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بررسي نقش بازارهای آب کشاورزی در قیمتگذاری و تخصیص منابع آب
†1

(مطالعة موردی :بازار آب مجن)

عباس بهلولوند ،1سید کاظم صدر ،2سید ابوالقاسم هاشمي
 .1کارشناس نهاد ریاست جمهوری
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 .2استاد دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
 .3استاد دانشکدة علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
(تاریخ دریافت -91/12/8 :تاریخ تصویب)93/5/25 :

چکیده
بازارهای آب یکی از ابزارهای مؤثر و کارآمد تخصیص آب در شرایط کمآبی است و از طریق
قیمتگذاری واقعی آب موجب صرفهجویی در مصرف آب و افزایش کاراییهای تخصصی و فنی آب
میشوند .وجود حقابههای قابل مبادله و منفک از زمین ،شبکههای انتقال ،تشکلهای آببران و مقررات
مناسب برداشت آب از مهمترین ملزومات تشکیل بازارها محسوب میشوند .بازار آب مجن ،بازار رقابتی
موفق و کارآمدی است که بیش از چهل سال زمینة انواع مبادلههای آب را فراهم کرده است و ساالنه بیش
از  30درصد از آب مصرفی کشاورزان از طریق آن تأمین میشود .حجم مبادلههای آن در سالهای ،1381
 1382و  1383بهترتیب حدود  54 ،38و  88هزار متر مکعب و قیمت متوسط هر متر مکعب نیز بهترتیب
 651 ،555و  664ریال بود .هدف از این تحقیق برآورد تابع تقاضای آب و بررسی نقش بازار در
قیمتگذاری و تخصیص منابع آب است .کششهای حاصل از تخمین توابع تقاضای نهادة آب برای کل
محصوالت و تکتک محصوالت ،مؤید رابطة منفی و معنیدار بین مقدار تقاضا و قیمت آب است .تفاوت
کششها نیز اصلیبودن کشت سیبزمینی در مقابل گندم را نشان میدهد که یکی از کارکردهای مهم بازار
است .زمانیکه الگوی کشت شامل محصوالت سیبزمینی و گندم باشد ،حساسیت زارعان به تغییرات
قیمت آب ( )0/256کمتر از حالتی است که تنها تولید سیبزمینی ( )0/276مد نظر باشد و حساسیت
درصورتیکه فقط گندم تولید میشود ( ،)0/477بیشتر از دو حالت قبل است .مقایسة ارزش تولید متوسط
آب در محصوالت باال نیز نتایج برآوردها را تأیید میکند که یکی از مهمترین کارکردهای بازار آب در
زمینة اولویت تخصیص آب و اصالح الگوی کشت قلمداد میشود.
واژههای کلیدی :بازار آب ،تشکلهای آببران ،تقاضای آب کشاورزی ،حقابههای قابل مبادله ،شرکت
آبیاری مجن ،قیمت آب.

† .اين مطالعه يكي از شش پروژهاي بود كه طرح «تقويت مشاركتهاي مردم در بخش آب» را تشكيل داد و با تأمين مالي وزارت نيرو و سازمان مديريت و
برنامهريزي آغاز شد ،اما بهعلت تصميم مسئوالن وزارتخانههاي مزبور بر توقف طرح ،ادامة مطالعات ناتمام باقي ماند.
Email: khomein57@gmail.com
تلفن09124062242 :
* نويسندة مسئول:
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مقدمه
آب و آبرساني در تمدن ايراني جلوههاي ديرينهاي دارند.
درخشانترين نمود آن قناتسازي و راه و رسوم آبياري آن
است ) .( Safinezhad,1996بندها و شادروانها براي آبرساني
آبهاي سطحي شايان توجهاند (آب و فن آبياري) .البته در
زمينة توزيع آب ،سازوكار تقسيم آب زايندهرود جلوهاي
درخشان دارد .اين طرح كه ابتكار شيخ بهايي بود ،شيوهاي
پايدار شد و از آن زمان تاكنون كارآمدترين شكل توزيع آب
رودخانة زايندهرود است.
1
پس از كنفرانس بينالمللي سران كشورها در برزيل و
تأكيد بر اينكه آب كااليي اقتصادي است ،سياست تشكيل و
تقويت بازار آب در غالب مناطق خشك و نيمهخشك دنيا مد
نظر قرار گرفت .به اين سياست -در مواردي كه عملي شد و با
موفقيت نسبي قرين بود -بهعنوان دستاوردي مهم توجه شد.
از اين منظر ،تشكيل بازار آب را در مجن و در ساير نقاط
ايران ميتوان يكي از دستاوردهاي قابل تأمل در پهنة اقتصاد
معاصر ايران بهحساب آورد ،زيرا اين بازار براي رفع نياز
مبادلههاي جامعة حقابهداران و كشاورزان و بدون دخالت
دولت تشكيل شد.
با افزايش جمعيت و پيشيگرفتن ميزان تقاضا از عرضة
آب در محل استقرار جمعيت ،بهويژه در مناطق خشك ،نياز
به تعريف مالكهايي براي تقسيم آب ميان متقاضيان و توزيع
آن براي مصارف مختلف پيش آمد .در اين مرحله ،حقوق
بهرهبرداري از منابع آب و اولويت در استفاده از آنها تعريف
شد و سپس سازوكارهايي متناسب با شرايط اقليمي هر
منطقه براي تأمين حقوق يادشده و استفادة مؤثر از منابع آب
پديد آمد ) .(Sadr, 1996شرطهاي اوليه و الزم براي تشكيل
بازار آب ،تعريف حقوق و امنيت آن ،جدا و مستقلشدن
حقوق مالكيت آب از زمين و فراهمشدن شكلهاي مختلف
استفاده از حقابهها در شرايط مختلف استSafinezhad .
( )1996موارد بسياري را از شيوة توزيع آب ،نحوة تعيين
بهاي آب و تخصيص هزينة آبرساني و اليروبي ميان
سهامداران در اين بازة زماني گزارش كرد .بهدليل اينكه ابزار
مبادله در روستاهاي ايران در اين دوره كاال بود و مبادلهها به
 .1كنفرانس بينالمللي ريو كه تحت عنوان كنفرانس جهاني توسعه و
محيط زيست نامگذاري شد ،از  3تا  14ژوئن سال ( 1992خرداد
 )1371با شركت  150تن از نمايندگان كشورها در ريودوژانيرو
(برزيل) برگزار شد .اين كنفرانس بزرگ جهاني به اجالس زمين يا
همايش ريو معروف شد.

صورت پاياپاي صورت ميگرفت ،قيمت و هزينة يادشده نيز
برحسب شمارشگر محلي تعيين ميشد.
با رشد جمعيت و افزايش فعاليتهاي اقتصادي و پولي
شدن مبادلهها ،نياز براي ابداع سازوكار جديد براي مبادله
پيش آمد .ساير شرايط الزم براي تشكيل بازار آب بهتدريج
تأمين شد و درنتيجه در منطقهاي مانند مجن يك بازار كامل
آب تشكيل شد .از جملة اين شرايط ،احداث يا وجود
شبكههاي انتقال آب از يك محل به محل ديگر است .دامنة
بازار محدود به توسعة شبكههاي يادشده است .همچنين ،به
دليل اينكه تقاضاي كشاورزان در فصول مختلف يكسان
نيست ،بايد آب در زمستان در سدها ،بندها و مخازن ذخيره
شود تا در فصل كشت مصرف شود .نبودن تجهيزات
ذخيرهسازي نيز از دامنه و فراواني معاملهها در بازار ميكاهد.
شرط الزم ديگر ،وجود تشكيالتي است كه عقد قراردادها را
تسهيل كند و از هزينة آنها بكاهد .در پايان ،نبودن آثار
جانبي مثبت يا منفي يكي ديگر از لوازم تشكيل بازار كامل
است .جريان رودخانهها آثار زيستمحيطي براي آبزيان دارد.
نشت آب رودخانه و آبهاي برگشتي باالدست ،در مناطق
پاييندست استفاده ميشود و قطع يا آلودهشدن آنها موجب
خسارت به استفادهكنندگان اخير ميشود .نهاد بازار،
مكانيزمي براي مقابله با اين پديده ندارد ،مگر آنكه بخش
عمومي دخالت كند يا مرجعي قانوني جبران خسارت يادشده
را براي دادوستدكنندگان در باالدست الزامآور كرده باشد.
افزون بر آن ،با توجه به تغيير نظام بهرهبرداري از منابع
آب و زمين ،پس از اصالحات ارضي ،و پديدارشدن نظام
خردهمالكي ،ورود فنون جديد توليد به بخش زراعت و باغباني
(منابع خصوصي تأمين آب مانند چاه) ،به نظر ميرسد فراهم
شدن شرايط يادشده براي تشكيل بازار آب دشوارتر شده
است .بنا به داليل ذكرشده ،در اوضاع و احوال جديد ،اگر
اهالي دشت يا منطقهاي براي تشكيل بازار آب اقدام كنند،
بايد آن را يكي از پديدههاي مهم بهحساب آورد.
اهميت تشكيل و تداوم بازارهاي آب و ارتباط آنها را با
مباحث مربوط به قيمتگذاري آب ميتوان در تجربههاي
كشورهاي مختلف در استفاده از اين مكانيسم و آثار آن
مشاهده كرد .با توجه به اينكه بحث تخصيص منابع از طريق
تشكيل بازارهاي آب در كشور ما موضوعي تقريباً نوظهور
است ،مرور تجربههاي كشورها ميتواند نكات كاربردي و
چشمگيري فراروي برنامهريزان و سياستگذاران قرار دهد.
طيفي از مطالعات در زمينة بازارهاي آب مانند )(2003
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 (1999) Dinar ،(1995) Hearne & Rosegrantو
( )1981با محوريت تعريف و نحوة تثبيت حقابهها صورت
گرفت و تجربة كشور شيلي را در اين زمينه بررسي كردند.
آثار و كاركرد بازارهاي آب در زمينة ايجاد مبادلهها و دامنة
بازار متمركز شد و سازوكار بازارها در سطح كشورهاي برزيل،
اسپانيا ،اياالتمتحده و مكزيك توسط  (1999) Kemperو
 (2003) farooqi & Andersonبررسي شد .وجه اشتراك
تمام مطالعات مزبور در زمينة استفاده از مكانيسم بازار در
فرايند تخصيص منابع آب ميان مصارف مختلف و نيز
مصرفكنندگان يك بخش (بهويژه بخش كشاورزي) اين است
كه تفكيك حقوق مالكيت آب از ساير داراييها و قابليت
مبادلة اين حقوق مرحلة نخست حركت به سمت تشكيل
بازارهاي آب است .در اين ميان ،تدوين قوانين مناسب كه
ضامن منافع جامعة بهرهبرداران باشد و با شرايط محيطي
مناطق منطبق باشد ،عنصر مهمي است كه در شكلدهي و
كاملشدن بازار نقش فراواني دارد.
بررسي وضع قوانين مربوط به بهرهبرداري در بازارهاي آب
در كشورهاي پاكستان و هندوستان مبين آن است كه تدوين
مناسب قوانين مربوط به بهرهبرداري و بازار بهدليل اينكه بر
منافع همة بهرهبرداران تأثير ميگذارد ،عامل اصلي در
مقبوليت اين قوانين نزد جامعة حقابهداران محسوب ميشود
و درنتيجه به مشاركت گستردة افراد در بازار منجر ميشود
) .)Sullins et al., 1994آثار بهكارگيري مكانيسم بازار به
جاي مكانيسم متمركز در سه سطح مصرفكنندگان آب
كشاورزي ،سرمايهگذاران بخش كشاورزي و مصرفكنندگان
در بخشهاي غير كشاورزي براساس تخمين مدل الجيت و
پروبيت در سالهاي  1987 -1981صورت گرفت Leporati,
).(Romano & 1981
اثر استراتژيهاي قيمت آب بر تخصيص آب آبياري با
استفاده از روش برنامهريزي خطي و محاسبة درآمد (توليد)
ناخالص حاصل از فعاليت كشت بر اراضي تحت آبياري دشت
اردن بررسي شد و براساس اطالعات غير بازاري نهادة آب
قيمت سايهاي آب استخراج شد ).(Doppler et al., 2001
بازار آب مجن يكي از نمونههاي منحصربهفرد بازارهاي
آب در سراسر دنيا محسوب ميشود كه در ميان انواع
تجربههاي موجود در اكثر بازارهاي آب مورد مطالعه ،شرايط و
مختصاتي دارد كه توانست ضمن ايجاد انگيزههاي الزم براي
بهرهبرداري مطلوب از منابع محدود و ارزشمند آب در منطقة
Harris
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مجن ،شرايط كارايي را در فرايند تخصيص و توزيع آب
كشاورزي براي بهرهبرداران برقرار سازد .محل تشكيل اين
بازار شهر مجن در فاصلة  35كيلومتري شمال غرب
شهرستان شاهرود و در  2070متري از سطح دريا قرار دارد
(جغرافياي شهرها و روستاهاي ايران .)1339 ،اين دشت در
محدودهاي وسيع تا محدودة شهرهاي شاهرود و بسطام ادامه
دارد .وسعت كل اراضي قابل كشت آن  6600هكتار است كه
از اين ميزان ساالنه حدود  2200تا  2400هكتار زير كشت
سيبزميني قرار ميگيرد و در حدود  1400تا  1500هكتار
نيز به زير كشت گندم آبي ميرود و حدود  200هكتار نيز
شامل كشت محصوالت بهاره مانند عدس و نخود ميشود.
زيربناي تشكيل بازار آب در منطقة مورد بررسي به سال
 1341برميگردد كه براساس آن ،ضمن جمعآوري اطالعات،
ميزان مالكيت بهرهبرداران اسناد مالكيت (حقابههاي منفك از
مالكيت از زمين) براي هر شخص صادر و تثبيت شد
) .(Sajjadi, 2004همچنين ،بهدليل اصالحاتي كه در انتقال و
توزيع آب ميان زارعان برخالف روشهاي موجود در اكثر
نقاط روستايي كشور بهوجود آمد ،زارعان خود را به جبران
هزينههاي انتقال آب (شامل هزينههاي نقدي و مقدار آب
تلفشده در مسير) موظف كردند .در اين راستا ،شركت
آبياري و زراعي مجن بهعنوان سازمان عملياتي و اجرايي
توزيع آب در همان سال تأسيس شد.
در اين بازار 2490 ،واحد حق برداشت رودخانه و 2880
واحد حق برداشت از قناتها وجود دارد كه ميان بهرهبرداران
موجود توزيع شد و تعداد حقابهداران آن بهدليل قابليت
انتقال تمام يا بخشي از حقابهها (خريد ،فروش ،توارث و )...در
طول زمان متغير است؛ به گونهاي كه در سال 996 ،1384
نفر حقابهدار و عضو شركت آبياري مجن بودهاند كه درمجموع
حقابههاي آنان مبناي مبادلههاي ساالنه و مداري آب قرار
گرفته است .نتايج مربوط به بررسي درجة رقابت در اين بازار
آب و نحوة توزيع اندازة (سهم) بازار ميان عوامل موجود در
آن در سالهاي تحت بررسي با استفاده از محاسبة
شاخصهاي توزيع نابرابري مانند شاخص ضريب جيني،
هرفيندال -هيرشمن نشانگر آن است كه با افزايش دامنة بازار
و توسعة مبادلههاي توزيع ،سهم بنگاهها از كل بازار برابرتر
شد و بازار رقابتيتر عمل كرد )،(bohlolvand & sadr, 2007
بهطوريكه ضريب جيني مبادلهها در سال  1381برابر 0/29
بود كه اين رقم در سال  1383به  0/27كاهش يافت.
معكوس شاخص هرفيندال -هيرشمن براي دورة مورد مطالعه
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برابر  0/04محاسبه شد .اين در حالي است كه چهار حقابهدار
(بنگاه) عمدة موجود در بازار فقط  5/1درصد از كل حقابهها
را دربر ميگيرند؛ بنابراين ،وجود پديدة انحصار در اين بازار
منتفي است و كاركرد مربوط به اين بازار ،بازاري رقابتي و
بسيار نزديك به رقابت كامل بهنظر ميرسد .از آنجاكه تشكيل
بازار آب سبب امكان مبادلة آب با آسانترين شرايط ميشود،
انگيزة كافي و مؤثر در صرفهجويي در مصرف را در سطح
زارعان ايجاد كرد .همين مسئله به ورود به جريان مبادلهها و
افزايش ضريب اطمينان دسترسي به آب در سطح حقابهداران
منجر شد ،بهگونهاي كه بيش از  30درصد از آب مورد نياز
بهرهبرداران مجن از طريق مبادلههايي تأمين ميشود كه در
بازار آب انجام ميگيرند؛ بنابراين افزايش درجة رقابت در بازار
آب مجن (كاهش ضريب جيني) همزمان با افزايش عرضة
منابع آب بود.
همچنين ،تعيين قيمت آب در بازار موجب ايجاد انگيزة
الزم و كافي براي سرمايهگذاريها در تأسيسات آبرساني
توسط جامعة بهرهبرداران شد .سرمايهگذاريهاي مزبور در
راستاي ايجاد منابع جديد عرضة آب و تأسيسات آباندوز
(نظير كانال انحراف سيالبها ،شبكههاي بتني و
لولهگذاريهاي مخفي) صورت گرفت.
همانگونه كه تدوين حقوق آب در قوانين فقه اسالمي
زمينة مبادلههاي دائم و موقت آب را در بازار فراهم ميكند،
يكي از لوازم تشكيل بازار آب كامل ،مشخص و جامعبودن
حقوق مالكيت و دادوستد در شرايط و شكلهاي متفاوت
است .بر اين مبنا ،انواع مبادلهها شامل فروش حقابه ،اجارة
آب براي يك سال يا يك فصل زراعي در مدارهاي مختلف
آبياري مواردي هستند كه در بازار آب مجن استفاده ميشوند.
وجود مناقشات و منازعات در بهرهبرداري از منابع آب
مانند ساير منابع محدود اجتنابناپذير است؛ بنابراين ،در
تشكيل بازارهاي آب بايد توجه كرد اين بازارها براي تداوم-
عالوهبر احراز شرايط عمومي تشكيل مانند ساير بازارها-
نيازمند وجود مقررات عرفي و محلي متناسباند كه بتوانند
بهصورت خودتنظيمكننده تعامالت موجود را سامان بخشند و
مانع از برخوردهاي تالفيجويانه در مسير بهرهبرداري از اين
منابع شوند .در اين راستا و بهمنظور كاهش هزينة انتقال و
برخورداري از مزيتهاي مقياس ،بهرهبرداران بازار آب مجن
ملزماند تقاضاي خويش را هنگام عرضة آب در شبكه و مدار
مربوط اعالم كنند .برايناساس ،طبق توافق جامعة
بهرهبرداران ،دامنة انتقال آب در سطح شبكهها در سالهاي

آبي متفاوت تا جايي تعيين ميشود كه حداقل سه متقاضي
آب در آن مسير وجود داشته باشد .در غير اينصورت ،هزينة
انتقال بر عهدة شخص متقاضي است .موارد باال نمونهاي از
مقررات آبرساني است كه در بازار آب مجن اجرا ميشود
(حسن يارمحمدي ،مدير عامل شركت آبياري مجن.)1382،
در اين مطالعه ،بهمنظور نشاندادن نقش بازارهاي آب در
قيمتگذاري و تخصيص منابع آب ،با الگويابي تابع تقاضاي
آب نقش اساسي مكانيسم بازار در تعيين قيمت آب بررسي
ميشود.
مواد و روشها
در راستاي برآورد تابع تقاضاي نهادة آب ،فرض اساسي اين
مطالعه وجود بازاري رقابتي براي نهادة آب است كه در آن
بنگاهها نهادة آب را نيز مانند ساير نهادهها از بازار با قيمت r
تهيه ميكنند .تابع تقاضاي نهادة آب را ميتوان از روش
حداكثرسازي سود (تقاضاي غير مشروط) استخراج كرد .با
توجه به اينكه هزينة كل از مجموع ارزش  nنهادة توليدي از
جمله آب بهدست ميآيد ،شرايط مرتبة اول فرايند بهينهيابي
در اين حالت بهصورت زير ميشود:
1

()1

VMP1q1 VMP1q2  r1

V MP V MP  r2
q2
2

q1
2

.
V MPnq1 V MPnq2  rn

براساس نتايج باال ،در وضعيت تعادل ،قيمت نهادة آب
معادل مجموع ارزش توليد كرانهاي آن در محصوالتي است
كه در توليد آنها به كار ميرود .ميزان قيمت ساير نهادههاي
مكمل و جانشين و قيمت محصوالت توليدي بر تقاضاي آن
تحت تأثير ميگذارند .برايناساس ،توليدكنندگان هنگاميكه
نهادة آب كميابتر باشد ،سطح بهينة توليد و بهتبع آن
مصرف انواع نهادهها را با قيمت نهادة آب تطبيق ميدهند.
درنتيجه ،مهمترين كاركرد بازارهاي آب ،فرايند تخصيص
كارآمد منابع آب در شرايط كميابي محسوب ميشود.
با تعميم فرايندهاي بهينهيابي مزبور در شرايطي كه هدف
بنگاهها حداقلكردن هزينههاي توليد باشد ،با قيد تابع توليد
ميتوان به تقاضاي مشروط نهادة آب دست يافت .در اين
مطالعه ،با اين فرض كه زارعان با هدف حداقلكردن هزينة
توليد مبادرت به استفاده از نهادهها ميكنند ،تابع تقاضاي
غير مشروط استخراج شد.
در اين حالت ،تابع تقاضاي نهاده بهصورت تابعي از قيمت
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نهادههاي مكمل و جانشين ميشود و مقدار محصول
(محصوالت) توليدي بهدست ميآيد كه نهادههاي مزبور
درتوليد آنها بهكار گرفته ميشوند؛ بنابراين ،كمينهيابي مقيد
تابع هزينة بنگاه بهشرح زير است:
()2
n

m

Min : C   ri x i   j q j  f j ( x 1 , x 2 ,..., x n ) 
i 1
j 1

در رابطة باال انديس  iتعداد نهادههاي توليدي و انديس
 jتعداد محصوالت توليدي بنگاهها هستند .استخراج شرط
اول بهينهيابي نشان ميدهد:
()3

n
C
 ri   i f i j  0
x i
i 1
n

i

 f

k

 f

j

j

i

i

i 1
n

ri

rk

i 1

با فرض برقراربودن شرط دوم بهينهيابي ،تابع تقاضاي
مشروط نهاده آب بهصورت زير بهدست ميآيد:
x 1  d ( ri ,q j ); i  1, 2 j  1, 2

()4
با توجه به توضيحات باال و تعميم آن ،ميتوان تابع
تقاضاي نهادهها را با قيد درآمد حاصل از توليد محصوالت به
دست آورد .بهينهيابي بنگاهها در شرايط دو نهاده و دو
محصول مختلف بهشرح زير است:
()5
()6

1
[C  r1x 1  r2x 2  [TR  Pf
) 1 ( x 1 ,x 2

]] )  P2f 2 ( x 1 ,x 2
C
 r1    P1.f 11  P2 .f 12   0
x 1

C
 r2    P1.f 21  P2 .f 22   0
x 2
l

V MPi k
ri 
 k l1
rj
V MPjk
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نهادهها و قيمت محصوالت توليدي و درآمد كل حاصل از
توليد محصول مورد نظرند .با تعميم وضعيت دو نهاده و دو
محصول به چند نهاده و چند محصول استنتاج ميشود كه
تقاضا براي يك نهادة مشخص مانند آب تابع قيمت ساير
نهاده هاي جانشين و مكمل و قيمت محصوالت و درآمد
حاصل از توليد آنهاست؛ بنابراين ،با تعميم تابع تقاضاي
استخراجشدة باال به حالتي كه بيش از دو نهادة توليدي در
توليد محصول استفاده شود ،تابع تقاضاي آب براي كل
محصوالت تبيين و استخراج ميشود.
در مجن ،زارعان با استفاده از مجموعهاي از نهادهها،
محصول سيبزميني را توليد كردند و با قيمت  P1در بازاري
بهفروش ميرسانند كه داراي ساختار رقابتي است .همچنين،
با تركيب بخشي از همان نهادهها ،مبادرت به توليد گندم
ميكنند و آن را با قيمت  P2به بازار عرضه ميكنند .با
كمينهكردن تابع هزينة مقيد مطابق الگوي ارائهشده (رابطة
 ،)6تابع تقاضاي مشروط آب ،با درنظرگرفتن نهادههايي كه
در عمل استفاده ميشوند ،بهصورت زير است:
X water  f ( pwater , Pland , Plabor , Pmach , Pseed

()8

) , Pfer 12 , Pfer 345 ,Q1 ,Q2

در تابع باال،Pseed ،Pmach ،Plabor ،Pland ،Pwater ،
 Pfer12و  Pfer345بهترتيب قيمت آب ،قيمت زمين،
دستمزد ،هزينة به كارگيري ماشينآالت ،قيمت بذر ،انواع
كودهاي حيواني و مرغي و كودهاي شيميايي فسفاته ،اوره
و آهن هستند.
از آنجاكه يكي از ويژگيهاي اصلي توابع تقاضاي كاال و
نهادهها ،تقارن و همگني اين توابع است ،در اين مطالعه به
منظور لحاظكردن شرط همگني تابع تقاضاي نهادة آب ،از
نسبت قيمت نهادههاي مورد استفاده به قيمت محصوالت و
همچنين از شاخص درآمد كل حاصل از توليد محصوالت به
قيمت مزبوردر برآورد رگرسيون استفاده شد؛ بنابراين داريم:

k 1

رابطة  6مبين آن است كه در تعادل نسبت قيمت ،دو
نهادة مزبور برابر نسبت مجموع ارزش توليد كرانهاي
نهادههايي است كه در توليد محصوالت بهكار ميروند؛
بنابراين ،تابع تقاضاي مشروط نهاده بهصورت زير بهدست
ميآيد:
()7

) x 1  d ( r1 ,r2 ,P1 ,P2 ,TR

در رابطة باال P2 ، P1 ، r2 ، r1 ،و  TRبهترتيب قيمت

,

()9

P

Pseed

,

P

Pmach
)

,

Pland

P

,TR

P

P

,
P
P
, 345

Pwater
P

( X water  f

Pfer 12

و درنتيجه تابع تقاضاي مشروط آب براي محصول
سيبزميني و گندم نيز بهصورت زير استخراج ميشوند:
,

()10

P

Plabor

) ,Q potato

,

P

P

Pwater

Pfer 12

,

P

( X wpotato  f
Pmach
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pwater

()11

p
, labor
P
P
p
) , fer 34 ,Qwheat
P
P

( X wwheat  f

p mach

,

بهمنظور برآورد توابع باال ،اطالعات مربوط به متغيرهاي
مورد استفاده در الگوهاي اقتصادسنجي مورد نظر اين مطالعه
شامل دادههاي تابلويي ) (Panel Data Modelحاصل از
تلفيق اطالعات  200بهرهبردار در سه سال متوالي است كه
با نرمافزار  Eviewsدر برآوردها استفاده شدند.
در برآوردهاي صورتگرفته ،عالوهبر اينكه آزمونهاي الزم
براي برقراري فروض كالسيك انجام گرفت و در موارد ويژه نيز
اين مسائل رفع شد ،بهمنظور رفع همخطي احتمالي بين متغيرها
از نسبت قيمت نهادهها به قيمت محصول (شاخص قيمت
محصوالت) استفاده شد و دوباره نيز ضرايب همبستگي دوبهدوي
متغيرها محاسبه شد و از نداشتن همخطي بين دادهها اطمينان
كامل حاصل شد .همچنين ،بهمنظور دستيابي به بهترين فرم
برازش الگوها ،فرمهاي مختلف خطي مانند خطي ساده و
لگاريتمي يكطرفه و لگاريتمي دوطرفه برآورد شد و درنهايت
بهترين برازشها بهصورت فرم رياضي زير تأكيد شد:
()12
Ln( Qwater )    i 1i Ln( X i ) i  1, 2,,n
n

همانگونه كه مشاهده ميشود ،رابطة باال يك فرم خطي
لگاريتمي دوطرفة لگاريتمي ) (Log-linear Modelبود؛
بنابراين ،ضرايب برآوردي ،همان كششها هستند.
يكي از موضوعات اساسي و اوليه در تشخيص برآوردها
براساس الگوي دادههاي تركيبي ،نوع ساختاري است كه براي
جملة اخالل و درنتيجه عرض از مبدأ توابع در مقاطع مختلف
ميتوان تصور كرد .اگر شكل كلي الگوي متعارف يعني الگوي
اجزاي خطاي يكطرفه را بهصورت زير درنظر بگيريم:
()13

Y it    X it   U it
U it  i v it

t  1,......T

i  1,......, N

اين پرسش اساسي بهوجود ميآيد كه جزء غير قابل
مشاهدة مختص به هر مقطع (  ) iچگونه متغيري است؟ در
پاسخ ،بايد اشاره كرد باتوجه به اينكه با اين جزء چگونه
برخورد شود ،الگوهاي مختلفي بهدست ميآمد .در الگوي «اثر
ثابت» ،فرض بر اين است كه جملههاي اخالل مجزا از  v itو
پارامترهاي ثابتي (عرض ازمبدأهاي مختلف براي توابع مربوط

به هر مقطع) هستند كه بايد برآورد شوند .جملة اخالل
معادله همان  v itاست كه مستقل از Xهاست و البته اين
درصورتي است كه فرضية  H مبني بر نداشتن اختالف بين
عرض از مبدأها در مقاطع مختلف در مقابل فرضية مخالف
 H 1رد شود كه ناظر بر ناهمساني عرض از مبدأهاست .در
غير اينصورت ،روش مقتضي برآورد همان استفاده از الگوي
دادههاي تركيبي ) (Pool Dataاست .تشخيص اين امر
براساس آزمون  Fيا ليمر ) (Limerانجام ميگيرد (Green,
) .2000آمارة  Fطبق فرمول زير محاسبه ميشود:
()14
 FN 1,N ( T 1)  K

)( N  1

) ( RRSS  URSS

) ( NT T  K

) ( URSS

F

نتايج آزمون باال درمورد دادههاي مورد استفاده در اين
تحقيق در جدول  1ارائه ميشود .براساس نتايج ،در سطح
معنيداري  5درصد فرضية  H رد ميشود و فرضية مقابل
آن  H 1پذيرفته ميشود؛ يعني روش دادههاي تابلويي براي
برآورد ضرايب مقتضي تشخيص داده ميشود.
از طريق آزمون ليمر يا  ،Fبه وجود تفاوت بين مقاطع و
ساختارهاي متفاوت آنها پي ميبريم .با اينحال ،اگر
بخواهيم آنطور كه «الگوي اثر ثابت» مقرر ميدارد i ،ها را
پارامترهاي ثابتي درنظر بگيريم ،تعداد زيادي پارامتر بهصورت
عرض از مبدأ بايد در اين الگو برآورد شود كه اين موجب
ازدسترفتن درجة آزادي زيادي ميشود .يك راه اين است

كه  iها را متغيرهاي تصادفي )  i ~ IID (0,U2مستقل
از  Xها و Vها درنظر بگيريم كه دراينصورت به الگويي به نام
«الگوي اثر تصادفي» ميرسيم .در اين زمينه ،بهمنظور

انتخاب «الگوي اثر ثابت»   E (U it X it ) 0در مقابل

الگوي «اثر تصادفي» X it )  0

it

 E (U

از آزمون

تشخيص هاسمن ) (Hausman`s Specification Testاستفاده
شد .آمارة اين آزمون داراي توزيع كاي-دو (Chi-Square
) Distributionبا درجة آزادي تعداد متغيرهاي توضيحدهندة
 Kاست.
ˆ 1( b 
ˆ )
(ˆ ) )15
m  2K  ( b 
ˆ 1  ( 
ˆ 
) ˆ
()16

FE
RE
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جدول  .1نتایج آزمون لیمر در برآوردهای توابع تقاضای آب
عنوان كميت

تقاضای كل

تقاضای آب سيبزمينی

تقاضای آب گندم

K

7

5

6

N

180

170

154

T

3

3

3

URSS

59/71

55/65

49/41

RRSS

141/52

137/13

129/11

F

241

245

243

 Fدر سطح %5

3

3

3

 Fدر سطح %1

4/61

4/61

4/61

نتيجه

رد فرض صفر

رد فرض صفر

رد فرض صفر

توضیح K :تعداد متغیرهای توضیحی N ،تعداد مقاطع و Tدورههای زمانی مورد بررسی در الگوی برآوردی است URSS .مجموع مجذور
پسماندهای الگوی مقید RRSS ،مجموع مجذور پسماندهای الگوی غیر مقید و  Fآمارة برآوردی است.

در روابط باال b ،بردار ضرايب برآوردي حاصل از روش اثر
ˆ
ثابت و ˆ ضرايب برآوردشده با روش اثر تصادفي،

RE

ماتريس واريانس -كواريانس ضرايب برآوردشده با روش آثار
ˆ
 نيز ماتريس واريانس–كوواريانس ضرايب
تصادفي و RE

برآوردشده با روش آثار ثابت هستند .آزمون هاسمن براي
الگوهاي توابع تقاضاي مورد برآورد براساس اطالعات مربوط
به نمونة مورد بررسي با نرمافزار ) stata (9.1انجام گرفت و
نتايج مربوط به آن در جدول  2نشان داده ميشود.

جدول  .2نتایج آزمون هاسمن برای توابع تقاضای آب

تقاضای آب کل محصوالت

تقاضای آب سیبزمینی

تقاضای آب گندم

احتمال فرضیة صفر

0/9027

0/9655

0/9963

نتیجة آزمون

رد فرضیة صفر

رد فرضیة صفر

رد فرضیة صفر

براساس نتايج اين آزمون ،فرض  H 0در سه تابع تقاضاي
آب براي كل محصوالت و محصول سيبزميني و گندم به
صورت جداگانه رد ميشود؛ بنابراين روش مقتضي انجامدادن
برآوردها در اين تحقيق رويه يا الگوي اثر تصادفي )Random
(Effectاست.
اطالعات مورد نياز براي انجامدادن برآوردهاي اين مطالعه
گاه از طريق مراجعه به جامعة آماري و بهطور عمده
نمونهگيري و تهيه و تكميل پرسشنامه در سطح نمونة مورد
بررسي بهدست آمد 200 .نفر ( 20درصد كل جامعه) از
حقابهداران موجود در بازار آب بهصورت تصادفي ساده به
عنوان نمونه درنظر گرفته شد و اطالعات مربوط به متغيرهاي
مورد نياز با انجامدادن مصاحبة حضوري و تكميل پرسشنامه
از اين افراد جمعآوري شد.

با توجه به توضيحات باال و با رجوع به فرم مورد اشاره در
رابطة  x water ،9ميزان آب مورد تقاضاي هر توليدكننده
است كه مقادير متناظر آن از طريق رابطة زير بهدست ميآيد:
(x water  w 1  w 2  w 3  w 4  w 5  w 6 )17
كه در آن  w1مقدار آب مصرفي از محل مالكيت دائم
حقابههاي زارعان بر حسب متر مكعب w2 ،مقدار آب مصرفي
از محل مالكيت دائم حقابة چاههاي شخصي زارعانw3 ،
مقدار آب مصرفي از محل اجارة ساالنه (فصلي) حقابههاw4 ،
مقدار آب مصرفي از محل اجارة ساالنه حقابههاي چاههاي
شخصي w5 ،مقدار آب مصرفي از محل نشرية 1متعلق به
 .1آب پساندازشده در اثر صرفهجويي و احداث شبكههاي انتقال را نشريه
نشريه مينامند .شركت آبياري مجن آب اين محل را بين سهامداران
رودخانه توزيع ميكند.
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حقابههاي رودخانه w6 ،مقدار آب مصرفي از محل مبادلههاي
مداري حقابهها هستند و همة آنها بر حسب متر مكعباند.
قيمت هر متر مكعب آب براي هر زارع از تقسيم مجموع
ارزش كل آب مصرفي به كل حجم آب مصرفشده محاسبه
شد؛ بنابراين داريم:
6

wi

()18

V
i 1

x Water

PWater 

در رابطة باال ،ارزش بازاري مبادلههاي  V w 3 ......V w 6كامالً
مشخص است ،اما براي محاسبة ارزش آب مصرفشده از محل
مالكيت حقابهها (ارزش مقادير  w1و  )w2براي آن دسته از
زارعاني كه به اجارة ساالنه حقابه اقدام كردند ،ميزان اجارة هر
واحد حق برداشت آب مبناي ارزش بود و براي زارعاني كه براي
اجارة ساالنة حقابه اقدام نكردند ارزش متوسط اجارة هر واحد
حقابه در سطح نمونه بهعنوان مبناي ارزش قرار گرفت و با
محاسبة ميزان آب تحويلشده در سال ،قيمت آب بهدست آمد.
قيمت زمين  PLandاجارهبهاي ساالنة هر واحد سطح
است .به دليل اينكه اغلب حقابهداران مورد بررسي مالك
زمين بودند ،براي قيمت نهادة زمين معادل اجارة سطح زير
كشت بهعنوان متغير جانشين درنظر گرفته شد.
اطالعات مربوط به استخدام نيروي كار در سه مرحلة
كاشت ،داشت و برداشت بهتفكيك نيروي زن و مرد
جمعآوري شد و درنهايت از تقسيم ارزش كل دستمزد به كل
نيروي كار مورد استفاده در توليد ،قيمت نيروي كار بر حسب
ريال بر نفر روزكار محاسبه شد.
با محاسبة هزينة متوسط ،استفاده از ماشينآالت
كشاورزي مانند تراكتور و بذرپاش در واحد سطح و براي
مراحل مختلف توليد (برحسب ريال بر متر مربع) ،قيمت
اجارة ماشينآالت بهدست آمد .در زمانهاي استفاده از نيروي
حيواني بهجاي ماشينآالت نيز (ايجاد شيار توسط اسب)
هزينة اين نهاده از طريق محاسبة ميانگين موزون اجارة
استفاده از خدمات تراكتور و استخدام نيروي حيواني (اسب) و
بهصورت ريال در متر مربع درنظر گرفته شد.
هرچند در منطقة مجن كشت اصلي سيبزميني است،
استعداد مناسب اراضي بعد از كوددهي براي كشت
سيبزميني و وجود ظرفيت مناسب براي كشت پاييزة گندم،
اين محصول در تناوب با سيبزميني قرار ميگيرد و درنتيجه
كشاورزان بهطور عمده نهادههاي توليدي را براي اين دو
محصول استفاده ميكنند؛ بنابراين در برآورد تابع تقاضاي آب

براي كل محصوالت ،شاخص مركب قيمت اين محصوالت
از محاسبة ميانگين موزون قيمت محصوالت با سهم درآمدي
هر محصول بهعنوان وزن مبنا قرار گرفت .شاخص قيمت بذر
براي برآوردهاي تابع تقاضاي كل بر مبناي روشي محاسبه
شد كه در باال براي قيمت محصوالت بيان شد .با اين تفاوت
كه وزنها در اين شاخص سهم ارزش بذر از كل ارزش بذر
گندم و سيبزميني در نظر گرفته شد.
قيمت هر واحد از انواع سموم و كودهاي شيميايي،
حيواني و مرغي نيز از تقسيم ارزش كل به ميزان كود مصرفي
بر حسب ريال بر كيلوگرم بهدست آمد.
P

بحث و نتایج
براساس نتايج نمونة مورد بررسي 208 ،206 ،و  212مورد
مبادلة ساالنة حقابه در سالهاي  1382 ،1381و  1383صورت
گرفت .حجم آب اين مبادلهها بهترتيب معادل  664 ،650و 858
هزارمتر مكعب و ارزش اين مبادلهها بهترتيب معادل 440 ،371
و  552ميليون ريال بود كه روند افزايشي داشت .همچنين ،حجم
مبادلههاي كوتاهمدت توسط نمونة مورد بررسي در بازار آب در
سالهاي  1382 ،1381و  1383بهترتيب معادل  54 ،38و 88
هزار متر مكعب بود و مبين آن است كه تقريباً  30درصد آب
مورد نياز زارعان از محل مبادلههاي بازار آب تأمين ميشود.
قيمت متوسط هر متر مكعب آب در سالهاي  1382 ،1381و
 1383نيز بهترتيب برابر  651 ،555و  664ريال بود .در بازار آب
مجن ،تمام هزينههاي مربوط به استحصال ،انتقال و توزيع آب
توسط جامعة حقابهداران تأمين ميشود .ميزان مشاركت
حقابهداران شركت آبياري مجن در طرحهاي توسعهاي شركت
آبياري در سالهاي  1382 ،1381و  1383بالغ بر  265 ،233و
 307ميليون ريال بود .عالوهبراين ،در سال  1381مبلغ 466
ميليون ريال از سوي حقابهداران بابت حفر پنج حلقه چاه
سرمايهگذاري شد و مسير اصلي آبرساني به طول تقريبي 20
كيلومتر بتني شد و از طريق افزايش كارايي انتقال آب،
حقابهداران توانستند جلوي هدررفتن مقدار شايان توجهي آب را
بگيرند .مقدار آب پساندازشده (نشريه) در سالهاي تحت
بررسي معادل  166ساعت رسمي بود كه معادل  6/7درصد كل
آب قابل برداشت بود و حجم و ارزش آب متناظر با آن در اين
سالها بهترتيب برابر  219 ،218و  262هزار متر مكعب و
 89640 ،89640و  99600هزار ريال بود .نتايج مربوط به
تغييرات سطح زير كشت محصوالت و ارزش آب مصرفي در
سالهاي  1381تا  1383در جدول  3ارائه شد .نحوة تعيين

بهلولوند و همکاران :بررسي نقش بازارهای آب کشاورزی در قیمتگذاری و تخصیص...

قيمت و تغيير آن ،كاراييهاي تخصيصي و فني ،ميزان سود
بنگاهها ،ارزش افزودة آب ،صرفهجويي در مصرف ،رشد سطح زير
كشت و عملكرد زمين و نوآوري در فرايند تأمين و تخصيص آب،
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شاخصهاي كاركرد بازار هستند كه بهتر از ساختار آن ،درجة
رقابت يا مشاركت دادوستدكنندگان را نشان ميدهند.

جدول  .3نتایج تغییرات سطح زیر کشت ،مقدار مصرف آب و ارزش آب مصرفي در سطح نمونة تحت بررسي
عنوان شاخص

1381

1382

1383

سطح زیر کشت گندم و سیبزمینی (متر مربع)

3،642،300

3،753،650

4،282،900

متر مربع

ـ

111،350

529،250

درصد

ـ

3/05

14/10

متر مربع

ـ

ـ

640،600

درصد

ـ

ـ

17/58

درصد

65/54

67/54

70/70

2،725،552

2،864،748

3،395،702

مترمکعب

ـ

139196

530954

درصد

ـ

5/1

18/53

مترمکعب

ـ

ـ

670،150

درصد

ـ

ـ

24/58

1،513،504

1،863،983

2،254،105

هزار ریال

ـ

350،479

390،122

درصد

ـ

23/15

20/92

هزار ریال

ـ

ـ

740،601

درصد

ـ

ـ

48/93

متوسط ارزش تولید سیبزمینی در واحد آب (ریال)

2244

2338

1887

متوسط ارزش تولید گندم در واحد آب (ریال)

757

835

1216

بهای متوسط هر متر مکعب آب (ریال)

555

651

664

درآمد متوسط آب در تولید محصول منهای

سیبزمینی

1689

1687

1223

قیمت هر واحد آب (ریال)

گندم

202

185

552

نسبت قیمت به درآمد متوسط آب در سیبزمینی (درصد)

24/74

27/84

35/20

نسبت قیمت به درآمد متوسط آب در گندم (درصد)

73/27

77/90

54/61

تغییرات سطح زیر کشت نسبت به سال قبل
تغییرات سطح زیر کشت نسبت به دو سال قبل
نسبت سطح زیر کشت به کل اراضی نمونه
مقدار کل آب مصرفشده (متر مکعب)
تغییرات نسبت به سال قبل
تغییرات نسبت به دو سال قبل
ارزش کل آب مصرفشده (هزار ریال)
تغییر ارزش آب مصرفی نسبت به سال قبل
تغییر ارزش آب مصرفی نسبت به دو سال قبل

تحليل بازار موجب تخصيص آب به ارزشمندترين محصول
شد .با توجه به ارزش افزودة محصول سيبزميني در مقابل گندم،
همة كشاورزان ذخيرة آب خود را نخست به سيبزميني تخصيص
دادند و سپس مازاد آن را صرف گندم ميكنند .در سال ،1383
درمجموع  73درصد ارزش كل آب مصرفشده به سيبزميني و
 27درصد آن به گندم اختصاص داده شد .بهاي متوسط هر متر
مكعب آب مبادلهشده در دو سال پياپي  1382و  1383بهترتيب
برابر  651و  664ريال بود .توليد متوسط آب در محصول

سيبزميني در همين دو سال بهترتيب  2176و  2232گرم در
متر مكعب و ارزش متوسط توليد آن به همان ترتيب  2238و
 1887ريال براي هر متر مكعب بود .توليد متوسط آب در محصول
گندم در اين دو سال بهترتيب  600و  714گرم در متر مكعب و
ارزش متوسط توليد آب به همان ترتيب  835و  1216ريال بود.
ارزش افزوده در توليد سيبزميني بيش از گندم است .اين ارزش
براي سيبزميني بهترتيب  1587و  1223ريال و براي گندم به
ترتيب  184و  552ريال در دو سال مذكور بود .همچنين،
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يافتههاي تحقيق نشان ميدهد عملكرد آب و زمين در سالهاي
 1381تا  1383رشد يافت .عملكرد زمين در توليد سيبزميني از
رقم  20تن به  23تن و در توليد گندم از  3تن به  3/4تن در
هكتار در مدت دو سال  1381تا  1383رسيد .سطح زير كشت
سيبزميني از  204هكتار به  235هكتار و سطح زير كشت گندم
از  159هكتار به  192هكتار افزايش يافت .يافتههاي نمونة مورد
مطالعه نشان ميدهد بازار ،انگيزة گسترش سطح زير كشت و
مصرف آب و نيز افزايش بازدهي آنها را فراهم كرده است ،به
طوريكه عليرغم محدوديت آب ،افزايش عرضة آن در سال
 1383نسبت به  1381و بهعلت بارندگي موجب اختصاص آن به
سطح كشت بيشتر و ارتقاي عملكرد شد .بهعالوه ،شواهدي كه در
مورد خريد و فروش نشريه يا آب مازاد ذكر شد ،نشان ميدهد
بازار آب انگيزة الزم و كافي براي حفاظت آب و جلوگيري از تلفات
آن را فراهم كرده است .همچنين ،عالوهبر عملكرد زمين ،مصرف و
بازدهي ساير نهادههاي مكمل آب يعني كود ،بذر و ماشينآالت نيز
در دورة مورد بررسي افزايش يافت.
از ديگر نتايج تحقيق ،ابتكار حقابهداران در استفاده از منابع
آب سطحي و زيرزميني است .در سال  ،1380پس از يك دوره
خشكسالي چندساله و خشكشدن دو رشته قنات و كاستهشدن
جريان رودخانه ،شركت آبياري مجن چند حلقه چاه در بستر
رودخانه حفر كرد .همچنين ،برخي بهرهبرداران نيز چاه حفر
كردند و بهمنظور جلوگيري از هدررفتن آب ،شبكههاي لولهكشي
در زير سطح زمين احداث كردند .طول اين شبكهها بالغ بر 60
كيلومتر است .در سالهاي پرآب ،با بهبود بارندگي حقابهداران
آب سطحي را در اولويت قرار ميدهند و شبكة نهرهاي خاكي
توسعه مييابند .طول اين شبكهها از  152كيلومتر در سال
 1381به  173كيلومتر در سال  1383افزايش يافت.
تابع تقاضاي آب براي كل و هركدام از محصوالت پس از انتخاب
اشكال مختلف و انتخاب بهترين برازش بهصورت زير برآورد شد:
()  )19

Pwp

)
)
)

Pwp

Pwp
Pwp

Pwater
Pland

(Ln( Qwater )    1.Ln
()  3 .Ln

Pwp

Pfer 345

()  5 .Ln

Pwp

TRwp

()  7 .Ln

Pwp

Pseed

(2 .Ln

Pfer 12

(4 .Ln

Pmach

(6 .Ln

متغيرهاي مورد استفاده در توابع تقاضاي باال معرفي
شدند .متغير نسبت درآمد كل توليد به قيمت شاخص
محصوالت بهعنوان متغير جانشين ) (Proxyمقدار توليد در

تابع تقاضاي يادشده بهكار رفت .نتايج برآورد تابع تقاضاي كل
دو محصول و هريك از آنها بهتنهايي در جدول  4ارائه شد.
براساس نتايج ،كشش قيمتي (خودي) تقاضاي آب براي
توليد كل محصوالت و توليد سيبزميني و توليد گندم به
ترتيب معادل  -0/276 ،-0/25و  -0/477برآورد شد .ضرايب
بهدستآمده در درجة اول مبين ارتباط منفي بين قيمت آب
و مقدار تقاضاي آن هستند .در درجة دوم اين اختالف مبين
اين نكته است كه نهادة آب در توليد كل محصوالت ،كم
كششتر از توليد هريك از همين محصوالت به تنهايي است.
همچنين ،تقاضاي مشتق آب براي سيبزميني كمكششتر از
تقاضاي آب براي گندم است .درواقع ،حساسيت زارعان
هنگاميكه فقط يك محصول (گندم يا سيبزميني) كشت
ميكنند ،بيشتر از زماني است كه محصوالت بهطور توأم
كشت ميشوند .در منطقة مجن ،گندم كشتي جانبي است؛
بنابراين ،تقاضاي آن باكششتر از سيبزميني و توليد كل
است .مشاهده ميشود حساسيت در توليد كل دو محصول
كمتر از هريك به تنهايي است ،زيرا گندم فقط در مواقع
پرآبي يا ارزاني آب كشت ميشود.
همانگونهكه در نمودار  1مشهود است ،آب به محصول
سيبزميني بيشتر از گندم اختصاص مييابد .اين امر با توجه
به ارزش متوسط توليد اين محصول در منطقة مجن
توجيهپذير است .ارزش توليد متوسط نهادة آب در محصول
سيبزميني در سالهاي  1382 ،1381و  1383بهترتيب
معادل  2338 ،2244و  1887ريال در متر مكعب و در
محصول گندم برابر  835 ،757و  1216ريال در متر مكعب
محاسبه شد .در هر سه تابع ارائهشده ،متغير مقدار محصول
معنيدار و داراي عالمت مثبت است .همچنين ،بزرگتربودن
كشش توليد تقاضاي آب براي سيبزميني از گندم -با توجه
به نقش آب در كشت سيبزميني در مقايسه با كشت گندم-
توجيهپذير است .ارزش متوسط آب در توليد سيبزميني،
چنانكه گزارش شد ،از توليد گندم بيشتر است.
ضريب برآوردي متغير اجارة زمين در توابع تقاضاي آب
براي كل محصوالت و گندم بهترتيب  -0/07و  -0/02بهدست
آمد .هرچند اين متغير معنيدار نيست ،اما عالمت آن مورد
انتظار و بيانگر رابطة مكملي ميان دو نهادة آب و زمين است.
عالمت ضريب نهادة كود حيواني در هر دو تابع يادشده
عالمت مورد انتظار را داشت و آن را مكمل نهادة آب معرفي
ميكنند ،اما فقط در تابع تقاضاي كل معنيدار است و برابر
 -0/0707است.
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نمودار  .1توابع تقاضای آب برای محصوالت سیبزمیني و گندم و کل محصوالت در بازار آب مجن

متغير قيمت كودهاي شيميايي در تابع تقاضاي آب براي
كل محصوالت و محصول گندم وارد تابع شد ،اما فقط در تابع
نخست معنيدار بود و معادل  0/144شد كه از يك رابطة
مكملي حكايت ميكند.
قيمت نيروي كار فقط در تابع تقاضاي آب براي تكتك
محصوالت وارد الگو شد .عالمت كشش برآوردي مبين رابطة
مكملي بين اين نهاده و آب است .كشش برآوردي اين متغير
در تابع تقاضاي آب براي گندم در مقايسه با سيبزميني
بيشتر است .دليل آن نيز با توجه به ضريب اهميت محصوالت
توجيهشدني است .سيبزميني محصول اصلي است؛ بنابراين،
تقاضاي آب براي اين محصول به ازاي تغييرات قيمت نيروي
كار كمتر از تقاضاي آب براي گندم تحت تأثير قرار ميگيرد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
درمجموع ،يافتههاي ارائهشده نشان ميدهند رفتار كشاورزان در
بازار آب مجن مانند رفتار بنگاهها در يك بازار رقابت كامل است.
مقدار تقاضاي آنها براي آب تابعي منفي از قيمت آب و قيمت
نهادههاي مكمل و تابعي مثبت از مقدار محصول و قيمت
نهادههاي جانشين است .اين يافتهها كارايي تخصيص آب را
تأييد ميكنند كه در بخش يافتههاي توصيفي ارائه شد.

مهمترين دستاورد اين تحقيق ،نشاندادن نقش بازار در
حسن بهرهبرداري از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني،
تخصيص آن به ارزشمندترين مصرف و در عين حال تالش و
سرمايهگذاري براي حداكثر صرفهجويي و ذخيرهسازي آن
است .تجربة مجن نشان ميدهد نهاد بازار قابليت تحقق
دستاوردهاي باال را بيشتر از ساير شيوههاي تأمين و توزيع در
بخش آب كشور داشت و بههمين دليل بايد سياستگذاران
اين بخش به تشكيل و تقويت آن توجه كنند .بازار آب مجن
را كشاورزان خردهمالك اين منطقه تشكيل دادند و سهم
هريك از ايشان پس از چهل سال از تشكيل بازار بهندرت
بيشتر از يك درصد سهم بازار است .عليرغم افراد زياد و نياز
به مذاكرهها و توافقات فراوان ،كشاورزان يادشده موفق شدند
به توافق برسند تا ضمن تعيين و تثبيت حقابههاي خود،
امكان دادوستد سهل و سريع آن را فراهم كنند و سهام خود
را از آبهاي سطحي و زيرزميني جمع كنند و بازارهاي
چندپارچه و مجزاي آب موجود را يكپارچه و متصل كنند و
دامنة آن را با احداث شبكههاي سطحي و زيرزميني گسترش
دهند.
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جدول  .4کششهای برآوردی توابع تقاضای نهادة آب

تابع تقاضای آب گندم

تابع تقاضای آب سيبزمينی

تابع تقاضای آب برای كل محصوالت

متغيرها

2/735
()1/089

** 1/66
()2/15

*** 3/732
()8/07

عرض از مبدأ

*** -0/477

**-0/276

*** -0/256

()-2/98

()-2/3

()-2/33

*** 0/489

***0/543

*** 0/561

()11/78

()13/18

()15/06

-

-

*** 0/298

-

-

()2/98

-0/023

-

-0/071

()0/322

-

()-1/083

-

-0/061

*** - 0.0707

-

()-0/833

()-4/44

_

-

*** 0/144

_
-0/077

-

()3

-0/053

_

()-0/882

()-1/19

** 0/518

***0/446

_
-

()2/07

()3/14

-

0/79

0/78

0.799

ضریب تعیین

154

170

180

حجم نمونه

462

510

540

تعداد مشاهدهها

قیمت آب
مقدار محصول
قیمت بذر
قیمت اجارة زمین
قیمت کودهای حیوانی و مرغی
قیمت کودهای شیمیایی
قیمت ماشینآالت
قیمت نیروی کار

* معنيداری در سطح  10درصد -اعداد داخل پرانتز آمارة تياستیودنت ( )t-studentهستند.
** معنيداری در سطح  5درصد

*** معنيداری در سطح  1درصد

اولويت تخصيص آب به محصول سيبزميني كه سودآوري
آن بيشتر از گندم و ساير محصوالت قابل كشت در منطقه است
و در صورت باقيماندن آب اضافي تخصيص مجدد آن به محصول
گندم صورت ميگيرد ،نشانگر كارايي تخصيص بازار است.
سرمايهگذاري براي بتنكردن كانال اصلي انتقال آب سطحي و
نصب لوله در زيرزمين براي انتقال آب چاهها ،كارايي فني
بهرهبرداري و حفاظت از منابع آب را نشان ميدهد .افزايش
عملكرد هر متر مكعب آب و هر هكتار زمين در گذر زمان همراه
با گسترش سطح زير كشت ،رشد بهرهوري آب را مشخص
ميكند .تمام دستاوردهاي باال به بركت بهرهبرداري از فرهنگ
اسالمي و بومي و بدون مشاركت بخش عمومي يا هيچ عامل
خارجي بود .تشكيل سازماني كارآمد و كمهزينه براي توزيع آب
از ديگر دستاوردهاي تجربة مجن است كه قابل انتقال به ساير
مناطق نيز است .باالخره جذب حمايت بخش عمومي از

فعاليتهاي توسعه و بهرهبرداري از منابع آب و تحكيم و تقويت
بازار آب نيز قابل پيروي در ديگر مناطق است .بنابراين ،ميتوان
به سياستهاي زير توجه كرد:
 .1تشكيل و تقويت نهاد بازارهاي آب در تخصيص منابع
آب كشاورزي بهمنظور مشاركت مؤثر و كارآمد بهرهبرداران و
نيز كاهش هزينههاي تصديگري بخش آب ،ارتقاي بهرهوري
از آب در دسترس و بازتخصيص ) (Reallocationآن (بهويژه
در دشتهاي ممنوعه در بهرهبرداري از آب زيرزميني)،
تشويق كشاورزان براي سرمايهگذاري در بخش آب و استفاده
از تكنولوژيهاي آباندوز ،بهعنوان يكي از مؤثرترين روش
تعيين ارزش حقيقي آب (بهويژه در مناطقي كه با پديدة
كميابي شديد مواجهاند).
 .2ايجاد تشكلهاي محلي آببران كه تمايل و تقاضاي
بهرهبرداران و جايگاه حقوقي و قانوني را داشته باشند ،بهمنزلة
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.مهمترين گام در راستاي تشكيل و تقويت بازارهاي آب
 سازمان مير آبي كارآمد براي ادارة نظام بهرهبرداري و.4
توزيع آب و رعايت حقوق تعيينشده با نظارت تشكلهاي
.محلي آببران

.بستر پرورشدهنده و نهادهاي ناظر بر بازارهاي محلي آب
 تعريف مناسب و صريح از حقوق مالكيت آب در تناسب و.3
سازگاري با فرهنگ و هنجارهاي اجتماعي منطقة مورد نظر كه
 بهعنوان،بهطور كامل از حقوق مالكيت زمين مجزا شده باشد
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