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ABSTRACT 
 
Free distribution of irrigation water in many plains of Urimye and low price of water has led to 

inefficient use and allocation of scarce water resources. Charging an affordable price for irrigation 
water will help increase water efficiency, reduce water demand, managing irrigation systems and 
covering distribution costs. As water price reflect the opportunity cost of water, it largely 
dependents on the farmers’ willingness to pay. In this study, we estimated farmers’ willingness to 
pay (WTP) for agricultural water by using contingent valuation method (CVM), and we analyzed it 
with the bootstrap simulation method. We collected the data from 134 farmers in the riverbank of 
"Siminehrood" in "Boukan plain" by using random sample method. The CVM and bootstrap results 
show that the average willingness to pay for each cubic meter of water, are 477.48 and 438.47 
riyals respectively. Ages of farmers, cultivated area, agricultural and auxiliary income are main 
significant factors of farmers’ willingness to pay. Based on the results, setting appropriate water 
price policy and participating farmers in making decision-making on water pricing will result a 
better allocation of irrigation water. 

 
Keywords: Contingent valuation, Willingness to pay, Boukan plain, simulated bootstrap, Water 

pricing. 
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   دررود براي آب كشاورزي سيمينه اختپرد به تمايل سازيبرآورد و شبيه
  دشت بوكان:كاربرد رهيافت خودراه اندازسازي

  
  2و جالل رحيمي *1اسماعيل پيش بهار

  ، دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران1
  ، ايرانرم آبادخ، دانشجوي كارشناسي ارشد گروه اقتصاد كشاورزي، دانشگاه لرستان، 2

  )6/6/97تاريخ تصويب:  -29/6/96(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده

  
 به منجر آب پايين قيمت و رايگان اروميه توزيع آبخيزحوضه  يهادشت از بسياري در

 آب، گذاريقيمت زمينه، اين در است. شده منابع كمياب آب ناكارآمد تخصيص و استفاده

 و آبياري يهاستميس مديريت تقاضاي آب و نيز كاهش كارايي و افزايش براي سياسي ريابزا
 فرصت يهزينه گربايست بيانمي آب بهاي اقتصادي، كارايي نظرگاه از است. هاهزينه بازگشت

رداخت تمايل به پ گرفته اززيادي اثر حد تا آب ديدگاه درآمدي، بهاي از كهآنباشد؛ حال
ب براي آ ) كشاورزانWTP( به پرداختتمايل  تخمين براي مطالعه، اين در است. كشاورزان

د خو«سازي از نوع استفاده شده و همچنين با شبيه گذاري مشروطكشاورزي از روش ارزش
 از يازن مورد هاي) نيز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. دادهBootstrap» (راه انداز

 شتدنه سيمينه رود كشاورز در حاشيه رودخا 134روش نمونه گيري تصادفي ساده مشتمل بر 

سازي  اندازراه ) و خودCVMگذاري مشروط (آمد. نتايج ارزش به دست 1391بوكان در بهار 
ال ري 47/438و  48/477 دهند كه متوسط تمايل به پرداخت به ترتيب براي هر روشنشان مي
ا بهاي شبيه سازي شده تفاوت چنداني پرداخت داده به تمايل است كه مكعب متر براي هر

زير كشت محصوالت، درآمد حاصل  گذاري مشروط ندارد. سنّ كشاورز، سطحروش ارزش
ت پرداخ داري بر تمايل كشاورزان بهاز شغل كشاورزي و داشتن درآمد فرعي، داراي اثر معنا

 .هستندآب بها 

  
 گذاري مشروط، تمايل به پرداخت، دشت بوكان، شبيه سازي خودارزش كليدي: هايهواژ
  گذاري آب.، قيمتزانداراه

  
  مقدمه

نهاده  ايران،در كشاورزي  ابيكم يهااز نهاده يكي
منابع آب با توجه به صحيح  تيريآب است و مد

و تنوع  تيجمع ،هاي متفاوت ميمنابع آب، اقل يپراكندگ
اي واقع در منطقه ايران. طلبدياي را مژهيتوجه و ،ازهاين

و  ويري استداراي مناطق كاز آن  يشده كه بخش بزرگ
محدودتر از  ،يبه منابع آب يدسترس زانيماز لحاظ 

است كه در  يحالدر  نيا. است نياكشورهاي داز  ارييبس
 يبازار يهامتيلذا ق نيست؛ يرقابت ،بازار آبايران، 

مصرف اقتصادي  رييگميو تصم تيدر هدا ينقش چندان
منابع اين  صيندارند و تخصاين نهاده كمياب در توليد 

  پذيرد.صورت بهينه انجام نميبه
 ازيامت نيبراي آب، ا يقبول و منطققابل بهاي نييتع

ارزشمند نهاده  نيا ،را خواهد داشت كه مصرف كنندگان
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 ييجونكرده و در مصرف آن صرفه يتلق گانيرا ييرا كاال
 كشاورز، به ناچار،آب،  متيق شيرو با افزا نيكنند. از ا

 يشتريب ددهد تا به سومي شيآب را افزا ينهاده ييكارا
شود كه  نييتعاي گونهبه دينرخ، با ني. البته اابديدست 
داري و هاي نگه نهيهز كم،به كمك آن، دست بتوان
سخن . به نمودرا جبران  يآب ساتيبرداري از تأسبهره

 نييآب از راه تع يمطلوب تقاضا تيريمد ،گريد
 يمال زهاياياز ن يقسمت نينرخ، ضمن تأم نيترمناسب

نهاده را  نياقتصادي ا تيتقو ينهيزم توانديم ،بخش آب
كاالها و خدمات يا داراي بازارند  .رددر توسعه فراهم آوَ 

شود يا از طريق عرضه و تقاضا تعيين مي هاآنكه قيمت 
هاي شيوه به در اين صورت، داراي بازار نيستند كه

قيمت در  ي تعيينشوند. دربارهمي گذاريارزش گوناگون
 تابع قيمت ، هردو،توان گفت كه عرضه و تقاضابازار مي
اما، تابعي از عرضه و تقاضا است.  نيز و قيمت هستند

داراي قيمت معين نيستند.  بازار كاالها و خدمات فاقد
موفق ي چنين اطالعاتي ناهئدر مواردي كه بازار در ارا

از  مالكي كردن پيدامستلزم  هاقيمتماند، تعيين مي
 ,Baghestani & Zibaei است ( تمايل به پرداخت

اقتصادي  اصطالحيك ) WTP(تمايل به پرداخت . )2009
كه به كار مي رود تعيين مقدار پولي  به ازاياست كه 

اين  .ي كاال بپردازدمصرف كننده تمايل دارد براي عرضه
كاربردي در مطالعات جهاني است كه در  يمفهوم قوله،م

ارد براي تعيين تمايل به پرداخت براي آب بسياري از مو
گيرد در كشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار مي

)Koss & Khawaja,2001 از اين رو آگاهي از تمايل به .(
پرداخت كشاورزان به عنوان راهنمايي براي مهار بهره 

و به طور كلي سياست قيمت گذاري آب  آببرداري از 
اهميت منابع آب، اعمال  با توجه به ضروري است.

مديريت تقاضاي آب به عنوان رويكردي جديد در 
به شمار  مديريت و بهره برداري از منابع آب ضروري

  .آيدمي
در اين زمينه مطالعاتي در داخل و خارج از كشور 

 & Asadi)1999(صورت گرفته است. در داخل كشور

Sultani  ) ،2003(Zibaei et al ، )2006 (Sabouhi et al 
) ،2006( Barimnejad ) ،2007(Torkamani & Shajari 

 ) ،2009( Dashti et al ،(2010) Blali et al ،(2014) 
Parhizkari et al  ،ي مسايل مربوط به بررسي و مطالعه

برداري بهره مهار هايراهبه مديريت منابع آب پرداخته و 
ي قرار زيرزميني و برداشت بهينه را مورد بررس هايآباز 

 Thomas & Christopher، اند. در خارج از كشور نيزداده

(1997) ،)1997( Satyasai et al ،)2002(Doppler et 

al   ) ،2002( Shangguan et al )،2002 (Rogrers et al 
)،2009(  O-Abu-Madi ، (2012) Medellan-Azuara 

at al   مسايل مديريت بهره برداري آب از جمله
 مت گذاري آب و الگوي بهينه را مورد توجهقيسياست

 يزمينهدر گرفته انجام  بيشتر مطالعاتدر  اند.دادهقرار 
و  استفاده شدهآب  ايسايه قيمتاز  ،ارزش اقتصادي آب

 بهابه عنوان آب كمتر به ميزان تمايل به پرداخت كشاورز
- ، بيان. تمايل به پرداخت كشاورزاهميت داده شده است

تواند و در اجرا مي استاز ديد كشاورز  ارزش آبگر 
  .داشته باشدتري بيشاثرات 
  

  پژوهش روش
 براي كشاورزان پرداخت به تمايل مطالعه اين در

 1گذاري مشروطروش ارزش از استفاده نهاده آب با
)CVMاست.  شده برآورد 2) و شبيه سازي خود راه انداز

 به تمايل گيرياندازه گذاري مشروط برايارزش روش

 هاآن مانند و محيطي و خدمات كاالها براي افراد پرداخت

آوردن  دست به روش، اين نهايي هدف شود.مي استفاده
 سطوح تغيير اثر در كه است منافعي از دقيق برآوردي

و غير  عمومي و خدمات كاالها از بعضي قيمت يا و توليد
استاندارد و  يابزارCVM آيد. روش بازاري به وجود مي

اي و استفادههاي غيرگيري ارزشپذير براي اندازهنعطافا
منابع محيط زيست  3غيربازاري يااستفادههاي ارزش
 اين از تجربي طور به بار اولين براي )Davis )1963. است

 به تمايل تا كندمي تالش اين روش كرد. استفاده روش

 تعيين معين فرضي بازار هايتحت حالت را افراد پرداخت

 از افراد پرداخت به گيري تمايلاندازه براي ايد.نم

   بعدي استفاده شد. دو دوگانه نامهپرسش
 اين با مواجهه در گويانپاسخ ابتدا روش، اين در

از  استفاده براي پرداخت مبلغي به حاضر آيا كه پرسش
 بازار يك موقعيت تحت نهاده آب كشاورزي هستند

                                                                                   
1.  Contingent Valuation Method 
2.  Bootstrap simulation 
3.  Non-market use value 
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اساس  بر سپس دهند.مي خير يا بلي پاسخ فقط فرضي
 مورد ديگري پيشنهاد ،نخست پرسش به فرد جواب

 ).Marta-Pedroso et al., 2007(گيرد مي قرار پرسش
و  مصاحبه براي 1بعدي دو دوگانه نامهپرسش بنابراين
 تعيين براي افراد پرداخت به تمايل ميزان استخراج

 پاسخگويان براي تا شده طراحي گذاري آبارزش

 از را هاآن و فراهم آورد را كافي و صحيح اطالعات

 دو پرسشنامه شكل .سازد آگاه كامالً  فرضي بازار موقعيت
 متغير داراي يك مشروط، گذاريارزش بررسي در عددي

 الگوي يك به كه باشديم دو عددي انتخاب با وابسته

 رگرسيوني الگوهاي دارد. معموالً نياز كيفي انتخابي

 مورد كيفي انتخاب هايبراي روش پروبيت و الجيت

 رگرسيوني الگوي اين مطالعه گيرند. درمي قرار استفاده

  گرفت: قرار استفاده مورد زير شكل به الجيت
)1(  







998877655

44332211

XXXBidX

XXXXY

    
 
 براي كشاورزان، پرداخت به تمايل Yآن  در كه
 اگر. دهدمي نشان را رودسيمينه رودخانه آب از استفاده

 آب مكعب متر هر از ستفادها براي باشد حاضر فرد
 خواهد Y=0 صورت اين غير در و Y=1 بپردازد مبلغي

 بر در رگرسيوني الگو اين توضيحي متغيرهاي. بود
  موارد ذيل است: گيرنده
 1Xسال  به سن

 2X )ليتحص يهاتعداد سال تحصيالت ( سطح 

 طول در كشاورزي زارعت از غير درآمدي داشتن 
 3X سال يك

 4X ريال ميليون به كشاورزي از اصلح ساالنه درآمد

  5X كشت زير سطح 
Bid براي پيشنهادي عنوان به پرداخت تمايل مبلغ 
 ريال به سال يك طول در زراعي زمين هكتار يك آبياري

 است ذكر به (الزم 4000000 و 2000000 ،1000000
 است بهايي آب مبناي بر هاي فوق الذكر،پيشنهاد قيمت

 شود)ميگرفته ورزانكشا از منطقه در كه

                                                                                   
1.  Double-bounded dichotomous 

 با شغل داراي افراد صورت به شغل مجازي متغير
 7X صفر برابر ساير و يك برابر دائمي و مشخص درآمد

كشت (تعداد محصوالتي كه كشاورزي در زمين  تنوع
  8X كند)كشاورزي كشت مي

 9X كار سابقه

 به تمايل ميزان گيرياندازه الگوي تعيين براي

 براي پرداخت پيشنهاد ،ردف كه شده فرض پرداخت،

 مطلوبيت سازيبيشينه اساس بر كشاورزي را ارزش آب

 طور ديگري به را آن يا پذيردمي زير شرايط تحت خود

  :كندمي رد
)2(  

0414 );,0();,1(   SXUSbidXU 
  

 X4غيرمستقيم اكتسابي فرد،  مطلوبيت Uآن  كه در
بيانگر  Sبه ترتيب درآمد فرد، مبلغ پيشنهادي و  Bidو 

بيانگر   1εو 0ε. استاقتصادي فرد - هاي اجتماعيويژگي
متغير هاي تصادفي با ميانگين صفر است كه به طور 

 ΔUاند. تفاوت مطلوبيت مستقل توزيع شده نواخت ويك
  تواند به صورت زير بيان شود:مي

)3(  
)();,0();,1()( 0144   SXUSbidXUU   
 

) Bid(كه فرد يك پيشنهاد از پيشنهادها احتمال اين
بپذيرد، بر اساس الگوي الجيت به صورت زير بيان را 
  شود:مي

)4(  

))(exp(1

1

)exp(1

1
)(

44 SXU
UFPi

 





   
 

متغيرهاي  Xiتابع توزيع تجمعي است و  F(ΔU)كه 
شود. را شامل مي پژوهشاقتصادي در اين - اجتماعي

4  و اي هستند كه انتظار ضرايب برآورد شده
04 رودمي  .باشد  

 سه پرداخت از يكي از به تمايل محاسبه  برايمعموالً 

  :شوداستفاده مي موجود در پيشينه پژوهش روش
 از كه است پرداخت به تمايل متوسط نخست، روش

 به پرداخت به انتظاري تمايل مقدار محاسبه براي آن

 نهايتبي تا صفر محدوده در عددي گيريانتگرال وسيله

 ؛شودمي استفاده
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 كه كل است پرداخت به تمايل متوسط، دوم روش 

 وسيله به پرداخت به تمايل انتظاري مقدار محاسبه براي
 رودمي كار به ∞+ تا ∞- محدوده در عددي گيريانتگرال

 ؛
 1شده بريده پرداخت به تمايل روش سوم متوسط 

ايل به است و از آن براي محاسبه مقدار انتظاري تم
انتگرال گيري عددي در محدوده  يوسيلهپرداخت به

  شود.استفاده مي بيشينهصفر تا پيشنهاد 
 زيرا است؛تر مناسب سوم روش روش، سه اين ميان از

 كارايي تئوري، با هامحدوديت و سازگاري ثبات روش، اين

 Haworth( كندتضمين مي شدن راجمع توانايي و آماري

& Farber, 2002(.به تمايل متوسط از همين رو است كه 

 گرفته قرار استفاده مورد پژوهش اين در قسمتي پرداخت

 روش از استفاده با الگوي الجيت است. پارامترهاي

 مقدار ،سپس .شودمي برآورد نماييدرست حداكثر

عددي  گيريانتگرال طريق از پرداخت به تمايل يانتظار
 زير به صورت پيشنهاد باالترين تا صفر محدوده در

  :گرددمي محاسبه
    )5(  

 








Bid

Bid

dBid
Bida

dBidUFWTPE

max

0
6

0

max

0

)
)(exp1

1
(

)()(

  
 پرداخت به تمايل انتظاري مقدارWTP كه در آن 

مبلغ پيشنهادي  Bidپيشنهاد،  مبلغ ضريب  β،است
كه از  استشده تعديل مبدأ ازعرض  0aحداكثري و 
 ازض اقتصادي و عر -ي اجتماعيهايژگيوجمع پارامتر 

  شود.حاصل مي αاصلي  مبدأ
با توجه به اينكه احتمال وقوع حادثه مورد نظر ثابت 
نيست؛ لذا نياز به مفهومي داريم كه نرخ تغيير احتمال 

نظر را محاسبه و بيان كند. نرخ تغيير  وقوع حادثه مورد
توان با مشتق جزئي احتمال وقوع حادثه را مي

kXP  اين عبارت به اثر نهايي (يا اثر  .دمعرفي كر
يك متغير  جزئي) مشهور است. بنابراين اثر نهاييِ 

در صورت افزايش يك  گر آن است كهتوضيحي بيان
احتمال وقوع حادثه مورد نظر  ،واحدي متغير توضيحي

نمايد. با استفاده از حساب تغيير مي ه ميزانچ

                                                                                   
1.  Truncated 

ي ارزيابي توان نشان داد كه براديفرانسيل به راحتي مي
بر احتمال اثرات تغيير در هر يك از متغيرهاي مستقل 

kXPقبول مبلغ پيشنهادي بايد از رابطه    استفاده
  كرد: 
)6(  
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 داشتن . بااستام kضريب متغير  kكه در آن 

 ماK توضيحي  متغير كشش جزئي (رابطه باال) مشتقات
  آيد:مي دستبه زير  رابطه از
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 ربه مقادي و نيستند ثابت هاكشش بر اساس رابطه باال

 ذال دارند. بستگي الگو در رفته كار به توضيحي متغيرهاي

 از يك هر به مربوط كشش براي اي خالصه تا الزم است

 عمل، اين انجام براي مرسوم روش ه شود.ارائ متغيرها

 متغيرهاي از يك هر براي ميانگين هاكشش محاسبه

 وجود روش در اين يك محدوديت اما  .است مستقل

مقادير  از غيرخطي توابعي هاكشش كه آنجا از دارد.
 تابع كه ندارد تضميني وجود هيچ د،هستن مشاهدات

 رعبو نمونه ينميانگ وسيله به شده نقطه تعريف از الجيت
 Hensher & Johansonمشكل،  اين حل براي كند.

ابتدا  روش اين در كردند. ارائه را ديگري روش )1994(
 سپس و دهش محاسبه مشاهدات از يك هر براي هاكشش

 كه گونه اي به شودمي گرفته هاآن از ميانگين وزني

هستند  بيني شدهپيش احتماالت ،هاوزن
)Boadu,1992.(  

انداز  راه روش خود انداز:سازي خودراهشبيه
سازي از داده هاي شبيه استفادهبا  شامل برآورد مدل
سازي هاي شبيهمحاسبه شده از داده شده است. مقادير

شوند. تخمين زده مي  از داده هاي واقعي شده با استفاده
 Efron) توسط 2اصطالح خود راه انداز (بوت استراپ

در در اقتصاد  انداز راه وش خودابداع شد، اما ر )1979(
به يك روش محبوب و پر كاربرد شده  مبّدل ي اخيردهه

اغلب كار آساني  انداز راه برآورد خود ،است. در عمل

                                                                                   
2. .Bootstrap   
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مختلفي وجود  انداز راه ي خودهاروشنيست، چرا كه 
بسيار آسان اجرا  انداز راه ي خودهاروشبرخي از  دارد.
ي هاروشچيده هستند. پي بسيارو برخي ديگر  شوند،مي

شبيه سازي به منظور رسيدن به توزيعي نرمال يا 
استخراج پارامتر هاي جامعه از نمونه موردنظر صورت 

خطي به صورت  انداز راه گيرد. مدل رگرسيوني خودمي
  :استزير 

)8(  

)(0)(0)/( tsuuExuE

uXy

tstt

ttt
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يرها متغتعداد   kماتريس متغيرها و xكه در آن 
 (ها) ويرها (متغمرحله تخمين ضريب  اولين. است

u (ها در روش ماندهيباقهاست، بنابراين ماندهيباقها
آيند انداز به صورت زير به دست مي راه خود

)Mackinnon, 2006:(  
)9(  
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. برآورد مدل واقعي استتعداد نمونه  nكه در آن 
  دست خواهد آمد:هجامعه به صورت زير ب

)10(  
)(,ˆ

ttttt uEDFuuXy             
 

كنيم كه خطاهاي ما به صورت جا فرض ناياگر 
با توزيع نرمال و  انداز راه و خود اندشدهنرمال توزيع 

 1OLSوش ، راندشدهيرها توزيع متغبدون وابستگي به 
هاي مشابه با كند. روشواريانس خطاها را برآورد مي

توانند برآورد شوند، اما اعتبار نمايي ميحداكثر درست
كه در دل روش  نيرومندي داردبستگي به فرضيات  هاآن

براي استنتاج در   گرفته است.نمايي قرار حداكثر درست
مورد ضرايب رگرسيون، به طور كلي تفاوت بسيار كمي 

يا از خود  اندازهاي خود راه ماندهكه آيا ما از باقيدر اين
ايم، يا پارامتريك با خطاهاي نرمال استفاده كرده اندازراه 

نه وجود دارد. خطاها در واقع به طور نرمال توزيع 
. اما، براي استنتاج در مورد جنبه هاي ديگر يك اندشده

خواهد  بزرگ هاتفاوتمدل، مانند واريانس ناهمساني 

                                                                                   
1. Ordinary Least Squares 

مدل الجيت و بهره گيري از نرم  پژوهشبود. در اين 
، با استفاده Matlabو  Shazam 9 ، Stata 12افزارهاي 
هاي نمونه جهت رسيدن به تخمين درستي از از داده
  سازي شده است. شبيه ،جامعه
  

 هايافته و نتايج

ي به كشاورزان به با مراجعه حضور پژوهش،در اين 
ها براي آب كشاورزي بررسي ميزان تمايل به پرداخت آن

بهره  براي كشاورزان WTP خصوصدر  .پرداخته شد
 ،نفر شصت و نه ي سيمينه رود،برداري از آب منطقه

دو پرداخت  هب تمايلي و نپذيرفتند را پيشنهاد اولين
 عنوانآبياري يك هكتار محصول بهميليون ريال، هزينه 

 را آن دهنده پاسخ شصت و چهار تعدادو  نداشتند آبهحق

 نفر ، شانزدهترپايين نهادشپي ليكن، با ارائه .پذيرفتند

 هاآن درآمد كه بيان كردند و نپذيرفتند را دوم پيشنهاد

- نود اما ي تعيين شده كافي نيست.آبهحق پرداخت براي

 كه دو گويانيپاسخ از دسته پذيرفتند. آن را آن نفر نُهو
 باالتر پيشنهاد گروه پذيرفته بودند، در ميليون ريال را

چهار ميليون   و به ايشان پيشنهاد پرداخت گرفتند قرار
كه  هنگامي .ارائه شد يك هكتار ازاي آبه بهريال حق
 پيشنهادچهل و هفت نفر،  شد، عنوان باالتر پيشنهاد

 .كردند را قبول آن نفر 17 كه حالي نپذيرفتند، در را سوم
 فراهم را فرصت اين گويانپاسخ WTP تحليل و تجزيه

 بررسي مورد ي اقتصادينظريه هر در انتظارات تا كرد

 اعتبار ميزان بررسي براي فرصتي همچنين، گيرد. قرار

 به هاپرسش كه شد مشخص و آمد وجود نامه بهپرسش

  است. برقرار كرده ارتباط گويانپاسخ با صحيح كامالً  طور
 انتظار قابل منفي عالمت ،) 2( و )1( جدول دو هر در

 امگهم پيشنهاد كه متغير يشده برآورد ضريبِ مربوط به 

 در است، از آن حكايت دارد كه WTP قيمت افزايش با

 ،با افزايش قيمت پيشنهادي فرضي بازار سناريوي

 توجه با .يابدمي كاهش قبول آن توسط كشاورز احتمال

 شرايط بودن ثابت با فرض پيشنهاد، متغير وزني كشش به

 احتمال ،پيشنهادي قيمت درصدي يكديگر، افزايش 

رصد دشصت و يكمعادل را ورودي قيمت پذيرش
 متغير، اين نهايي اثر به توجه با همچنين، .دهدمي كاهش

 آن پذيرش احتمال پيشنهادي، مبلغ در ريال يك افزايش

 عالمت كه درآمد برآوردي ضريب .داد خواهد كاهش را

 شد، دارمعني نيز آماري نظر از و داشت انتظار مورد مثبت



 435  ...براي آب كشاورزي پرداخت به تمايل سازيبرآورد و شبيهپيش بهار و رحيمي:   

، WTPبراي  پاسخ مثبتاحتمال  افزايش يدهنده نشان
 كشش اساس بر بنابراين .است درآمد افزايشبه موازات 

 عوامل ساير بودن ثابت صورت در درآمد، متغير وزني

 احتمال ،يانگوپاسخ درآمد در درصدييك افزايش ثر،ؤم
 دهد.مي افزايش درصد پانزدهپذيرش مبلغ پيشنهادي را 

 ميزان ،افراد سن افزايش با ) همگام)1جدول به توجه با

 افزايش با كه حالي در يابدمي كاهش پرداخت به تمايل

 ضريب همچنين،  يابد.مي افزايشاين روند   ،سواد سطح

 مدل دو برازش از خوبي گرنشان كه فادن مك تعيين

 توضيحي ايهمتغير كهكند را بيان مي مطلب اين ،است

 را وابسته متغير تغييرات درصد چهل و سهحدود  مدل

 تقريباً  نيز مدل دو صحيح بينيپيشنرخ اند. داده توضيح
 بهتر، عبارت به .گرديدمحاسبهدرصدهفت وهشتاد

 پرداخت به تمايل گويان، اسخپدرصد هفتوهشتاد تقريباً 

 كامالً  نسبت يك يارائه با را خير يا لهب يشده بينيپيش

 بودند. پس داده اختصاص درستي به اطالعات با مناسب

- روش حداكثر درست از استفاده با الجيت مدل برآورد از

 يمحدوده در عددي گيري انتگرال يوسيله به نمايي،
 اساس بر انتظاري مقدار،  WTP پيشنهاد باالترين تا صفر

مربوط به مدل الجيت و  اطالعات و )11( و)10(روابط 
  شد. )) محاسبه2و ( )1(مدل شبيه سازي شده (جداول 

  

  ) نتايج مدل الجيت براي تمايل به پرداخت آب كشاورزي1جدول (
  هاي وزني تجميعيكشش  اثرات نهايي  tآماره ي   هاضريب  متغيرها (مقياس)

  53/0  -  82/1  559/1*  ضريب ثابت
  - 61/0  - 00179/0  - 48/5  - 000747/0***  پيشنهاد (هزارتومان)

  - 31/0  - 00454/0  - 36/1  - 0188/0  سن كشاورز (سال)
  08/0  00486/0  90/1  0349/0*  اي)سطح سواد كشاورز (رتبه

  093/0  129/0  58/2  536/0**  داشتن درآمد غير از زراعت (اسمي) 
  16/0  00805/0  98/1  0334/0**  سطح زير كشت (هكتار)

  15/0  00000818/0  06/2  000034/0**  رزي (هزارتومان)درآمد حاصل از كشاو
  a 0000074/0  53/0  00000184/0  0024/0چغندركار بودن (اسمي) 

43/0  McFadden R-square 
87/0  Percentage of right prediction 

36/184  Likelihood ratio test 
  پژوهش هاييافته: مأخذ

  1، 5، 10به ترتيب معني داري در سطح  ***، **، *
aياري بيشتري دارد و از نظر درآمدي نسبت به ديگر محصوالت كشاورزي رايج در دشت بوكان، = چغندرقند نسبت به ساير محصوالت نياز به آب

  درآمدزايي بيشتري دارد.
  

  اي)) فاكتورهاي شبيه سازي خود راه انداز براي تمايل به پرداخت آب كشاورزي (نتايج تخمين فاصله2جدول (
 Zآماره ي   هاضريب  متغيرها

  89/1  749/1*  ضريب ثابت
  - 78/4  - 0077/0***  پيشنهاد

  - 12/2  - 022/0**  سن كشاورز
  58/1  0285/0  سطح سواد كشاورز

  99/1  589/0*  داشتن درآمد غير از زراعت
  88/1  0264/0*  سطح زير كشت

  68/3  000031/0***  درآمد حاصل از كشاورزي
  52/1  522/0  چغندر كار بودن

McFadden R‐square  
Likelihood ratio test 

Bootstrap replication 

48/0  
92/152 

10000 

  پژوهش هاي يافته: مأخذ
 ،5، 10به ترتيب معني داري در سطح  ***، **، *

 
  

 اندازاساس نتايج مدل شبيه سازي شده خود راه  بر
سن كشاورز، درآمد حاصل از كشاورزي و  متغيرهاي

دار شدند و غير از زراعت معني يدداشتن درآم

ي هاي مورد انتظار را نيز داشتند. بر اساس رابطهعالمت
متوسط تمايل به پرداخت براي آبياري يك هكتار  5
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  سازي شده به ترتيب به صورت زير برآورد شد:شبيهزمين زراعي از برآوردهاي حاصل از مدل الجيت و مدل 
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 WTPمتوسط  ميزان ،)12( و)11(روابط  اساس بر

خود راه سازي شده و مدل شبيه الجيتحاصل از تابع 
گذاري اقتصادي آب رودخانه سيمينه ارزش جهتانداز 
هر مشاهده (كشاورز) محاسبه و سپس  ه ازايب رود
 3579900 ،ه ترتيبشده كه در نهايت، ب يريگنينگايم

اري يك يريال براي هر كشاورز به منظور آب 3507800و 
 ه است.هكتار زمين زراعي در يك سال برآورد گرديد

 كشاورزان منطقهقرار دادِن آگاهي كامل ض وفرم ضمن
با براي كشت محصوالت خود،  مقدار آب مورد نياز  از

هاي دادهن محصوالت و توجه به سطح زيركشت اي
ميانگين وزني مقدار آب مصرفي اي، سازمان آب منطقه

در اين  .دشمتر مكعب برآورد  هزارهشتكمتر از 
ه ن مقدار در محاسبات در نظر گرفته شدپژوهش، همي

با توجه به محاسبات صورت گرفته در  است. از اين رو،
تر تمايل به پرداخت كشاورزان براي هر م يانگينم ،باال

بر اساس مدل الجيت و مدل شبيه سازي  ،مكعب آب
ريال براي  47/438و  48/477 شده به ترتيب معادل 

  هر متر مكعب آب كشاورزي برآورد گرديد.
 پيشنهادها و گيري نتيجه

اقتصادي آب رودخانه  ارزش تعيين به مطالعه اين
 در مشروط گذاريروش ارزش از استفاده با رودسيمينه 

 واقعيت اين بيانگر است. نتايج پرداخته  CVMمدل قالب

اي واقع اين رودخانه در منطقه كهآن وجود با كه است
شده كه دسترسي كشاورزان به آن آسان است اما بيشتر 

ها مايل به پرداخت قيمتي براي استفاده از اين منبع آن
 سطح هاي متغير كه دهديم نشان طبيعي هستند. نتايج

 زير كشت و تنوع كشت در روشسطح  سواد، درآمد، 

- به. است WTPميزان  بر ثرؤم عوامل ترينالجيت، مهم

 درآمد بيشتر با محصوالت كشت به كه كشاورزاني يقين،

كشت محصوالتي از قبيل چغندرقند درآمد  جا كهاز آن(
چغندركار  ،بيشتري از ساير محصوالت براي كشاورز دارد

ها مد نظر رد مدلبودن كشاورز به عنوان متغير در برآو

 پردازند،مي بيشتر آب مصرف حال عين در و قرار گرفت)

 بابت بيشتري پول حاضرند باالي محصول سود دليل به

 به نوع توجه بدون آب بهاي بپردازند. اگر آب از استفاده

 اثرگذاري ميزان شود، تعيين آن از حاصل سود و محصول

 .ودب خواهد مختلف متفاوت كشاورزان مورد در آن
همچنين با توجه به اثر مثبت افزايش درآمد بر ميزان 

كه  اقتصادي گذاريسياست هرگونه تمايل به پرداخت،
 مثبتي اثر توانديم موجب افزايش درآمد كشاورزان شود،

 گونه اين از استفاده مردم براي پرداخت به تمايل بر

- لذا سياست قيمت .باشد داشته محيطي زيست خدمات

ارزش افزوده  كه بر مبناي درصدي از كنونيگذاري 
 نيازمندو  آمدناكار استوار است،محصوالت مختلف 

هاي پيشنهاد پژوهشهاي يافته يپايهبر ست. ا بازنگري
تر از منابع آب و صرفه جويي در زير براي استفاده كارآمد

  :شودآن ارائه مي
در نظر گرفتن قيمت مناسب براي منابع آب با توجه 

 بستگي به، كشاورزانبر تمايل به پرداخت  رمؤثبه عوامل 
. از اين رو، كنندكه كشت مي دارد نوع محصوالتي

كنند، آب كشت مي زاتردرآمدكشاورزاني كه محصوالت 
و تمايل به پرداخت بيشتري نمايند ميبيشتري مصرف 

فرار كشاورزان از موجب رفع مشكل مسأله،  اين .دارند
 ؛دشومي بهاپرداخت آب

 استفاده از يهزينه افزايش دليل به بها،آب تعيين

محصوالت  ناخالص بازده و منافع كاهش و آب منابع
نيازمند به آب فراوان، نظير چغندرقند، يونجه و 

 دارينگه و حفظ در نقش مؤثري جاليزي محصوالت

 مناسب به عنوان راهكاريتواند بهمي و داشته آب منابع

ي بهينه برداريبهره رب مؤثر، هايسياست ساير همراه
  ؛گردد اعمال منطقه كشاورزي بخش در منابع آب

آب در اين منطقه پايين  بهايكه با توجه به اين 
گيرد، را براي كشاورز در بر مي ناچيزي هزينهو  است

تر را جايگزين ي ارزاننهاده ،بسياري از كشاورزان
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 هايرو، سياستاين. ازكنندكود مي از قبيل هايينهاده
و  هانهادهتشويقي كشاورزان به منظور استفاده از ساير 

در اين راستا  تواندميتر از منابع آبي آمداستفاده كار
 ايگونهبهآب  بهاياست كه  الزم بنابراين. ثر باشدؤم

به عنوان يك نهاده را آن  ،كه كشاورزان شودتعيين 
ي ديگري از و به جاي نهاده در نظر بگيرنداقتصادي 

 ؛بيل كود شيميايي به كار نبرندق

تعيين شود كه بايست به شكلي ميمالكيت آب 
داشته  يآب ابعبه من يكسانكشاورزان دسترسي  يهمه

 به يبه منابع آب ايشانآيد كه  پديدشرايطي و  باشند
اثرات  كنند و از محيطي نگاهعنوان يك منبع زيست

 ؛آن آگاه شوند يرويهاستفاده بي بارزيان

 ،جوانكشاورزان  كه عنايت به اينبا  نهايت،در
ها، توان در اجراي طرحميبيشتري دارند،  پذيريريسك 

   .سترو بهره جن به عنوان پيششااياز 
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