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 دهیچک

از طریق  و است یآب آب در شرایط کم صیمؤثر و کارآمد تخص یاز ابزارها یآب یک یبازارها

 آب یفن و یصتخص یها ییکارا افزایش و آبدر مصرف  ییجو واقعی آب موجب صرفه گذاری  متیق

 مقررات و بران آب یها تشکل انتقال، یها شبکه زمین، از منفک و مبادله قابل یها حقابه وجود. شوند می

 یرقابت بازار ،مجن آب بازارشوند.  ملزومات تشکیل بازارها محسوب می ترینمهم از آب برداشت مناسب

و ساالنه بیش  است دهکررا فراهم  آب یها مبادلهانواع  ةنیسال زم چهلموفق و کارآمدی است که بیش از 

 ،1381های  سال در آن یها مبادلهشود. حجم  درصد از آب مصرفی کشاورزان از طریق آن تأمین می 30از 

 ترتیببهنیز  مکعب متر هر متوسط قیمت و مکعب متر هزار 88 و 54 ،38 حدود ترتیببه 1383و  1382

تحقیق برآورد تابع تقاضای آب و بررسی نقش بازار در  ایناز  هدف .بود ریال 664 و 651 ،555

 کل یبرا آب نهادة یهای حاصل از تخمین توابع تقاضا . کششاستگذاری و تخصیص منابع آب  قیمت

 تفاوت. استآب  متیمقدار تقاضا و ق نیب دار یو معن یمنف ةرابط دیمؤ ،محصوالت تک تک و محصوالت

 بازار مهم کارکردهای از یکی که دهد می نشان را گندم مقابل در ینیزم بیس کشت بودناصلی نیز ها کشش

 راتییتغ به زارعان تیو گندم باشد، حساس ینیزم بیکشت شامل محصوالت س یالگو کهزمانی. است

 تیحساس و باشد نظر مد( 276/0) ینیزم بیس تولید تنها که است یحالت از کمتر( 256/0) آب متیق

متوسط  دیارزش تول ةسیمقا. است قبل حالت دو از شتریب(، 477/0) شود می تولید گندم فقط کهصورتیدر

بازار آب در  یکارکردها نیتر از مهم یکیکند که  نیز نتایج برآوردها را تأیید می باالآب در محصوالت 

 شود.  و اصالح الگوی کشت قلمداد می آب تخصیص تیاولو ةزمین
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 دمهمق

اي دارند.  هاي ديرينه در تمدن ايراني جلوه رسانيآب و آب
سازي و راه و رسوم آبياري آن  ترين نمود آن قنات درخشان

 آبرسانيها براي  و شادروان بندها .) ,1996Safinezhad (است
. البته در (آبياري فن و)آب  اند توجه شايان سطحي هاي آب

 اي جلوه رود زاينده آب تقسيم سازوكار آب، توزيع زمينة
 اي شيوه ،بودبهايي  شيخ ابتكار كه طرح نيا. دارد درخشان

آن زمان تاكنون كارآمدترين شكل توزيع آب  از وپايدار شد 
 .است رود زاينده رودخانة

 و 1برزيل در كشورها سران المللي بين كنفرانس از پس 
 و تشكيل سياست ،است اقتصادي يكااليآب  كهاين بر تأكيد

 مد دنيا خشك نيمه و خشك مناطق غالب در آب بازار تقويت
 با و شد عمليدر مواردي كه  -سياست اين به .گرفت قرار نظر

. شد توجهمهم  يدستاورد عنوانبه -بود قرين نسبي موفقيت
 نقاط ساير در و مجن در رابازار آب  تشكيل منظر، اين از

 اقتصاد ةپهن در تأمل قابليكي از دستاوردهاي  توان مي ايران
آورد، زيرا اين بازار براي رفع نياز  حساببه ايران معاصر
 دخالت بدون و كشاورزان و داران حقابه ةجامع يها مبادله
 .شد تشكيل دولت
 ةعرض از تقاضا ميزان گرفتنجمعيت و پيشي شيافزا با
 نياز ،خشك مناطق در ژهيوبه جمعيت، قرارتاس محل درآب 

براي تقسيم آب ميان متقاضيان و توزيع  ييها مالك تعريف به
 حقوقمختلف پيش آمد. در اين مرحله،  مصارف يبراآن 
ها تعريف  برداري از منابع آب و اولويت در استفاده از آن بهره

 هر اقليمي شرايط با متناسب سازوكارهايي سپس و شد 
 آب منابع از مؤثر استفادةو  شدهياد حقوق تأمين براي منطقه

و الزم براي تشكيل  هياول يهاشرط. (Sadr, 1996) آمد پديد
 شدنمستقل و جدا آن، امنيت و حقوق تعريفبازار آب، 

هاي مختلف  شكل شدنفراهم و زمين از آب مالكيت حقوق
 Safinezhad .استها در شرايط مختلف  استفاده از حقابه

 تعيين نحوةآب،  توزيع شيوةبسياري را از  موارد( 1996)
اليروبي ميان  و آبرساني هزينةو تخصيص  آب بهاي
 ابزار نكهيا ليدل به. كردگزارش  زماني بازةداران در اين  سهام

 به ها مبادلهو  بود كاال دوره اين در ايران روستاهاي در مبادله

                                                                           
 و توسعه يجهان كنفرانس عنوان تحت كه وير المللي نيكنفرانس ب. 1

)خرداد  1992ژوئن سال  14تا  3از  شد، يگذارنام ستيز طيمح

 رويودوژانيدر ر كشورها ندگانيتن از نما 150( با شركت 1371

 اي نيزم اجالس به يجهان بزرگ كنفرانس ني( برگزار شد. الي)برز

 د.شمعروف  وير شيهما

 نيز شدهياد هزينةقيمت و  ،گرفت يم صورت پاياپايصورت 
 . شد مي تعيين محلي شمارشگر حسببر

پولي و اقتصادي هاي فعاليت افزايش و جمعيت رشد با
 مبادله يبراجديد  كاروساز ابداع براي نياز ،ها مبادله شدن

 تدريجبهپيش آمد. ساير شرايط الزم براي تشكيل بازار آب 
اي مانند مجن يك بازار كامل  در منطقه نتيجهدر و شد تأمين

شرايط، احداث يا وجود  اين جملة. از شدآب تشكيل 
 دامنةهاي انتقال آب از يك محل به محل ديگر است.  شبكه
به ،نيهمچن .است شدهياد هاي شبكه توسعةبه  دمحدو بازار

 يكسان مختلف فصول در كشاورزان يتقاضا كهنيا ليدل
آب در زمستان در سدها، بندها و مخازن ذخيره  ديبا ،نيست

 تجهيزات نبودنشود تا در فصل كشت مصرف شود. 
. كاهد مي بازار در ها معاملهفراواني  و هدامنسازي نيز از  ذخيره
 را قراردادها عقد كه است تشكيالتي وجود ديگر، الزم شرط

آثار  ننبود ان،يپا در .ها بكاهد آن ةو از هزين دنك تسهيل
جانبي مثبت يا منفي يكي ديگر از لوازم تشكيل بازار كامل 

. داردمحيطي براي آبزيان  زيست آثارها  است. جريان رودخانه
هاي برگشتي باالدست، در مناطق  نشت آب رودخانه و آب

ها موجب  آن شدنآلوده يا قطع و دشو مي استفادهدست  پايين
 ،بازار نهاد. شود مي اخير كنندگان استفاده به خسارت

 بخش كهمگر آن ،نداردپديده  اين با مقابله براي مكانيزمي
 شدهياد خسارت جبران قانوني مرجعي يا دنك دخالت عمومي

 .باشد كرده آور الزام باالدست در كنندگانستدوداد براي را
 منابع از برداري بهره نظام تغيير به توجه با ،آن بر فزونا
 نظام شدنپس از اصالحات ارضي، و پديدار زمين، و آب

 باغباني و زراعت بخش به توليد جديد فنون دوور ،مالكي خرده
فراهمرسد  به نظر مي ،(چاه مانند آب تأمين)منابع خصوصي 

 دهشتشكيل بازار آب دشوارتر  براي يادشدهشرايط  شدن
 اگردر اوضاع و احوال جديد،  ،ذكرشدهاست. بنا به داليل 

 ند،نك اقدامتشكيل بازار آب  يراباي  اهالي دشت يا منطقه
 آورد.  حساببهمهم  هايپديدهبايد آن را يكي از 

 با را هاآن ارتباط و آب يبازارها تداوم و ليتشك تياهم
 يها تجربهدر  توانيمآب  يگذارمتيق به مربوط مباحث
و آثار آن  سميمكان نيااستفاده از  در مختلف يكشورها

 قيمنابع از طر صيتخصبحث  كهنيا به توجه با. دكرمشاهده 
نوظهور  باًيتقر يموضوعآب در كشور ما  يبازارها ليتشك

و  ينكات كاربرد توانديم كشورها يها تجربه مروراست، 
 قرار دهد. گذاران استيو س زانير برنامه يفرارو يريچشمگ

 (2003)آب مانند يبازارها نةيزم دراز مطالعات  طيفي
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Templeton   وLeporati  Romano & (1981)،Easter 

Rosegrant  (1995) Hearne &،Dinar   (1999)و Harris 
 صورت ها حقابه تثبيت نحوةمحوريت تعريف و  با (1981)

 .ندكرد بررسي زمينه اين در را شيلي كشور تجربةو  گرفت
 دامنة و ها مبادله ايجاد زمينةو كاركرد بازارهاي آب در  آثار
 برزيل، كشورهاي سطح درو سازوكار بازارها  شد متمركز بازار

 و  Kemper (1999) توسط مكزيك و متحده اياالت اسپانيا،
Anderson  &farooqi  (2003) اشتراك وجه. شد بررسي 

 در بازار مكانيسم از استفاده زمينةمطالعات مزبور در  تمام
 نيز و مختلف مصارف ميان آب منابع تخصيص فرايند
بخش كشاورزي( اين است  ويژه به)  بخش يك كنندگان مصرف

ها و قابليت  كه تفكيك حقوق مالكيت آب از ساير دارايي
تشكيل  سمت به حركت نخست مرحلةحقوق  اين مبادلة

تدوين قوانين مناسب كه  ،ميان اين در. است آب بازارهاي
برداران باشد و با شرايط محيطي  بهره ةضامن منافع جامع

 و يده شكلمناطق منطبق باشد، عنصر مهمي است كه در 
  .دارد يفراوانبازار نقش  شدنكامل

 آب هاي بازار دربرداري  قوانين مربوط به بهره ضعو بررسي
كه تدوين  ستا آن مبينپاكستان و هندوستان  كشورهاي در

 بر كهاين دليلبهو بازار  يبرداربهرهمناسب قوانين مربوط به 
عامل اصلي در  د،گذارمي تأثيربرداران  بهره ةهم منافع

 شود مي محسوب داران  حقابه جامعةمقبوليت اين قوانين نزد 
شود  در بازار منجر مي افراد گستردةبه مشاركت  نتيجهدر و

1994)  et al., Sullins) .بهمكانيسم بازار  كارگيري به آثار
 آب كنندگان مصرف سطح سه در متمركز مكانيسم جاي

 كنندگان مصرف و كشاورزي بخش گذاران سرمايه كشاورزي،
تخمين مدل الجيت و  اساسبر كشاورزي غير هاي بخش در

 ,Leporati گرفت صورت 1987 -1981 هاي سال درپروبيت 

1981) (Romano &.  
 باتخصيص آب آبياري  برهاي قيمت آب  استراتژي اثر

( توليد) درآمد محاسبةو  خطي ريزي برنامه روش از استفاده
 دشت آبياري تحت اراضيناخالص حاصل از فعاليت كشت بر 

آب  ةنهاد بازاري غير اطالعات اساسبر و شد بررسي اردن
 .(Doppler et al., 2001) شد استخراجاي آب  سايه  قيمت

 يبازارها فرد هبمنحصر يهانمونه از يكي مجن آب بازار
انواع  انيكه در م شوديم محسوب ايدن سراسر در آب

و  طيشرا ،مطالعه مورد آب يبازارها اكثر در وجودم يها تجربه
 يبراالزم  يهازهيانگ جاديضمن ا كه توانست دارد يمختصات

 ةمنطق در آب ارزشمند و محدود منابع از مطلوب يبرداربهره

آب  عيو توز صيتخص نديفرا در را ييكارا طيشرا ،مجن
 نيا ليتشك محل. سازد برقرار بردارانبهره يبرا يكشاورز

 غرب شمال كيلومتري 35 فاصلةدر  مجن شهر بازار
دارد  قرار دريا سطح از متري 2070 در و شاهرود شهرستان

دشت در  نيا (.1339 ران،يا يشهرها و روستاها ياي)جغراف
شاهرود و بسطام ادامه  يشهرها محدودةتا  وسيع اي محدوده

است كه  هكتار 6600 آندارد. وسعت كل اراضي قابل كشت 
هكتار زير كشت  2400تا  2200حدود  ساالنهميزان  اين از

هكتار  1500تا  1400گيرد و در حدود  زميني قرار مي سيب
هكتار نيز  200 حدودرود و  نيز به زير كشت گندم آبي مي

 . شود يممحصوالت بهاره مانند عدس و نخود  كشت شامل
 سال بهبررسي  مورد منطقةبازار آب در  ليتشك يربنايز

 ،اطالعات يآورضمن جمع ،آن اساسبر كه گردديمبر 1341
 از منفك يها)حقابه مالكيت اسناد بردارانمالكيت بهره زانيم

شد  تيتثب و صادر شخص هر يبرا( نيزم از تيمالك
(Sajjadi, 2004). كه در انتقال و  ياصالحات ليدلبه ،نيهمچن

موجود در اكثر  يها وشر خالفبر زارعان انيآب م عيتوز
 جبران بهرا  خود زارعانآمد،  وجودبه كشور روستايينقاط 
 آب مقدار و ينقد هاي هزينه)شامل  آب انتقال هاي هزينه

شركت  ،راستا نيدر ا .ندكرد موظفدر مسير(  شدهتلف
 يياجرا و عملياتي سازمان عنوانآبياري و زراعي مجن به

 .دش سيتوزيع آب در همان سال تأس
 2880واحد حق برداشت رودخانه و  2490 ،بازار اين در

برداران  وجود دارد كه ميان بهره ها اتواحد حق برداشت از قن
 قابليت دليلبهداران آن  و تعداد حقابه موجود توزيع شد

...( در و توارث فروش،)خريد،  ها حقابه از بخشي يا تمام انتقال
 996 ،1384 سال در كه يا گونهطول زمان متغير است؛ به 

 مجموعاند كه در دار و عضو شركت آبياري مجن بوده نفر حقابه
آب قرار  يساالنه و مدار يها مبادله يهاي آنان مبنا حقابه

 بازاراين  رقابت در ةدرج بررسي به مربوط نتايجگرفته است.  
)سهم( بازار ميان عوامل موجود در  ةتوزيع انداز ةنحو وآب 
 ةمحاسب از استفاده باهاي تحت بررسي  سال درآن 

هاي توزيع نابرابري مانند شاخص ضريب جيني،  شاخص
بازار  ةدامن افزايش با كه ستا هيرشمن نشانگر آن -هرفيندال

ها از كل بازار برابرتر  سهم بنگاه ،توزيع يها مبادله ةو توسع
 ، (bohlolvand & sadr, 2007)كرد عمل تر رقابتي بازار و شد
 29/0 برابر 1381در سال  ها مبادله نيجي ضريب كهطوريبه

. يافت كاهش 27/0 به 1383سال  دركه اين رقم  بود
مورد مطالعه  ةدور يبرا هيرشمن -هرفيندال شاخص معكوس
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 دارحقابه چهاراست كه  يدر حال ني. امحاسبه شد 04/0 برابر
ها  درصد از كل حقابه 1/5موجود در بازار فقط  ةعمد)بنگاه( 

بازار  نيانحصار در ا ةوجود پديد ن،يبنابرا ؛رنديگ يم دربررا 
رقابتي و  يبازار ،و كاركرد مربوط به اين بازار استمنتفي 

 تشكيل كهآنجا از .رسد يم نظربهبه رقابت كامل  كينزد رايبس
 شود،يم شرايط ترين آسان باآب  ةمبادل امكان سبب آب بازار

جويي در مصرف را در سطح  و مؤثر در صرفه كافي انگيزة
و  ها مبادلهورود به جريان  به. همين مسئله كرد جاديا زارعان

داران  افزايش ضريب اطمينان دسترسي به آب در سطح حقابه
درصد از آب مورد نياز  30كه بيش از  اي گونهبه ،شد منجر
 در كهشود  مي تأمين ييها مبادلهبرداران مجن از طريق  بهره
رقابت در بازار  ةافزايش درج نيبنابرا ؛گيرند  مي انجام آب بازار

 ةآب مجن )كاهش ضريب جيني( همزمان با افزايش عرض
 .منابع آب بود

 انگيزة ايجاد موجبتعيين قيمت آب در بازار  ،نيهمچن
 آبرسانيدر تأسيسات  ها گذاري سرمايه ياربو كافي  الزم

 در مزبور هاي گذاري سرمايه. شد برداران  بهره ةجامع توسط
اندوز  آب و تأسيسات آب ةعرض جديد منابع ايجاد راستاي

هاي بتني و  ها، شبكه )نظير كانال انحراف سيالب
 . هاي مخفي( صورت گرفت گذاري لوله

 يفقه اسالم نيحقوق آب در قوان نيكه تدو گونههمان
 د،نك يو موقت آب را در بازار فراهم م دائم يها مبادله نةيزم
 بودنجامع و مشخص كامل، آب بازار ليتشك لوازم از يكي

 متفاوت يها شكل و طيشرا در ستدوداد و تيمالك حقوق
 ةشامل فروش حقابه، اجار ها مبادلهانواع  ،مبنا نيا بر. است

مختلف  يدر مدارها يفصل زراع كي ايسال  كي يآب برا
 .ندشويم استفادههستند كه در بازار آب مجن  يموارد ياريآب

 آب منابع از برداري بهره در منازعات و مناقشات وجود
 در ن،يبنابرا ؛است ناپذيراجتناب محدود منابع ساير مانند
 -تداوم يبرااين بازارها  ردكتوجه  بايدآب  يبازارها ليتشك

 -بازارها ريسا مانند تشكيل يعموم طيشرا احراز برعالوه
 دنبتوان كه ندامتناسب يمحل و يعرف مقررات وجود ازمندين

و  دنتعامالت موجود را سامان بخش هكنندميخودتنظ صورتبه
برداري از اين  جويانه در مسير بهره مانع از برخوردهاي تالفي

انتقال و  ةنيهز كاهش منظوربه و راستا نيا در. ندشومنابع 
آب مجن  بازاربرداران  بهره اس،يمق يها تياز مز يبرخوردار

آب در شبكه و مدار  ةرا هنگام عرض شيخو يتقاضا نداملزم
 ةطبق توافق جامع ،اساساينبر. ندنكمربوط اعالم 

هاي  در سال ها شبكه سطح درانتقال آب  ةبرداران، دامن بهره

 يسه متقاض حداقلشود كه  متفاوت تا جايي تعيين مي آبي
 ةنيهز ،صورتنيا ريغ در. باشد داشته وجودآن مسير  درآب 

اي از  نمونه باال. موارد استشخص متقاضي  ةبر عهد انتقال
 شود يم اجراكه در بازار آب مجن  است آبرسانيمقررات 

 .(1382مجن، آبياري شركت عامل مدير يارمحمدي، حسن)

نقش بازارهاي آب در  دادننشان منظوربه ،مطالعه نيا در
تابع تقاضاي  الگويابي باگذاري و تخصيص منابع آب،  قيمت

 بررسي آبقيمت  ينيعت در بازار مكانيسماساسي  نقش آب
 . دشو مي
 

 ها روش و مواد
 ايناساسي  فرض آب، نهادةبرآورد تابع تقاضاي  يراستا در

آب است كه در آن  ةرقابتي براي نهاد يبازار وجودمطالعه 
 1rقيمت باها از بازار  آب را نيز مانند ساير نهاده ةها نهاد بنگاه
توان از روش  آب را مي ةتابع تقاضاي نهاد .كنند مي تهيه

 با .دكر استخراج)تقاضاي غير مشروط( حداكثرسازي سود 
 از توليدي نهادة nاز مجموع ارزش  كل هزينةتوجه به اينكه 

يابي  فرايند بهينه اول مرتبة شرايط ،آيد مي دستبهجمله آب 
  :شود يمزير  صورتبهحالت  اين در

(1)              q q
VMP VMP r 1 2

1 1 1 
q q

q q

n n n

VMP VMP r

.

VMP VMP r

 

 

1 2

1 2

2 2 2

 

 آب نهادةقيمت  ،تعادلدر وضعيت  ،باال نتايج اساسبر
اي آن در محصوالتي است  معادل مجموع ارزش توليد كرانه

هاي  رود. ميزان قيمت ساير نهاده كار مي به هاآن ديتول دركه 
آن  تقاضاي برمكمل و جانشين و قيمت محصوالت توليدي 

 كههنگاميتوليدكنندگان  ،اساساينبر .گذارند يمتأثير  تحت
آن  تبعبهو  توليد بهينةتر باشد، سطح  كمياب آب نهادة

. دهند مي تطبيق آب نهادةها را با قيمت  مصرف انواع نهاده
فرايند تخصيص  ،ترين كاركرد بازارهاي آب مهم ،نتيجهدر

 شود.  كارآمد منابع آب در شرايط كميابي محسوب مي

 هدف كه شرايطي در مزبور يابي بهينه فرايندهاي تعميم با
 توليد تابع قيد با باشد، توليد هاي هزينه كردنحداقل ها بنگاه

 اين درآب دست يافت.  ةنهاد مشروط تقاضاي به توان مي
 ةهزين كردن حداقل هدف با نابا اين فرض كه زارع ،مطالعه
تابع تقاضاي  ند،نك مي ها نهاده از استفاده به مبادرتتوليد 

 .شد استخراجغير مشروط 
تابعي از قيمت  صورتتابع تقاضاي نهاده به ،حالت اين در
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و مقدار محصول  دوش يم جانشين و مكمل هاي نهاده
 مزبور هاي نهاده كه آيد مي دست)محصوالت( توليدي به

 مقيد يابي كمينه بنابراين، ؛شوند مي گرفته كار به ها آن درتوليد
 :است زير شرحبنگاه به ةهزين تابع

 (2 )

 

    
   1 2

1 1

n m
j

i i j nj

i j

Min :C r x q f ( x ,x ,...,x )  

هاي توليدي و انديس  تعداد نهاده i انديس باال رابطة در
j شرط استخراج. هستندها  محصوالت توليدي بنگاه تعداد 

  :دهد مي نشان يابي بهينه اول

 (3)             
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i i i

ii

C
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 تقاضاي تابع يابي،بهينه دوم شرط بودنبرقرار فرض با
 :آيد مي دست به زير صورتبه آب نهاده مشروط

(4)    1 1 2 1 2i jx d ( r ,q ); i , j , 

تابع  توان مي ،آن تعميم و باالتوجه به توضيحات  با
بهها را با قيد درآمد حاصل از توليد محصوالت  تقاضاي نهاده

ها در شرايط دو نهاده و دو  يابي بنگاه آورد. بهينه دست
 :استزير  شرحبهمحصول مختلف 

(5)  
[ [

]]

C rx r x TR Pf ( x ,x )

P f ( x ,x )
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دو  ،است كه در تعادل نسبت قيمت مبين آن  6 رابطة
اي  برابر نسبت مجموع ارزش توليد كرانه مزبور نهادة
 ؛روند مي كاربههايي است كه در توليد محصوالت  نهاده
 دستبه زير صورتتابع تقاضاي مشروط نهاده به ن،يبنابرا
 :آيد مي

(7 ) 1 1 2 1 2x d ( r ,r ,P ,P ,TR ) 

قيمت  ترتيببه TRو  r1 ،r2 ،P1 ،P2 باال، رابطة در

 از حاصل كل درآمد و توليدي محصوالت قيمت و ها نهاده
. با تعميم وضعيت دو نهاده و دو ندنظر مورد محصول توليد

 كهشود  مي استنتاجمحصول به چند نهاده و چند محصول 
مشخص مانند آب تابع قيمت ساير  ةنهاد يك براي تقاضا
هاي جانشين و مكمل و قيمت محصوالت و درآمد  نهاده

 يتقاضا تابع ميتعم اب ،نيبنابرا ؛هاست حاصل از توليد آن
 در يديتول نهادةاز دو  شيكه ب يحالت به باال ةشداستخراج

 كل يآب برا يتقاضا تابع ،دشو استفادهمحصول  ديتول
 . شود يم استخراج و نييتب محصوالت

 ،ها نهاده از يا مجموعهاز  استفاده با نازارع ،مجن در

 يدر بازار P1متيو با ق ندكرد ديرا تول ينيزم بيمحصول س
 ،نيچنهم. است يرقابت ساختارداراي  كه رسانند يم فروشبه
گندم  ديمبادرت به تول ،ها نهادهاز همان  بخشي تركيب اب

 با. كنند مي عرضه بازار به P2 متيو آن را با ق كنند يم
 رابطة) هشدارائهمطابق الگوي  مقيد هزينةتابع  كردنكمينه

 كه يياهنهاده نظرگرفتندر با ،آب مشروط تقاضاي تابع ،(6

 :است ريز صورتبه ند،شومي استفاده عمل در

(8)  water water land labor mach seed

fer fer

X f ( p ,P ,P ,P ,P

,P ,P ,Q ,Q )



12 345 1 2

  

،  Pwater،Pland  ،Plabor ،Pmach،Pseed ،باال تابع در
Pfer12 وPfer345  زمين قيمت ،آب متيق بيتتربه، 

 انواع بذر، قيمت ،آالتماشين كارگيري هب ةهزين دستمزد،
 اوره فسفاته، ييشيميا يو كودها يو مرغ يوانيح يهاكود

 .هستند آهنو 
اصلي توابع تقاضاي كاال و  هاي يژگياز و يكي كهآنجا از
به مطالعه نيادر  ،اين توابع است يها، تقارن و همگن نهاده

آب، از  ةنهاد يتقاضا تابع يهمگن شرط كردنلحاظ منظور
 محصوالت و متيمورد استفاده به ق يها نهاده متينسبت ق

محصوالت به  دياز شاخص درآمد كل حاصل از تول همچنين
 :ميدار بنابراين  ؛شد استفاده ونيرگرس برآورد درمزبور متيق

(9 )  
water land mach seed

water

fer

P P P P
X f ( , , , ,

P P P P

P P TR, , )
P P P



12 345

 

 محصولتقاضاي مشروط آب براي  تابع نتيجهدر و
 :شوند مي استخراج زير صورت هبنيز  گندمو  ينيزم بيس

(10)      
water labor

wpotato

mach fer
potato

P P
X f ( , ,

P P

P P
, ,Q )

P P



12
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(11 )   
water labor

wwheat

mach fer
wheat

p p
X f ( ,

P P

p p
, , ,Q )

P P
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مربوط به متغيرهاي  اطالعات ،باالبرآورد توابع  منظوربه
مطالعه  نينظر ا موردمورد استفاده در الگوهاي اقتصادسنجي 

از  حاصل (Panel Data Model) ييتابلو هايداده شامل
كه  است متواليسال  سه در بردار بهره 200اطالعات  تلفيق

 .شدند استفادهبرآوردها  در Eviews افزار نرم با
الزم  هاي آزمون كهاين برعالوه ،گرفتهصورتبرآوردهاي  در

نيز  ژهيوو در موارد  برقراري فروض كالسيك انجام گرفت يبرا
 متغيرها بين احتمالي خطيهم رفع منظوربه ،اين مسائل رفع شد

 قيمت)شاخص  محصول قيمت به ها نهاده قيمت نسبت از
 يدوبهنيز ضرايب همبستگي دو دوبارهو  شد استفاده( محصوالت

 اطمينان ها داده بين خطيهم نداشتناز  و شدمتغيرها محاسبه 
 فرم بهترين به دستيابي منظوربه ،چنينهم. شد حاصل كامل

هاي مختلف خطي مانند خطي ساده و  فرم ،الگوها برازش
 نهايتدرو  شدبرآورد  طرفهدو لگاريتمي و طرفهيكلگاريتمي 

 :شد تأكيد ريزرياضي   فرم صورتبهها  برازش بهترين
(12) 


   1
1 2

n

water i ii
Ln(Q ) Ln( X i , ,) ,n    

 يخط فرم كي باال رابطةشود،  كه مشاهده مي گونه همان
 يتميلگار ةدوطرف لگاريتمي

(Log-linear Model) ؛بود 
  .ندهستها  كشش همان ،برآوردي بيراض ن،يبنابرا

 برآوردها تشخيص در اوليه و اساسي موضوعات از يكي
 ياست كه برا يساختار نوع ،يبيترك يها داده يلگوا اساسبر

مختلف  طعامق در توابع أمبد از عرض هنتيجدر اخالل و ةجمل
الگوي  يعنيمتعارف  يالگوكلي  شكل اگر .دكرتصور  توان يم

 :بگيريم نظردر زير صورتبهرا  طرفهيك خطاي ياجزا
 

 (13) it it it

it i it

Y X U

i ,......,N t ,......T U v

   

    1 1
  

 قابل غير جزء كه ديآ يم وجود به اساسيپرسش  نيا

 درمتغيري است؟  چگونه (i) مقطع هربه  مختص ةمشاهد
 هچگونجزء  ايناينكه با  به باتوجه دكراشاره  بايد ،پاسخ

 اثر» الگوي در. آمد يم دست هبمختلفي  الگوهايشود،  برخورد

 و itv از مجزااخالل  يها هجملاست كه  اين فرض بر ،«ثابت
مختلف براي توابع مربوط  هايأازمبد)عرض  ثابتي پارامترهاي

اخالل  ةجمل .شوند برآورد بايد كه هستند (مقطع هر به

 اين البته و هاستX كه مستقل از است itvمعادله همان

H ةيدرصورتي است كه فرض   بين اختالف نداشتنمبني بر 
مخالف  ةيفرض مقابل در مختلف مقاطع در هاأمبد از عرض

H  در. هاستأمبد از عرض يناهمسان بر ناظر كهشود  رد 1
روش مقتضي برآورد همان استفاده از الگوي  ،صورتاين غير
 امراين  تشخيص. است(Pool Data)  يبيترك يها داده

 ,Green) دريگ مي انجام (Limer) مريل اي Fآزمون  اساسبر

 : شود يمحاسبه م ريطبق فرمول ز F آمارة . (2000
(14) 

   




 

 

1 1

1
N ,N ( T ) K

( RRSS URSS )
( N )

F F
(URSS )

( NT T K )

 

هاي مورد استفاده در اين  داده مورددر باال آزمون جينتا
 سطح در ،جينتا اساسبر. دوش يمارائه  1جدول  در تحقيق

H ةيفرض درصد 5 يداريمعن  مقابل ةيفرضو  شود يرد م 

Hآن   يبرا ييتابلو يها داده روش عنيي ؛شود يم رفتهيپذ 1
 . شود يداده م صيتشخ يمقتض بيبرآورد ضرا

 و مقاطع نيب تفاوت وجود به ،F اي مريآزمون ل قيطر از
 اگر حال،اين با. بريم مي پي ها آن متفاوت ساختارهاي

ها را  iدارد،مي مقرر «ثابت اثر الگوي» كه طورآن بخواهيم
 صورتپارامترهاي ثابتي درنظر بگيريم، تعداد زيادي پارامتر به

 موجب اين كه شود برآورد الگو اين در بايد مبدأ از عرض
 است اين راه يك. شود يم زيادي آزادي درجة رفتنازدست

~را متغيرهاي تصادفي  هاiكه ( , )i UIID  مستقل  20
 نام به ييالگو به صورتدراين كه بگيريم درنظر ها Vها و Xاز 
 منظوربه نه،يزم اين در. رسيم يم «تصادفي اثر الگوي»

« اثر ثابت يالگو»انتخاب  ( )it itE U X 0  در مقابل

 «ياثر تصادف» يالگو ( )it itE U X 0  از آزمون

استفاده   (Hausman`s Specification Test)هاسمن صيتشخ
 Chi-Square)دو-يكا عيتوز يآزمون دارا نيشد. آمارة ا

Distribution)  دهندة حيتوض يرهايتعداد متغ يبا درجة آزاد 
K  .است 

(15 ) 
K

ˆˆ ˆm ( b ) ( b )     2 1 

(16 )  
FE RE

ˆ ˆ ˆ( )   1 
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 آب یتقاضا توابع یبرآوردها در مریل آزمون جینتا. 1 جدول
 گندم آب تقاضای ینيزم بيس آب یتقاضا كل یتقاضا كميت عنوان

K 7 5 6 

N 180 170 154 

T 3 3 3 

URSS 71/59 65/55 41/49 

RRSS 52/141 13/137 11/129 

F 241 245 243 

F  3 3 3 %5در سطح 

F  61/4 61/4 61/4 %1در سطح 

 صفر فرض رد صفر فرض رد صفر فرض رد جهينت

 مجذور مجموع URSS. است برآوردی الگوی در بررسی مورد زمانی های دورهT و مقاطع تعداد N توضیحی، متغیرهای تعداد K: توضیح

 .است برآوردی آمارة F و مقید غیر الگوی پسماندهای مجذور مجموع RRSS مقید، الگوی پسماندهای

 
حاصل از روش اثر  يبرآورد بيبردار ضرا b ،باالروابط  در

ˆ ،ياثر تصادف روش با شدهبرآورد بيضرا ̂ثابت و 
RE 

 آثار روش باكواريانس ضرايب برآوردشده  -ماتريس واريانس

ˆتصادفي و 
RE كوواريانس ضرايب –نيز ماتريس واريانس

 يآزمون هاسمن برا .هستندثابت  آثارروش  اب شدهبرآورد
 مربوط اطالعات اساسهاي توابع تقاضاي مورد برآورد بر الگو

 و گرفت انجام stata (9.1)افزار  نرم بامورد بررسي  ةنمون به
 .دوش يمنشان داده  2 جدول در آن به مربوط جينتا

 

 

 آب تقاضای توابع برای هاسمن آزمون نتایج. 2 جدول

 گندم آب تقاضای زمینی سیب آب تقاضای محصوالت کل آب تقاضای 

 9963/0 9655/0 9027/0 صفر فرضیة احتمال

 صفر فرضیة رد صفر فرضیة رد صفر فرضیة رد آزمون نتیجة

 

Hآزمون، فرض  اين نتايج اساسبر  يدر سه تابع تقاضا 0
و گندم به ينيزم بيكل محصوالت و محصول س يآب برا
 دادن انجام يروش مقتض نيبنابرا ؛شود يم رد جداگانه صورت

 (Random  تصادفي اثريا الگوي  هيرو قيتحق نيبرآوردها در ا

(Effectاست . 
برآوردهاي اين مطالعه  دادن انجام براي نياز مورد اطالعات

 هعمد طور بهآماري و  ةگاه از طريق مراجعه به جامع
مورد  ةنمون سطح در پرسشنامه تكميل و تهيه و گيري نمونه

 جامعه( از كل درصد 20) نفر 200. دست آمد بررسي به
به ساده تصادفي صورتبه آب بازار در موجود دارانحقابه
 متغيرهاي به مربوط اطالعات و شد گرفته نظردر نمونه عنوان
حضوري و تكميل پرسشنامه  ةمصاحب دادن انجام با نياز مورد

 .دشآوري  از اين افراد جمع

و با رجوع به فرم مورد اشاره در  باالتوجه به توضيحات  با

 دكنندهيآب مورد تقاضاي هر تول زانيم waterx ،9 ةرابط
 :آيد مي دست هب ريز رابطةكه مقادير متناظر آن از طريق  است

(17)        1 2 3 4 5 6waterx w w w w w w  
دائم  تيمقدار آب مصرفي از محل مالك w1 آن در كه

آب مصرفي  مقدار w2حسب متر مكعب،  بر زارعان يها حقابه
 w3 ،زارعان يشخص يها چاه حقابةدائم  تياز محل مالك

 w4 ،ها حقابه( ي)فصل ساالنه اجارةآب مصرفي از محل  مقدار
 يها چاه يها حقابه ساالنه اجارة محل از مصرفي آب مقدار

متعلق به  1ةينشر مقدار آب مصرفي از محل w5 ،شخصي

                                                                           
 نشريه را انتقال هاي شبكه احداث و جوييصرفه اثر در اندازشده پس آب. 1

 داران سهام بين را محل اين آب مجن آبياري شركت. نامند مي نشريه

 .كند مي توزيع رودخانه
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 يها مبادلهمقدار آب مصرفي از محل  w6 ،رودخانه يها حقابه
. ندا مكعب متر حسب بر ها آن ةهم و هستندها  حقابه يمدار

 مجموع ميتقس از زارع هر يبرا آب مكعب متر هر متيق
 محاسبه شدهمصرف آب حجم كل به يمصرف آب كل ارزش

 :ميدار نيبنابرا ؛شد

 (18 )     


6

1
wi

i
Water

Water
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w...... يها مبادلهبازاري  ارزش ،باال رابطة در wV V3  كامالً 6
 محل از شدهمصرف آب ارزش محاسبةاما براي  است، مشخص

 از دسته آن يبرا( w2و   w1ريمقاد)ارزش  ها حقابه تيمالك
هر  ةاجار زانيم ند،ردك اقدامحقابه  ساالنه اجارة بهكه  يناعراز

 يراب كه يزارعان يبرا و بودارزش  يمبناآب  برداشت  واحد حق
هر واحد  ةاجار متوسط ارزش ندنكرد اقدام حقابه ساالنة ةاجار

و با  گرفت قرار ارزش يمبنا عنوانحقابه در سطح نمونه به
  .آمد دست هقيمت آب ب ،سال در شدهميزان آب تحويل ةمحاسب

 سطح واحد هر ساالنة يبها اجاره LandP نيزم متيق
 مالك بررسي موردداران  اغلب حقابه كهاين دليل به. است

 ريز سطح  اجارةمعادل  زمين نهادةقيمت  براي ند،بود نيزم
 . شد گرفته نظردر جانشين متغير عنوانبه كشت

 مرحلةكار در سه  يرويمربوط به استخدام ن اطالعات
 مرد و زن يروين كيتفكبهداشت و برداشت  كاشت،

ارزش كل دستمزد به كل  مياز تقس تينهادرو  شد يآور جمع
كار بر حسب  يروين متيق د،يكار مورد استفاده در تول يروين
 .شد محاسبه كارنفر روز بر الير

 آالت نياستفاده از ماش ،متوسط هزينة محاسبة با
مانند تراكتور و بذرپاش در واحد سطح و براي  يكشاورز

 متيريال بر متر مربع(، ق حسبمراحل مختلف توليد )بر
استفاده از نيروي  يها زمان. در آمد دستبه آالت نيماش اجارة

اسب(  توسط شيار )ايجاد زينآالت  ماشين جايحيواني به
 اجارةموزون  نيانگيم محاسبةنهاده از طريق  اين هزينة

)اسب( و  يوانيح يروياز خدمات تراكتور و استخدام ن استفاده
 . شد گرفته نظردر مربع متر در الير صورتبه

زميني است،  اصلي سيب كشت جنم منطقة در هرچند
مناسب اراضي بعد از كوددهي براي كشت  استعداد

 گندم، پاييزةزميني و وجود ظرفيت مناسب براي كشت  سيب
 نتيجهدر و گيرد مي قرار زميني سيب با تناوب در محصول اين

هاي توليدي را براي اين دو  نهاده هعمد طور بهكشاورزان 
تقاضاي آب  تابع برآورد در نيبراابن ؛ندكن مي استفاده محصول

 Pقيمت اين محصوالت  ركبمبراي كل محصوالت، شاخص 
 درآمدي سهم با محصوالت قيمت موزون ميانگين محاسبة از

بذر  قيمت  شاخص. گرفت قرار مبنا وزن عنوانبه محصول هر
 محاسبهتابع تقاضاي كل بر مبناي روشي  برآوردهايبراي 
 تفاوت اين با. شد بيان محصوالت قيمت براي باال در كهشد 

 بذر ارزش كل از بذر ارزش سهم شاخص اين در ها وزن كه
 .شد گرفته نظر در زميني سيب و گندم
 ،ييايميش يكودهاو  سمومهر واحد از انواع  متيق

 صرفيم كود زانيم به كل ارزش ميتقس از زينحيواني و مرغي 
 . آمد دستبه لوگرميبر ك اليرحسب  رب

 

 نتایج و بحث
مورد  212و  208، 206 ،مورد بررسي ةنمون جينتا اساسبر

 صورت 1383و  1382، 1381هاي  در سال  حقابه ساالنة مبادلة
 858و  664، 650معادل  بيترتبه ها مبادله نيا. حجم آب گرفت

 440، 371 معادل بيترتبه ها مبادله نيارزش ا وهزارمتر مكعب 
حجم  ،چنينهم. كه روند افزايشي داشت بود الير  ونيليم 552 و

 درآب  بازاربررسي در  مورد نمونةتوسط  مدت كوتاه يها مبادله
 88 و 54 ،38 معادل بيترتبه 1383 و 1382 ،1381 يها  سال
درصد آب  30 تقريباًكه  ستا آن مبين و بود مكعب متر هزار
. شوديم نيبازار آب تأم يها مبادلهاز محل  زارعاننياز  مورد

 و 1382 ،1381 يهاسال در آب مكعب متر هر متوسط متيق
آب  بازار در. بود الير 664و  651، 555برابر  بيترتبه نيز 1383
آب  عيمربوط به استحصال، انتقال و توز يها نهيهز تمام ،مجن

مشاركت  زاني. مشود يم نيداران تأم حقابه ةتوسط جامع
اي شركت  هاي توسعه داران شركت آبياري مجن در طرح حقابه

 و 265، 233 بر بالغ 1383 و 1382 ،1381 يها آبياري در سال
 466مبلغ  1381سال  در ،اينبرالوهع. بود الير ونيليم 307

حلقه چاه  پنجداران بابت حفر  حقابه ياز سو الير ونيليم
 20 يبيبه طول تقر يآبرسان ياصل ريو مس شد يگذار هيسرما

انتقال آب،  ييكارا شيافزا قيو از طر شد يبتن لومتريك
آب را  يتوجه انيشامقدار  نهدررفت يجلو ندداران توانست حقابه

 تحت يها سال در( هي)نشر شدهانداز . مقدار آب پسرنديبگ
كل  درصد 7/6كه معادل  بود يرسم ساعت 166 معادل يبررس

 اين رد آنبا  متناظرارزش آب  و حجمو  بودآب قابل برداشت 
 و مكعب متر هزار 262 و 219، 218 برابر بيترتبه ها سال

مربوط به  يجنتا. بود الير هزار 99600 و 89640، 89640
 درزير كشت محصوالت و ارزش آب مصرفي  سطحتغييرات 

 نييتع ةنحو .ارائه شد 3 در جدول 1383تا  1381 هاي سال



 769      ...گذاری و تخصیص بررسي نقش بازارهای آب کشاورزی در قیمت: و همکارانبهلولوند  

 سود زانيم ،يفن و يصيتخص يها ييآن، كارا رييو تغ متيق
 ريز سطح رشد ، مصرف در ييجو آب، صرفه ةافزود ارزش ها، بنگاه

 ،آب صيتخص و نيتأم نديفرا در ينوآور و نيزم عملكرد و كشت

 ةدرج ،آن ساختار از بهتر كه هستندكاركرد بازار  يها شاخص
 .دهند يم نشان را ستدكنندگانوداد مشاركت اي رقابت

 
 بررسي تحت نمونة سطح در يمصرف آب ارزش و آب مصرف مقدار کشت، ریز سطح راتییتغ جینتا. 3 جدول

 1383 1382 1381 شاخص عنوان

 4،282،900 3،753،650 3،642،300 (مربع متر) ینیزمبیسگندم و  کشت ریز سطح

 قبل سال به نسبت کشت ریز سطح راتییتغ
 529،250 111،350 ـ مربع متر

 10/14 05/3 ـ درصد

 قبل سال دو به نسبت کشت ریز سطح راتییتغ
 640،600 ـ ـ مربع متر

 58/17 ـ ـ درصد

 70/70 54/67 54/65 درصد نمونه یکشت به کل اراض ریسطح ز نسبت

 3،395،702 2،864،748 2،725،552 (مکعب متر) شده  مصرف آب کل مقدار

 قبل سال به نسبت راتییتغ
 530954 139196 ـ مترمکعب

 53/18 1/5 ـ درصد

 قبل سال دونسبت به  راتییتغ
 670،150 ـ ـ مترمکعب

 58/24 ـ ـ درصد

 2،254،105 1،863،983 1،513،504 (الیر هزار) شدهمصرفکل آب  ارزش

 قبل سال به نسبت یمصرف آب ارزش رییتغ
 390،122 350،479 ـ الیر هزار

 92/20 15/23 ـ درصد

 قبل سال دو به نسبت یمصرف آب ارزش رییتغ
 740،601 ـ ـ الیر هزار

 93/48 ـ ـ درصد

 1887 2338 2244 (الیر) آب واحد در ینیزمبیس دیارزش تول متوسط

 1216 835 757 (الیر) آب واحد در گندم دیتول ارزش متوسط

 664 651 555 (الیر) آب مکعب متر هر متوسط یبها

 یمنها محصول دیتول در آب متوسط درآمد

 (الیر) آب واحد هر متیق

 1223 1687 1689 ینیزمبیس

 552 185 202 گندم

 20/35 84/27 74/24 (درصد) ینیزمبیسدرآمد متوسط آب در  به متیق نسبت

 61/54 90/77 27/73 (درصد) گندم در آب متوسط درآمد به متیق نسبت

 

 محصول نيارزشمندتر به آب صيتخص موجببازار  ليتحل
 گندم، مقابل در ينيزمبيمحصول س ةافزود ارزش به توجه با. شد
 صيتخص ينيزم بيآب خود را نخست به س ةريكشاورزان ذخ ةهم
 ،1383سال  در. كننديم گندم صرفو سپس مازاد آن را  ندداد
 و ينيزمبيس به شدهمصرف آب كل ارزش درصد 73 عوجمدرم
متوسط هر متر  يبها .شد داده اختصاص گندم به آن درصد 27

 بيترتبه 1383و  1382 ياپيدو سال پ در شده مبادلهمكعب آب 
 محصولمتوسط آب در  دي. تولبود الير 664و  651 برابر

 در گرم 2232 و 2176 بيترتبه سال دو نيهم در ينيزم بيس
 و 2238 بيترت همان به آن ديتول متوسط ارزش و مكعب متر

متوسط آب در محصول  ديتول. هر متر مكعب بود يبرا الير 1887
گرم در متر مكعب و  714و  600 بيترتبهگندم در اين دو سال 

. بود الير 1216و  835 بيآب به همان ترت ديارزش متوسط تول
ارزش  نياز گندم است. ا شيب ينيزمبيس ديتول در افزوده ارزش

به گندم يبرا و الير 1223 و 1587 بيترتبه ينيزمبيس يبرا
 ن،يهمچن. بوددر دو سال مذكور  الير 552 و 184 بيترت
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 يهاسال در نيزمآب و  عملكرد دهديم نشان قيتحق يها افتهي
 از ينيزمبيس ديتول در نيزم عملكرد. يافت رشد 1383 تا 1381
 در تن 4/3 به تن 3گندم از  ديتن و در تول 23 به تن 20رقم 

 كشت ريز سطح. ديرس 1383تا  1381دو سال  مدت درهكتار 
 گندم كشت ريز سطح و هكتار 235 به هكتار 204از  ينيزمبيس
مورد  ةنمون يهاافتهي. يافت شيهكتار افزا 192 بههكتار  159 از

كشت و  ريگسترش سطح ز ةزيانگ ،بازار دهديمطالعه نشان م
به ،است كردهرا فراهم  هاآن يبازده شيافزا زيمصرف آب و ن

آن در سال  ةعرض شيآب، افزا تيمحدود رغميعل كهطوري
 به آن اختصاص وجبم يبارندگ علتو به 1381نسبت به  1383
كه در  يشواهد ،عالوهبه .عملكرد شد يارتقا و شتريب كشت سطح
 دهديم شانشد، ن ذكر مازاد آب اي هينشر فروش و ديخر مورد
از تلفات  يريحفاظت آب و جلوگ يبرا يالزم و كاف ةزيانگ آب بازار

 و مصرف ن،يزم عملكرد ربعالوه ،نيهمچن. است ردهكآن را فراهم 
 زين الت آ نيماش و بذر كود، يعني آب مكمل يهانهاده ريسا يبازده

 .افتي شيافزامورد بررسي  ةدور در
 منابع از استفاده در دارانابتكار حقابه ،قيتحق جينتا گرياز د 

دوره  كيپس از  ،1380 سال در. است ينيرزميز و يسطح آب
 شدنكاسته و قنات رشته دو شدنچندساله و خشك يخشكسال

حلقه چاه در بستر  چندمجن  ياريرودخانه، شركت آب انيجر
 حفر چاهنيز  برداران بهره يبرخ ،نيهمچن. كرد حفررودخانه 

 يكشلوله هاي شبكه ،آب نرفتهدر از جلوگيري منظوربه و كردند
 60بر  بالغ ها شبكه نيا طول. ندكرد احداث نيسطح زم ريدر ز

 دارانحقابه بارندگي بهبودبا  ،آبپر يهاسال در. است لومتريك
 يخاك ينهرها شبكةو  ندهد يمقرار  تيرا در اولو يآب سطح

در سال  لومتريك 152از  هاشبكه ني. طول ايابند يم توسعه
 . تفيا شيافزا 1383در سال  لومتريك 173به  1381

 انتخاب از پساز محصوالت  كدامهر و كل براي آبتقاضاي  تابع
 :شدبرآورد  زير صورتبهبرازش  بهترينو انتخاب  مختلف اشكال
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 رفيمع باال يتقاضا توابع در استفاده مورد متغيرهاي
 شاخص قيمت به توليد كل درآمد نسبت متغير. شدند

در  توليد مقدار (Proxy) نيجانش متغير عنوانبه محصوالت

 كل تقاضاي تابع برآورد تايجن .رفت كاربه شدهيادتابع تقاضاي 
 .شد ائهار 4 جدول در تنهاييبه ها آن از يكهر و محصول دو

 براي آب يتقاضا( ي)خود يمتيق كشش ،نتايج اساسبر
به گندم توليد و ينيزم بيس توليد و محصوالت كل توليد

 بي. ضراشد برآورد -477/0 و -276/0 ،-25/0 معادل بيترت
مبين ارتباط منفي بين قيمت آب  اول درجةدر  آمدهدستبه

 نياختالف مب نيا دوم درجة. در هستندو مقدار تقاضاي آن 
كم ،محصوالت كل ديتول در آب نهادةنكته است كه  نيا
. استاز همين محصوالت به تنهايي  يكهر توليد از تر كشش 

 از تر كششكم ينيزم بيتقاضاي مشتق آب براي س ،چنينهم
 زارعان تيحساس ،واقعدر. است گندم براي آب تقاضاي

( كشت ينيزم بيس ايمحصول )گندم  كي فقط كهيهنگام
 توأم طوراست كه محصوالت به ياز زمان شتريب ،كنند مي

 ؛جانبي است يكشت گندم ،مجن ةمنطق در. شوند يم كشت
 كل توليد و زميني سيب از تر كششبا آن تقاضاي ،نيبنابرا
 محصول دو كل توليد در حساسيت شود مي مشاهده. است
زيرا گندم فقط در مواقع  ،است تنهايي به يكهر از كمتر

  .شود مي كشت آب ارزاني يا آبيپر
 محصول به آب است، مشهود 1 نمودار در كهگونه همان

 توجه با امر اين. يابد مي اختصاص گندم از بيشتر زميني سيب
 مجن منطقة در محصول اين توليد متوسط ارزش به

 محصول در آب نهادة متوسط توليد ارزش. است پذير توجيه
 ترتيببه 1383 و 1382، 1381 هاي سال در زميني سيب

 در و مكعب متر در ريال 1887 و 2338، 2244 معادل
 مكعب متر در ريال 1216 و 835، 757 برابر گندم محصول
 محصول مقدار ريمتغ شده،ارائه تابع سه هر در. شد محاسبه

 تربودنبزرگ همچنين،. است مثبت عالمت يدارا و دار يمعن
 توجه با -گندم از ينيزم بيس يبرا آب يتقاضا توليد كشش

 -گندم كشت با مقايسه در ينيزم بيس كشت در آب نقش به
زميني،  است. ارزش متوسط آب در توليد سيب ريپذ توجيه

 چنانكه گزارش شد، از توليد گندم بيشتر است. 
 آب تقاضاي توابع در نيزم اجارة ريمتغ برآوردي بيضر

 دست به -02/0 و -07/0 بيترت به گندم و محصوالت كل يبرا
 مورد آن عالمت اما نيست، دار معني متغير اين هرچند. آمد

 .است زمين و آب نهادة دو ميان مكملي رابطة انگريب و انتظار
 يادشده تابع دو هر در حيواني كود نهادة ضريب عالمت

 معرفي آب نهادة مكمل را آن و داشت را انتظار مورد عالمت
 برابر و است دار معني كل تقاضاي تابع در فقط اما كنند، مي

 .است -0707/0
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 مقدار متر مكعب                                                                                                                               

 
 مجن آب بازار در محصوالت کل و گندم و ينیزم بیس محصوالت یبرا آب یتقاضا توابع. 1 نمودار

 
 يبرا آب يتقاضا تابع در شيميايي يكودها متيق ريمتغ

فقط در تابع  اما ،شد تابع وارد گندم محصول و محصوالت كل
 ةرابط يك كه از دش 144/0معادل  و بوددار  نخست معني

 . كند مكملي حكايت مي
 تك تكآب براي  يتابع تقاضا در فقطكار  يروين متيق

 ةرابط نيمب برآورديكشش  عالمت. شد الگو واردمحصوالت 
كشش برآوردي اين متغير  .استنهاده و آب  نيا نيب مكملي

زميني  در تابع تقاضاي آب براي گندم در مقايسه با سيب
محصوالت  تاهمي ضريب به توجه بابيشتر است. دليل آن نيز 

 ،نيبنابرا است؛زميني محصول اصلي  . سيباست يشدن توجيه
 نيروي قيمت راتيتغي ازاي به محصول اين براي آب تقاضاي

 . گيرد ميتحت تأثير قرار  از تقاضاي آب براي گندم كمتر كار
 

 پیشنهادها و گیری نتیجه
 در كشاورزان رفتار دهند مي نشان شده ارائه هاي يافته درمجموع،

. است كامل رقابت بازار يك در ها بنگاه رفتار مانند مجن آب بازار
 قيمت و آب قيمت از منفي تابعي آب براي ها آن تقاضاي مقدار
 قيمت و محصول مقدار از مثبت تابعي و مكمل هاي نهاده
 را آب تخصيص كارايي ها يافته اين. است جانشين هاي نهاده
 .شد ارائه توصيفي هاي يافته بخش در كه كنند مي تأييد

 در بازار نقش دادننشان ق،يتحق نيا دستاورد ترين مهم
 ،ينيرزميز و يسطح يها آب منابع از يبردار بهره حسن
 و تالش حال نيع در و مصرف نيارزشمندتر به آن صيتخص
 آن يساز رهيذخ و ييجو صرفه حداكثر يبرا يگذار هيسرما
 تحقق تيقابل بازار نهاد دهد يم نشان مجن تجربة. است

 در عيتوز و نيتأم يها وهيش ريسا از شتريب را باال يدستاوردها
 گذاران استيس ديبا ليدل نيهمبه و داشت كشور آب بخش

 مجن آب بازار. كنند توجه آن تيتقو و ليتشك به بخش نيا
 سهم و دادند ليتشك منطقه نيا مالكخرده كشاورزان را

 ندرتبه بازار ليتشك از سال چهل از پس شانيا از كيهر
 ازين و اديز افراد رغميعل. است بازار سهم درصد كي از شتريب

 شدند موفق ادشدهي كشاورزان فراوان، توافقات و ها مذاكره به
 خود، هاي حقابه تثبيت و تعيين ضمن تا برسند توافق به

 خود سهام و كنند فراهم را آن عيسر و سهل دادوستد امكان
 يبازارها و كنند جمع ينيرزميز و يسطح يهاآب از را

 و كنند متصل و كپارچهي را موجود آب يمجزا و چندپارچه
 گسترش ينيرزميز و يسطح يها شبكه احداث با را آن دامنة
 .دهند
 

 

نمودار شماره 1:  توابع تقاضای آب برای محصوالت سيب زمينی و گندم و كل محصوالت در بازار آب مجن

تابع تقاضای آب برای كل محصوالت

تابع تقاضای آب برای سيب زمينی

تابع تقاضای آب برای گندم
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 آب نهادة تقاضای توابع برآوردی هایکشش. 4 جدول

 متغيرها محصوالت كل برای آب تقاضای تابع ینيزمسيبتقاضای آب  تابع گندم آب تقاضای تابع

735/2 ** 66/1  *** 732/3  
 مبدأاز  عرض

(089/1) (15/2) (07/8) 

*** 477/0-  **276/0-  *** 256/0-  
 آب قیمت

(98/2-) (3/2-) (33/2-) 

*** 489/0  ***543/0  *** 561/0  
 محصول مقدار

(78/11) (18/13) (06/15) 

- - *** 298/0  
 بذر قیمت

- - (98/2) 

023/0- - 071/0- 
 زمین اجارة قیمت

(322/0) - (083/1-) 

- 061/0-  ***0.0707 - 
 مرغی و حیوانی کودهای قیمت

- (833/0-) (44/4-) 

_ - *** 144/0  
 شیمیایی کودهای قیمت

_ -  (3 ) 

 آالتماشین قیمت _ -053/0 -077/0
(882/0-) (19/1-) _ 

** 518/0  ***446/0  - 
 کار نیروی قیمت

(07/2) (14/3) - 

79/0  78/0  تعیین ضریب 0.799 

 نمونه حجم 180 170 154
 ها مشاهده تعداد 540 510 462

 .هستند( t-student) ودنتیاست ياعداد داخل پرانتز آمارة ت -درصد 10در سطح  یدار يمعن *

 درصد 1 سطح در یدار يمعن***     درصد   5در سطح  یدار ي** معن

       

 يسودآور كه ينيزمبيس محصول به آب صيتخص تياولو
 است منطقه در كشت قابل محصوالت ريسا و گندم از ترشيب آن
 محصول به آن مجدد صيتخص ياضاف آب ماندنيباق صورت در و

. استبازار  صيتخص ييكارا گرنشان ،رديگ يصورت م گندم
 و يسطح آب انتقال ياصل كانال كردنبتن يبرا يگذارهيسرما
 يفن ييكارا ،هاچاه آب انتقال يبرا نيرزميز در لوله نصب
 شي. افزاددهيم شانن را آب منابع از حفاظت و يبردار بهره

 همراه زمان گذردر  نيعملكرد هر متر مكعب آب و هر هكتار زم
 مشخص را آب يوربهرهرشد  ،كشت ريز سطح گسترش با
 فرهنگ از يبرداربه بركت بهره باال يدستاوردها تمام .دكن يم

 عامل چيه اي يعموم بخش مشاركت بدون و يبوم و ياسالم
 آب عيتوز يبرا نهيهزكم و كارآمد يسازمان ليتشك. بود يخارج

 ريكه قابل انتقال به سا است مجن ةتجرب يدستاوردها گريد از
 از يعموم بخش تيحما جذب باالخره. ستا زيمناطق ن

 تيو تقو مياز منابع آب و تحك يبرداربهره و توسعه يها تيفعال
توان  مي ،براينبنا .استمناطق  گريدر د يرويقابل پ زيبازار آب ن

 :كرد توجهزير  هاي سياست به
 منابع صيتخص در آب بازارهاي نهاد تقويت و تشكيل. 1

 و برداران بهره كارآمد و مؤثر مشاركت منظوربه كشاورزي آب
 وري بهره ارتقاي آب، بخش گري تصدي هاي هزينه كاهش نيز
 ژه  ويه)ب آن (Reallocation) صيبازتخص و دسترس در آب از
از آب زيرزميني(،  برداريبهره در ممنوعه هايدشت در

 استفاده و آب بخش در گذاري سرمايه يبراتشويق كشاورزان 
 شرو مؤثرترين از يكي عنوانبه اندوز، آب هاي تكنولوژي از

 ةپديد اب كه مناطقي در ويژه)به آب حقيقي ارزش تعيين
  (.اند مواجه شديد كميابي

 تقاضاي و تمايلبران كه  هاي محلي آب تشكل ايجاد. 2
 ةمنزل باشند، به شتهدا را قانوني و حقوقي گاهيجاو  دارانبر بهره



 773      ...گذاری و تخصیص بررسي نقش بازارهای آب کشاورزی در قیمت: و همکارانبهلولوند  

 .آب محلي بازارهاي بر ناظر نهادهاي و دهندهبستر پرورش
مناسب و صريح از حقوق مالكيت آب در تناسب و  تعريف. 3

نظر كه  مورد منطقةسازگاري با فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي 
 عنوانبهكامل از حقوق مالكيت زمين مجزا شده باشد،  طوربه

 گام در راستاي تشكيل و تقويت بازارهاي آب.  ترينمهم
و  برداريبهره نظام ادارةكارآمد براي  آبي ميرسازمان  .4

 هايتشكل نظارت با شدهتعيينتوزيع آب و رعايت حقوق 
 .برانآب محلي
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