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 چکیده
 برای باید و بوده مطرح کشاورزی بخش در اقتصادی کاالی یک عنوانبه آب کشاورزی، بخش در استفاده قابل آب منابع بودن محدود به توجه با

صرف شنهادهایی از یکی. گیرد صورت ریزیبرنامه آن م شور خارج و داخل در که پی صرف خصوص در ک شکیل دارد، وجود آب بهینه م  اب آب بازار ت

 حاضار، مطالعه از هدف مختلف، مطالعات در آب بازار تشااکیل فکرارائه  و ایران در آب محدوی  به توجه با ،رواین از. اساا  کشاااورزان نیاز به توجه

 گذاریرزشا و تولید تابع هایروش از منظور بدین. اس  آب اقتصادی ارزش به توجه با اردکان شهرستان کارانپسته بین در آب بازار تشکیل بررسی

ستفاده لوجی  مدل قالب در مشروط سته از نیاز مورد اطالعات. شد ا  گیرینمونه روش با پرسشنامه 3۰۰ توزیع طریق از اردکان شهرستان کارانپ

 یافتهتعمیم دوم درجه تولید تابع مختلف، تولید توابع نتایج بررساای از پس. شااد آوریجمع 13۹8-13۹۹ زراعی سااال در ایچندمرحله ایخوشااه

 که اس  این بیانگر که شد محاسبه ۵۴/۰ با برابر هانهاده سایر به نسب  کشش باالترین با آب نهاده کشش. شد انتخاب مناسب تولید تابع عنوانبه

صد یک آب نهاده اگر صد ۵۴/۰ میزان به تولید یابد، افزایش در صادی ارزش و یابدمی افزایش در سبه ریال 387۹۰ مکعب متر هر برای آب اقت  محا

 مترمکعب هر ازای به آب کافی عرضه برای آب، مکعب متر هر ازایبه کشاورزان داد، نشان مشروط گذاریارزش روش از حاصل نتایج همچنین. شد

شتر آب مکعب متر یک برای و ضر ترتیببه بی ستند. ریال ۴۵8۰ و113۰ ،۴3۰ پرداخ  به حا صرفی آب مکعب متر یک از نظرصرف برای ه  خود م

 نتیجه در. ندارد وجود اردکان شاهرساتان کارپساته کشااورزان بین در آب بازار تشاکیل امکان بنابراین،. باشاندمی ریال 121۵۰ دریاف  به حاضار

 ازارب تشکیل و آن مصرف در وریبهره به منظور افزایش کشور و منطقه در پسته محصول ویژهبه و کشاورزی حوزه در آب قیم  شود،می پیشنهاد

 .گیرد قرار اصالح و بررسی مورد آینده در مطالعات انجام با و مربوطه هایسازمان توسط آب،

 

 تمایل به دریاف ، عرضه آب بیشتر، محصول پسته.ل به پرداخ ، تابع تولید، تمایواژگان کلیدی: 

 مقدمه

 هاانسااانآب یکی از ارزشاامندترین گنجینه مشااتر  

شور و نقش مهم آب در  شک ک س  و با توجه به اقلیم خ ا

تمامی وجوه زندگی از جمله کشاورزی، باید راهکارهایی در 

شود شیده  صرف آب اندی صوص کنترل م تا در آینده با  خ

ریزی جامع برای تر مواجه نبود. اگر برنامهمعضاااالت جدی

ریزی نشااود باید خشااک کشااور پینواحی خشااک و نیمه

که هر روز بر وسع  کویرها و اراضی غیرقابل  انتظار داش 

کشاا  افزوده و مهاجرت مردم از محل مسااکونی خود به 

ساااوی شاااهرها و یا نقاطی که از نظر آب غنی هساااتند 

اجتماعی تبدیل شااود. -یک مشااکل اقتصااادی  صااورتبه

بینی یونسااکو، منطقه خاورمیانه و از جمله براساااپ پیش

سال  شور ایران در  سرانه منابع میالدی  2۰2۵ک با کاهش 

شود آبی دچار میآب تجدیدپذیر منطقه به تنش آبی یا کم

]6[ . 

 2۰۴۰( میزان فشااار کاهش آب تا سااال 1در شااکل  

های آینده با مشکالت نشان داده شده اس . ایران در سال

 .]6 [فراوانی در زمینه کاهش آب مواجه خواهد بود
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ع آب و های توساااعه منابدر مدیری  عرضاااه آب، راه 

ها مطرح اساا . مدیری  تقاضااای برداری بیشااتر از آنبهره

برداری کارآمد از آب اسااا  که آب، کنترل تقاضاااا و بهره

دهد و برداری از آب تشاااکیل میاسااااپ آن را نحوه بهره

کنترل  برداری بهتر و کارآمدتر از آب اساا .مسااتلزم بهره

قاضاااای آب، می ند از طریق محر ت های اقتصاااادی توا

ستا به شود. در این را ستفاده  صادی ا عنوان یک عامل اقت

صادی، میارزش صول اقت  تواندگذاری واقعی آب منطبق با ا

عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در مدیری  تقاضا مورد توجه به

  .]13 [قرار گیرد

شاورزی در نظر  سعه همه جانبه ک یکی از موانع مهم تو

ید مح صاااوالت مختلف نگرفتن ارزش واقعی آب برای تول

اسااا ، در این راساااتا باید اقدامات مؤثری برای حل این 

صادی آب معادل با  صورت گیرد. چنانچه ارزش اقت شکل  م

شد، نه ی در جویتنها به ایجاد انگیزه برای صرفهقیم  آن با

شااود، بلکه مصاارف آب و جلوگیری از اتالف آن منجر می

یب میبهره عالبرداران ترغ تا آن را در ف ند  هایی ی شاااو

کارگیرند که باالترین بازدهی را داشااته باشااد. بنابراین، به

 . ]13، 2 [شودی آب فراهم میی تخصیص بهینهزمینه

روی در که ارزان و رایگان بودن آب موجب زیادهدرحالی

صرف آب می ستفادهم ی شود و انگیزه را برای حفاظ  و ا

ذاری گکند. درنتیجه، قیم اقتصاااادی از آن تضاااعیف می

منظور تخصیص صحیح آب مطابق با ارزش اقتصادی آن، به

نه و  هدربهی یاب، امری جلوگیری از  ف  این منبع کم ر

 .]2 [ضروری و مهم اس 

 

 
 2۰۴۰میزان فشار کاهش آب تا سال  -1شکل 

 

شااود، مشاااهده می 3و  2های شااکل طور که درهمان

سته به  صول پ صوالت مهم پیشمح رو و عنوان یکی از مح

ارزآور در بخش صادرات غیرنفتی ایران اس . همچنین این 

صادرات  1۰عنوان محصول به محصول برتر ایران در حوزه 

شااود و نقش پراهمیتی در کشاااورزی ایران محسااوب می

صادرات غی صاد مقاومتی در بخش  . در ]1۵ [رنفتی دارداقت

نتیجه افزایش سااهم ایران در بازارهای جهانی در خصااوص 

سته، می شور تواند ایران را بهپ عنوان رهبر و اثرگذارترین ک

شتر  صول و وارد کردن ارزهای بی در قیم  جهانی این مح

 به کشور کمک شایانی کند. 

ستگی تقریباً عل بههمچنین  شور به درآمد واب  کامل ک

از روند  صااادرات نف ، اقتصاااد کشااور نیز کامالً حاصاال از

شفتگی  سانات آن دچار آ صادرات نف  پیروی نموده و با نو

. به این خاطر، بررسی راهکاری که این وابستگی را شودیم

شمار می ضروریات به  رود. از طرفی در کاهش دهد یکی از 

شترین  شاورزی بی صوالت ک صادرات مح شته  سه دهه گذ

اس  و پسته در  دادهغیرنفتی را تشکیل  سهم در صادرات

های اخیر رتبه اول صااادرات را دارا بوده اساا .  میان سااال

صادرات غیرنفتی و دارا بودن بیش  سته در  جایگاه خاص پ

شده  6۰از  شاورزی موجب  صادرات بخش ک صد ارزش  در

س  ش ا شته با شور دا سته اهمی  راهبردی برای ک د تا پ

رو بایستی در نقاطی از کشور که مساعد رشد . از این]1۵[

و توسعه این محصول اس  امکانات الزم فراهم شود. استان 

ستان اردکان با  شهر شور و  سته ک یزد دومین تولیدکننده پ
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توجه به وضااع خاص اقلیمی بیشااترین سااطح زیر کشاا  

ستان را دارا می سته در ا شد. از آنپ سته جاییبا که تولید پ

شااود و محصااول مهمی اطق خشااک ایران انجام میدر من

ویژه های مرکزی ایران بهبرای اقتصاااد کشاااورزان اسااتان

اسااتان یزد و شااهرسااتان اردکان اساا ، در نتیجه به دلیل 

شااارایط آب و هوایی، وجود و قیماا  نهاااده آب برای 

کشاورزان شهرستان اردکان دارای اهمی  فراوانی نسب  به 

س . از ا سی  ،روینمناطق دیگر ا ضر به برر در پژوهش حا

با  باط  ظاری آن در ارت م  انت ارزش اقتصاااادی آب و قی

 کار شهرستان اردکان پرداخته شد.کشاورزان پسته

 

 
میزان تولید پسته در ایران برای بازه زمانی  -2شکل 

2۰۰۰- 2۰17 
 

 
میزان ارزش صادرات پسته ایران برای بازه زمانی  -3شکل 

2۰۰۰- 2۰16 

 

داشااته و به رفاه  یقیدق اریمفهوم بساا یاقتصاااد ارزش

در  زیها ندر رفاه انساااان رییتغ اسااا .ها مربوط انساااان

شکار مآن حاتیترج ستفاده از  زی. رفاه افراد نشودیها آ با ا

ما ندازهبه پرداخ  آن لیت به  لی. تماشاااودیم یریگها ا

به  یشااخص حاضاار اساا  برا کیاساا  که  یپرداخ  پول

س  آوردن  به پرداخ   لیخدم  بپردازد. تما ایکاال  کید

ستفاده از منحن زیافراد ن یینها ضا اندازه یبا ا یم یریگتقا

مطالعات انجام شده در  شده و انی. با توجه به مطالب بشود

مشاااروط  یگذارو ارزش دیتابع تول یهاحوزه، از روش نیا

                                                           
1- Willingness To Pay (WTP) 

آب در مطالعه  بازار لیو تشااک یاقتصاااد یگذارارزش یبرا

. در خصااوص برآورد ارزش حاضاار اسااتفاده شااده اساا 

در  2و تمایل به دریاف  1اقتصاااادی آب، تمایل به پرداخ 

حوزه کشاااورزی و تشااکیل بازار آب مطالعات متعددی در 

شده که در ادامه به برخی از  شور انجام  داخل و خارج از ک

 شود.ها اشاره میآن

به برآورد ارزش اقت با در تحقیقی  بالقوه آب  صاااادی 

های اقتصاد مهندسی در اکوسیستم مرتعی استفاده از روش

نتایج نشااان داد ارزش کل  ]6[شاایم موساای پرداختند. 

بالغ بر  بالقوه(   ۹۵7۰خدم  حفاظ  آب  از جنبه ارزش 

ریال اسااا .  ۹1۹6۰۰میلیون ریال و برای هر هکتار نیز 

س  که برای خدارزش به شی ا س  آمده حداقل ارز م  د

در  ]21 [مورد نظر محاسااابه شاااده اسااا . نتایج مطالعه

ساپ آماره شان داد که برا ستان اردکان ن های مختلف شهر

ر عنوان یک الگوی برتتوابع تولید، تابع تولید درجه دوم به

برای محاسااابه ارزش اقتصاااادی آب کشااااورزی در برای 

 کار اردکانی اس . کشاورزان پسته

گذاری مشروط و نتایج مطالعه با استفاده از روش ارزش

ای هکمن نشااان داد که میانگین تمایل به الگوی دومرحله

هااای زیرزمینی برابر بااا برای آب کااارانزعفرانپرداخاا  

با  22623۰ چاه  یک  ع  آب برای  به ازای هر ساااا یال  ر

ای با . در مطالعه]16[  لیتر بر ثانیه اساا 2۵متوسااط دبی 

فاده از روش  یابی اقتصاااادی ساااازنهیبهاسااات به ارز ی 

آب کشاااورزی در حوزه آبریز  بازار فنی بسااتر سااازیپیاده

نتایج مطالعه نشااان داد که . ]16[د زاینده رود پرداخته شاا

مدیری   برای موجود راهکارهای مؤثرترین و کارآمدترین

ضای آب صادی هایجنبه به توجه تقا بازارهای  ازجمله اقت

س . آب شان داد حجم ا شده  مبادله آب همچنین نتایج ن

که  اسااا  مصااارفی آب از حجم درصاااد 8۰ بازار در

بازار، جه   در کشاااورزان باالی مشااارک  دهندهنشااان

  .اس  آب تربهینه تخصیص

ی مشااروط به گذارارزشبا اسااتفاده از روش  مطالعهدر 

 بررساای ایجاد بازار گوجه فرنگی ارگانیک در دشاا  مرغاب

به  با توجه  د کشااااورزان پرداختن WTAو  WTPفارپ 

ها نشاااان داد، تمایل به پرداخ  . نتایج پژوهش آن]12[

و تمایل به دریاف  کشااااورزان  3۴7۰۰کنندگان مصااارف

2- Willingness To Accept (WTA) 
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 ریال اس . در منطقه مورد بررسی ظرفی  ایجاد و 12۰۰۰

 هایفرنگی ارگانیک وجود دارد. یافتهگیری بازار گوجهشکل

 رفتار داد که نشاااان با اساااتفاده از توابع تولیدای مطالعه

 یک در هابنگاه رفتار مانند آب مجن در بازار کشااااورزان

س   کامل رقاب  بازار ضای]7[ا  آب برای هاآن . مقدار تقا

 تابعی و مکمل هایو قیم  نهاده آب قیم  از منفی تابعی

صول مقدار از مثب  شین هایو قیم  نهاده مح س . جان  ا

ته این ید آب کارآیی تخصااایص هایاف تأی ندمی را   .کن

 از برداریبهره در حساان نقش بازار نشااان دادن همچنین

نابع  به آن و زیرزمینی، تخصااایص ساااطحی هایآب م

شمندترین صرف ارز سرمایه تالش حالو درعین م  گذاریو 

 آن بود.  سازیذخیره و جوییبیشترین صرفه  برای

صوص نتایج مطالعه صادی آب ای در خ برآورد ارزش اقت

از دیدگاه تقاضاااکننده با اسااتفاده از برآورد تابع تولید در 

ش  یزد  صادی آب در د سته و تعیین ارزش اقت صول پ مح

سنجی،  صاد شان داد که با توجه به معیارهای اقت اردکان ن

سلوگ به شتابع تولید تران شناخته  . ]1۴[ دعنوان تابع برتر 

ای پسااته به ازای هر متر همچنین ارزش اقتصااادی آب بر

س . همچنین ارزش کل آب 31۰مکعب معادل  های ریال ا

 میلیارد ریال برآورد شد. 1۰۹زیرزمینی در این منطقه، 

عه طال بانی ارزشدر م به بررسااای م با ای  گذاری آب 

انداز آب را از .آنان چشاام ]2۰[د نظارت چندجانبه پرداختن

 دیگر علوم اجتماعیهای اقتصاد، فلسفه، روانشناسی و جنبه

شان داد که ارزش سی قرار دادند و نتایج ن گذاری مورد برر

آب در سیاس ، مفهوم سیاسی و سازمان سیاسی خالصه 

یاساااا  و می ی  سااا حاکی از اهم جه  شاااود. این نتی

گذاری در ارزش آب اس . نتایج مطالعه با استفاده سیاس 

نه دوبعدی از روش ارزش گذاری مشاااروط و تکنیک دوگا

خانوادهن خ   به پردا یل  ما که میزان ت های شااااان داد 

دالر به صااورت  ۵۵/۴شااهرسااتان بابل برای برنج ارگانیک 

 .]11[ماهانه اس  

مه نا کاری بر فاده از روش ابت با اسااات ریزی در تحقیقی 

له ندمرح ماالت-یابازهای مشاااتر  چ به ( JIMPی  احت

عنوان یکی از رویکردهای توساااعه بررسااای تجارت آب به

ید ند پا ی  پرداخت عدم قطع در این  .]2۵[ار در شااارایط 

-تحقیق،  برای برآورد توزیع احتماالتی ضااارایب نساااب 

شبیه شد. -سازی مون تجارت آب از روش  ستفاده  کارلو ا

کار بازار باعث تخصاایص کارآی سااازونتایج نشااان داد که 

منابع آب و بینش مؤثر در خصااوص تبادل بین تجارت آب 

ای با استفاده از اس . نتایج مطالعه و اهداف اقتصادی شده

ی مشااروط نشااان داد که مردم شااهر یزد گذارارزشروش 

ی زیر زمینی حاضرند سالیانه  هاآببرای حفاظ  از کیفی  

. همچنین ارزش کل سااالیانه ]3[د دالر پرداخ  کنن ۵/18

 دالر برآورد شد.  1۰2268۰۰نیز بالغ بر 

گذاری مشااروط، با اسااتفاده از روش ارزشدر تحقیقی 

شاورزان کره سی تمایل ک ش  ارگانیک را مورد برر ای به ک

شد ]22[  قرار گرف سته  شاورزان خوا . در این تحقیق از ک

ش  ارگانیک را  سطح درآمد تمایل دارند تا نظام ک در چه 

شاده نشاان داد جایگزین کشا  متداول نمایند. نتایج ارائه

 KRW 1۰۹23۰تا  1۰736۹که اگر درآمد کشاااورزان از 

واحد افزایش  6۰۰۰۰بر اساپ قیم  مرجع برای هر کیسه

. در مطالعه به برآورد یابد تمایل به کشااا  ارگانیک دارند

تمایل به پرداخ  کشااااورزان تح  طرح آبیاری بتنانگا در 

ته  یاری پرداخ مات آب خد نه  نا برای بهبود هزی مال غ شااا

شروط. آنان در این تحقیق از روش ارزش]۴[شد  گذاری م

صااورت تصااادفی برای اسااتفاده نمودند و کشاااورزان را به

س ، میانه و پایین  ساپ موقعی  مزارع  باالد صاحبه بر ا م

س ( در طرح انتخاب نمودند. عالوه بر این کارت پرداخ  د

ها را با اسااتفاده از حداکثر ریسااک اسااتفاده نمودند و داده

سان صل موجود در کارتاحتمالی برای هم های سازی فوا

پرداخ  تجزیه و تحلیل نمودند. نتایج نشاااان داد موقعی  

جاره مالکی  زمین و ا عه،  مل مهم و مزر های زمین از عوا ب

 باشند.مؤثر در تعیین تمایل به پرداخ  می

سی ارزش  طورهمان س ، برر شخص ا که از مطالعات م

های مختلف دارای اهمی  زیادی اقتصاااادی آب در بخش

شود. کشورها به آن پرداخته می در تمامی کهیطوربهاس  

از طرفی پسته محصول مهم صادراتی اس  که نقش مهمی 

برای  ژهیوبهدر ساهم ارزش صاادراتی محصاوالت غیرنفتی 

های مرکزی کشااور دارد، در نتیجه بررساای ارزش اسااتان

اقتصادی آب و همچنین تشکیل بازار آب برای این محصول 

ید کننده عمده  پساااته ایران در مناطق خشاااک که تول

ستند، اهمی  فراوان دارد. تاکنون  صوص امطالعهه ی در خ

تشکیل بازار آب انجام نشده اس . بنابراین، پژوهش حاضر 

ضرورت انجام  س . با توجه به  از این جه  دارای نوآوری ا
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به  روشیپمطالعه در خصوص ارزش اقتصاد آب، در مطالعه 

 شود.ه میبررسی ارزش اقتصادی آب و بازار آن پرداخت

 

 هامواد و روش

 مطالعه موردمنطقه 

ستان یزد در شهرستان اردکان یکی از شهرستان های ا

مرکز ایران اساا  که شااامل چهار شااهر اردکان، احمدآباد، 

ستان و با  شهر شهر اردکان مرکز این  س .  عقدا و خرائق ا

هزار کیلومتر مربع وسع  بزرگترین شهرستان  2۴بیش از 

سوب  ستان مح شهر اردکان در طول جغرافیایی میا شود. 

شرقی و عرض جغرافیایی  ۴8درجه و  ۵3 درجه  32دقیقه 

دقیقه شمالی واقع شده اس . شهرستان اردکان آب  2۰و 

شیده از بیابان  سطح آن پو شتر  شک دارد و بی و هوایی خ

مساح  شهرستان کوهستانی بوده و  %۵تنها حدود  .اس 

سط ستان از  شهر سط  س .   123۴ح دریا ارتفاع متو متر ا

س .  ستان ا شهر شاورزی این  صول ک سته مهمترین مح پ

سیاه کوه تا دش   -دش  یزد  صل کویر  اردکان که حد فا

سال  ش  13۴6ابراهیم آباد مهریز قرار دارد از  های جزء د

 61ممنوعه قرار گرفته اساا . این دشاا  هر ساااله با اف  

سهای زیرزمینی مواجه متری سطح سفرهسانتی . ]17[  ا

های انجام شااده در این دشاا  میزان بر اساااپ آزمایش

 2۹/1نشااساا  زمین به ازای هر یک متر اف  سااطح آب، 

 متر محاسبه شده اس . سانتی

حلقه چاه عمیق با تخلیه  81۵اردکان دارای -دش  یزد

حلقه چاه نیم عمیق  382میلیون متر مکعب،  3۰۰ساالنه 

ساالنه  شته قنات  ۹22مکعب و میلیون متر  36با تخلیه  ر

میلیون متر مکعب  117و چشااامه قنات با تخلیه سااااالنه 

ساالنه  س . با احتساب تخلیه  میلیون متر مکعب از  3/12ا

شمه ش  چ ساالنه د میلیون متر  3/۴6۵ها، مجموع تخلیه 

میلیون متر مکعب کساااری بیالن  13۰باشاااد. مکعب می

سب  به تغ ش  ن شان از باالتر بودن نرخ بردا عی ذیه طبین

موقعی  منطقه  2شااکل . ]2۴[آبخوان در این دشاا  دارد 

 دهد.مورد مطالعه را نشان می

 

 
 موقعی  شهرستان اردکان در کشور و استان یزد -۴شکل 

 

در مطالعه حاضر از انواع توابع تولید استفاده شده اس . 

یل ارزش  تابع برای تحل یک  ید  با ید  از بین انواع توابع تول

اقتصادی آب منطقه انتخاب شود. برای انتخاب مدل بهتر و 

کاراتر باید به شرایط فنی حاکم بر جریان تولید و معیارهای 

ضرورت، در با توجه به این ]. 12[اقتصادسنجی توجه کرد 

کل له خطی، این تحقیق نیز انواع شااا تابعی ازجم های 

داگالپ، توابع تولید -یافته، کابیمتعمدومدرجه، دومدرجه

یافته مورد متعالی ترانسندنتال، ترانسلوگ و لئونتیف تعمیم
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شکل درجه دوم  شکل تابعی  سی قرار گرف  و بهترین  برر

 ( اس :1رابطه   صورتبهیافته انتخاب شد که یمتعم

 

 1  ) 
𝒀 = 𝜶 + ∑ 𝜷

𝒊
𝑿𝒊

𝒏
𝒊=𝟏 +

𝟏
𝟐⁄ ∑ 𝜸

𝒊𝒊
𝒏
𝒊=𝟏 (𝑿𝒊)

𝟐∑ ∑ 𝜸
𝒊𝒊
(𝑿𝒊)(𝑿𝒋)

𝒏
𝒋=𝟏

𝒏
𝒊=𝟏    

 

بعد از انجام تخمین توساااط تابع تولید مورد  پایان،در 

وری نهایی آب برای محصااول پسااته نظر، کشااش و بهره

وری نهایی یا تولید نهایی عبارت شاااود. بهرهمحاسااابه می

ای که آخرین واحد عامل ورودی اسااا  از مقدار ساااتاده

 وریکنند. با داشااتن بهره داده( به سااتانده کل اضااافه می

دس  آمده زش آخرین واحد محصول بهتوان به ارنهایی می

در نتیجه استفاده از یک واحد اضافی نهاده دس  یاف . در 

های تولید نهایی آب و قیم  پسته، لفهؤآخر با استفاده از م

  (.2 رابطه  دیآیم به دس ارزش هر مترمکعب آب 

 

 2                               ) 𝑉𝑀𝑃𝑥 = 𝑃𝑦𝑀𝑃𝑥 

 

ب نی از برای  غییرات و مااازاد جبرا ت هااای دادهرآورد 

انتخاب دوتایی، از الگوی تفاضااالی مطلوبی   ةنامپرساااش

 (:3شود  رابطهاستفاده می

 

 3  ) ∪ (1, 𝑌 − 𝐵𝑖𝑑; 𝑆) + 𝜀 ≥∪ (0, 𝑌; 𝑆) + 𝜀           

 

از شااکل تابعی لوجی  به طور  CVMبرای برآورد تابع 

ستفاده میگسترده ستفاده الگوی لوجی  با ]. ۹[د شوای ا ا

شاااود. احتمال از توزیع تجمعی لوجیساااتیک تعریف می

( ۴که فرد یکی از پیشنهادها را بپذیرد به صورت رابطه  این

 شود:بیان می

 

 ۴                                     )𝑃𝑖 = 𝑃𝑟(𝑌𝑡 = 1) =

𝐹𝜂(∆𝑈) = 𝐹𝜂(𝛽𝑋𝑡
ʹ) =

1

1+𝑒𝑥𝑝(−𝛽𝑋𝑡
ʹ)
=

1

1+𝑒𝑥𝑝 {+(α−β.𝐵𝑖𝑑 + γ. Y +θ .S)}
 

 

ظاری  قدار انت مدل لوجی ، م جه پس از برآورد  در نتی

له  به وسااای خ   به پردا یل  ما ف  و ت یا به در یل  ما ت

شنهاد انتگرال صفر تا باالترین پی گیری عددی در محدوده 

 ]. 8[شود ( محاسبه میBIDپذیرش  

ساااع   دساا  آوردن حجم آب، دوره آبیاری، برای به 

پرسااشاانامه به تفکیک پرساایده و  آبیاری و دبی آب را در

شاورزان و تبدیل آن به  صرفی ک سبه حجم آب م برای محا

 ( استفاده شد.۵از رابطه   مترمکعب

 

 ۵     ) 

𝑉 =
𝐷 × 36۰۰

1۰۰۰
×
36۵

𝑆
× 𝐻 

 :در آن که

 Dدبی آب و :S  دور آبیاری و :H : مقدار آب مصااارفی

 آبیاری اس . در باغ بر حسب ساع  در هر بار

با توجه به اهداف این پژوهش، جامعه آماری پژوهش  

شکل از  ضر مت ستهحا س . با  کارانپ ستان اردکان ا شهر

منطقه دارای چند بخش و چندین روساااتا  کهنیاتوجه به 

واحد  عنوانبهو فهرساا  کامل تمام کشاااورزان  باشاادیم

س ، منطقه را واحد ریگنمونه سترپ نی ی ریگنمونهی در د

به روش  میدهیمقرار  یا ریگنمونهو ساااپس  ی از بین ده 

تان خاب دهسااا یان میکنیمهای مورد نظر را انت . از م

ی اخوشااهی ریگنمونهی انتخاب شااده، روش هادهسااتان

 عدد( 3۰  آزمونشیپی اسااا . در ابتدا تعدادی ادومرحله

بین کشاااورزانی که در منطقه به کشاا  پسااته مشااغول 

ون آزم نامهپرسااشروایی تا پایایی و  دیگردهسااتند توزیع 

گیری از روش میشل کارسون  رابطه . در ادامه با بهرهگردد

پرسشنامه تعیین  361درصد، تعداد  ۵داری ( سطح معنی6

کاران در بین پسته 13۹6ها در سال شد و سپس پرسشنامه

 شهرستان اردکان توزیع شد.

 6)     

[
t × δ̂

d × RWTP
]

2

=  [
t × V̂

d
]

2

 

                  

 ،t-student آماره مقدار t نمونه، حجم  N، 6ة رابط در

RWTP مقدار WTP و شااده برآورد d درصااد اختالف 

RWTP از WTP  یاWTP و  واقعیV̂  ضاااریب تغییرات

ستاندارد بر میانگین تمایل به  سیم خطای ا س  که از تق ا

ف  یا به دسااا  میدر ید.ها  محقق  توساااط d قدارم آ
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مقدار  از انحراف درصد چند که دهدمی نشان و شدهتعیین

مقاادار  قبول اساااا ،قاااباال محقق برای WTP واقعی

شروط گذاریدر مطالعات ارزش  dقبولقابل و  ۰۵/۰ بین م

 .]۹[اس   3/۰

 هایی کهنامهاز پرسش بخشی که کند دق  باید محقق

ستفادهقابل اس  ممکن شودمی تکمیل شد. ا  به همین نبا

از مقدار  بیشاااتر هانامهپرساااش تعداد اسااا  بهتر دلیل

شد  روش این با برآوردی سطح برای دس ]. 18[با یابی به 

ماره بل قبولی از دق  در آ نه، از قبیل میانگین قا های نمو

گذاری مشاااروط، به تمایل به پرداخ ، در مطالعات ارزش

سمدلیل واریانس باالی تمایل به پرداخ   دهندگان،های پا

س . به  همین دلیل در مطالعات نیاز به تعداد زیادی داده ا

ضریب تغییرات بین ارزش تغییر  6تا  7۵/۰گذاری مشروط 

شمی 2کند ولی مقدار قابل قبول برای آن می . در ]18[د با

سی اهمی  برخی عوامل در  شنامه، به برر س سمتی از پر ق

به ازای هر سااااع   به پرداخ   یل  یا کاهش تما افزایش 

به از خ   به پردا یل  ما فاده از آب، ت خ  در اسااات ای پردا

 صااورت عرضااه کافی آب، تمایل به پرداخ  به ازای یک

سااااع  آب تحویلی بیشاااتر و تمایل به دریاف  برای یک 

 .شده اس ساع  استفاده کمتر از آب برای آبیاری پرداخته

 

 نتایج و بحث

 رهایمتغ یفیتوص یهاآماره

های ها در جدولنتایج اطالعات به دساا  آمده از نمونه

آورده  1که در جدول  طورهمانارائه شاااده اسااا .  2و  1

درصد از سطح  8/21رو حدود شده اس ، در پژوهش پیش

نمونه مورد  صااورتبهزیرکشاا  کل شااهرسااتان اردکان 

مطالعه قرار گرفته اس .

 
 آوری شدهسطح زیرکش  پسته در نمونه جمع -1جدول 

 محصول
کل سطح زیرکش  شهرستان 

  هکتار(

کل سطح زیرکش  

 گیرینمونه

گیری واحد نمونه میانگین عملکرد

 13۹6-13۹۵  کیلوگرم در هکتار(

 شهرستان اردکان میانگین عملکرد

 13۹۵-13۹6 کیلوگرم در هکتار(  

 6۰۰ ۰1/661 ۰7/1۹۵1 8۹6۰ پسته

 13۹8های تحقیق و جهاد کشاورزی شهرستان اردکان، ماخذ: یافته

 
 های مختلف در تولید پستهمیانگین مصرف نهاده -2جدول 

 نیروی کار  نفر( سم  لیتر( کود شیمیایی کیلوگرم( کود حیوانی  تن( آب  مترمکعب( محصول

 86/83 63/8 7۹/۴63 ۰8/16 8۹/12166 پسته

 های تحقیقماخذ: یافته

 

ساپ جدول ستان اردکان بر ا شهر شاورزان  های باال، ک

فاده از به 13۹6-13۹7در ساااال  با اسااات یانگین  طور م

عب آب،  ۹/12166  8/۴63تن کود حیوانی،  1/16مترمک

شیمیایی،  سم و  6/8کیلوگرم کود  نفر نیرو کار  ۹/83لیتر 

وگرم پسااته تولید کنند. کیل 6۰۰توانسااتند در یک هکتار 

اقتصادی را -متغیرهای کمی خصوصیات اجتماعی 3جدول 

 دهد.نشان می

شنایی با  ستقل و آ ضر از افراد با درآمد م در مطالعه حا

س . به همین دلیل حداقل  شده ا ستفاده  سته ا محصول پ

های توصاایفی باشااد. آمارهسااال می 2۴ساان پاسااخگویان 

 گزارش شده اس . ۵متغیرهای گسسته دوتایی در جدول 

درصااد از  88شااود دیده می ۴طورکه در جدول همان

شاورزی ندارند و تنها  شغلی به جز ک شاورزان  صد  12ک در

از آنان شغل دیگری دارند. به عبارتی تنها شغل بیشتر افراد 

درصااد کشاااورزان  ۹8نمونه، کشاااورزی اساا . همچنین 

به روش غرقابی آبیاری منمونه، زمین کنند. یهای خود را 

آن اسااا  که کشااااورزان نمونه  دهندهنشاااانکه این امر 

های جدید آبیاری داشااته و راندمان ای کمی به روشتوجه

سته سبی ندارند. همچنین از میان پ صرف آب منا کارانی م

-13۹۵درصد در سال  7/23اند که مورد پژوهش قرارگرفته

  وام کشاورزی دریاف  کردند که از شرایط بازپرداخ 13۹6

 . داشتندآن رضای  نسبی 
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صول خود را به  6/۹۵همچنین  شاورزان مح صد از ک در

ها محصوالت خود را درصد آن ۴/3فروشند و تنها دالل می

گذار می عاونی وا یک درصاااد به شااارک  ت حدود  ند  کن

های دیگری  نظیر مانده نیز محصوالت خود را به روشباقی

صهخری( به فروش میسلف سانند. خال سخگویی ای ر از پا

ارائه   ۵کشاااورزان در خصااوص متغیرهای کمی در جدول 

 شده اس .

 
 کاران اردکان( پستهی اقتصادی نمونه مورد بررس-متغیرهای کمی خصوصیات اجتماعی -3ل جدو

 ضریب تغییرات حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیرها

 22/۰ 2۴ 81 73/11 83/۵1 سن سال(

 ۴۴/۰ 2 8 ۵2/1 ۴۵/3 تعداد اعضا خانوار نفر(

 های تحقیقیافته ماخذ:

 
 های توصیفی متغیرهای گسسته دوتاییآماره -۴جدول  

 

 متغیر

 کار خانوادگیاستفاده از نیروی  نوع آبیاری  تأهل  تحصیالت  شغل به غیر از کشاورزی

 خیر بله  ایقطره غرقابی  متاهل مجرد  ندارد دارد  ندارد دارد

 172 128  7 2۹3  2۹6 ۴  ۴۹ 2۵1  263 37 تعداد

 3/۵7 7/۴2  3/2 7/۹7  6/۹8 ۴/1  3/16 7/83  7/87 3/12 درصد

 های تحقیقماخذ: یافته

 
 های توصیفی متغیرهای کمیآماره -۵جدول 

 ضریب تغییرات حداقل حداکثر انحراف معیار میانگین متغیر

 ۰۹/۴ ۵۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 2۴8173۴1۴ 6۰6۴6667 درآمدبخش کشاورزی  تومان(

 8/2 3۰۰۰۰۰ 7۰۰۰۰۰۰۰۰ 6۹82۵63۴ 2۴۴62667 هزینه بخش کشاورزی  تومان(

 6/7 ۰ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ 33286771 ۴3۵8332 انداز  تومان(پس 

 ۵6/1۵ ۵۰ ۴۰۰۰۰ 8۹۹/2۵6۹ 6۰7/11۰۴ میزان تولید  کیلوگرم(

 های تحقیقماخذ: یافته

 

چون پساته محصاولی اسا  که بعد از زمان کاشا  تا 

چند ساااال باردهی ندارد برخی از کشااااورزان به داشااا  

پرداختند و همچنین درخ  پساااته درختان کم سااان می

س  به همین جه  میزان تفاوت کمترین  آورسالگیاهی  ا

 و بیشترین هزینه و درآمد به نسب  زیاد اس .

 

 نتایج الگوی تابع تولید

های گذاری آب مصاارفی پسااته، انواع شااکلشبرای ارز

تبعی در خصااوص تولید پسااته مورد بررساای قرار گرف  و 

شکل  شد.  شکال تبعی برآورد  ضرایب مرتبط با هر یک از ا

عنوان شاااکل موردنظر به دلیل درجه دوم تعمیم یافته به

شد.  صریح خوب مدل، انتخاب  شرایط یک ت برخورداری از 

ضرایب تابع سته  نتایج برآورد  صول پ تولید درجه دوم مح

 شده اس .ارائه  6در جدول 

 18یافته، در تابع درجه دوم تعمیم، 6جدول  بر اساااپ

ضریب تعیین برابر متغیر معنی شدند.  شد و این  ۹2/۰دار 

درصااد از تغییرات متغیر وابسااته به  ۹2دهد که نشااان می

وسیله متغیرهای مستقل توضیح داده شده اس . همچنین 

باشد و چون نزدیک می ۹6/1ر دوربین واتسون برابر با مقدا

ستگی وجود ندارد. با توجه به روابط   2 س  خودهمب و  2ا

س  که نهاده آب در 3 شش حاکی از آن ا ( نتایج برآورد ک

ی، کشاورزان در این نهاده عبارت بهناحیه دوم تولیدی اس . 

 کنند. منطقی عمل می

شده برای نهاده آب  سبه  شش محا بوده و  ۵۴/۰برابر ک

باالترین کشااش را دارا اساا . مفهوم این اساا  که به ازای 

درصد  ۵۴/۰یک درصد افزایش در مصرف آب، تولید پسته 

توان گف  نهاده آب برای تولید محصول یابد. میافزایش می

پذیر و مهم برای تولید اس . همچنین ای کششپسته نهاده
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قیم  فروش پسااته های پژوهش، میانگین بر اساااپ یافته

که در این  26۹6۵۰( 13۹6-13۹7 در ساااال  یال بود  ر

به رابطه   با توجه  ( ارزش هر مترمکعب آب را ۴صاااورت 

 ریال برآورد شد. 387۹۰

   
 یافته محصول پستهنتایج برآورد ضرایب تابع درجه دوم تعمیم -6جدول 
 tآماره  خطای استاندارد برآورده شدهمقدار ضریب  متغیرها

 271/6 ۰2۰۵7/۰ 128۹8/۰ حجم آب مصرفی

 33۰/3 36/12 16۹/۴1 کود حیوانی

 -۹1۹6/۰ 8۴63/۰ -77822/۰ کودشیمیایی

 1۹۰/3 1۹/27 732/86 سم

 ۰6۹/2 671/۴ 66۵۰/۹ نیروی کار

 -37۴/3 ۰616۴/۰ -2۰8۰۰/۰ شوری آب

 ۰3۴/1 ۰۰۰۰۰۰11۹3/۰ ۰۰۰۰۰۰12336/۰ نصف توان دوم آب مصرفی

 -۵۹/1۰ 137۰/۰ -۴۵۰۹/1 نصف توان دوم کود حیوانی

 2۹2/۴ ۰۰۰۰3۰۹۵/۰ ۰۰۰13283/۰ نصف توان کود شیمیایی

 -۵۹۴/1 2831/۰ -۴۵123/۰ نصف توان دوم سم

 332/2 ۰1۰17/۰ ۰237۰6/۰ نصف توان دوم نیروی کار

 3۴۹/۴ ۰۰۰۰۰۴37۵/۰ ۰۰۰۰1۹۰2۴/۰ نصف توان دوم شوری آب

 -383/1 ۰۰۰1۹۹7/۰ -۰۰۰276۰۴/۰ اثر متقابل آب و کودحیوانی

 -۵۴7/6 ۰۰۰۰1331/۰ -۰۰۰۰8713۹/۰ اثر متقابل آب وکودشیمیایی

 217/8 ۰۰۰۵۹1۵/۰ ۰۰۴86۰۴/۰ اثرمتقابل آب و سم

 -27۵1/۰ ۰۰۰۰۹272/۰ -۰۰۰۰2۵۵12/۰ کاراثرمتقابل آب و نیروی

 -۰2۹/6 ۰۰۰۰۰1266/۰ -۰۰۰۰۰763۰8/۰ آباثرمتقابل آب و شوری 

 77۹/2 ۰16۹2/۰ ۰۴7۰12/۰ اثرمتقابل کودحیوانی وشیمیایی

 -17۴7/۰ ۴۵12/۰ -۰78826/۰ اثرمتقابل کود حیوانی و سم

 6۵۹/3 ۰2611/۰ ۰۹۵۵۴3/۰ ارکاثرمتقابل کودحیوانی و نیروی

 116/2 ۰۰۰8878/۰ ۰۰18783/۰ اثرمتقابل کودحیوانی و شوری آب

 -36۹/1 ۰1812/۰ -۰2۴8۰2/۰ اثرمتقابل کودشیمیایی و سم

 ۵۵۰1/۰ ۰۰63۰2/۰ ۰۰3۴66۴/۰ کاراثرمتقابل کودشیمیایی و نیروی

 ۹۵11/۰ ۰۰۰۰۵6۹۵/۰ ۰۰۰۰۵۴161/۰ اثرمتقابل کودشیمیایی و شوری آب

 8۴36/۰ 1۴8۴/۰ 12۵2۰/۰ کاراثرمتقابل سم و نیروی

 -7۴3/3 ۰۰16۹6/۰ -۰۰63۴7۹/۰ اثرمتقابل سم و شوری آب

 -7۴۰/1 ۰۰۰317۰/۰ -۰۰۰۵۵171/۰ کار و شوری آباثرمتقابل نیروی

 66۵/2 ۰6/۴3۰ ۵/11۴7 عرض از مبدا

 D-W: ۹6/1  R2:۰/۹2  18دار: تعداد ضرایب معنی 

 های تحقیقماخذ: یافته

 

 نتایج الگوی لوجیت

با اساااتفاده از الگوی لوجی  عواملی که  بر تمایل به 

سته ستان اردکان پرداخ  و تمایل به دریاف  پ شهر کاران 

های ارائه باشااند، برآورد شااد. برای برآورد مدلاثرگذار می

هدف تحقیق برآورد ارزش عرضااه توجه به نکات   باشااده 

باشااد، شااما نیز مجبور به پرداخ  نیسااتید، درآمد آب می

از کشااااورزی تا حدود زیادی به حجم آب مربوط  شاااما

سواالت مربوطه پرسیده می ها در ادامه به و نتایج آنشود( 

تفکیک ارائه شده اس . نتایج تمایل به پرداخ  به ازای هر 

 برآورد شد. 7ساع  استفاده از آب بر اساپ جدول 

سب ارزیابی   7طبق جدول  ستفاده از معیارهای منا با ا

برآورد الگو با متغیرهای توضاایحی در جدول  شااده و نتایج

های موردنظر را شااود. تمامی متغیرها عالم مشاااهده می

ند و همه متغیرها معنی مام دار هساااتند. دار به عبارتی ت

داری اجتماعی افراد اختالف معنی-خصااوصاایات اقتصااادی

شنهادی ایجاد می صد احتمال پذیرش مبلغ پی ند. کبین در
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ال عالم  منفی متغیر پیشااانهاد حاکی با توجه به جدول با

از آن اسااا  که چنانچه قیم  پیشااانهادی افزایش یابد، 

احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی از طرف کشاورزان کاهش 

دار شده اس  خواهد یاف . ضریب سن از نظر آماری معنی

دهنده این اساا  که هرچه ساان و عالم  منفی آن نشااان

بلغ پیشاانهادی کشاااورز بیشااتر باشااد احتمال پذیرش م

ها کمتر خواهد بود. ضاااریب میزان تولید نیز توساااط آن

دار بوده و عالم  منفی آن بیانگر این اسااا  که هر معنی

پذیرش مبلغ  مال  ید بیشاااتر شاااود احت چه میزان تول

شود. بیشتر کشاورزان پیشنهادی توسط کشاورز کمتر می

 یدارفروشند با توجه به معنیمحصوالت خود را به دالل می

م  منفی متغیر نوع فروش، می با و عال که  ف   توان گ

افزایش نوع فروش احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی کاهش 

شاورزی معنیمی دار و عالم  آن یابد. متغیر دریاف  وام ک

دهد با افزایش دریاف  وام باشاااد که نشاااان میمثب  می

احتمال پذیرش مبالغ باالتر وجود دارد. بر اساااپ کشااش 

ن متغیر با افزایش یک درصااادی هر نظر مثب  به وزنی ای

درصاااد  ۵/۰این عمل احتمال پذیرش مبلغ پیشااانهادی 

 یابد.افزایش می

 

 تمایل به پرداخ  به ازای هر ساع  استفاده از آب  نتایج برآورد الگوی لوجی  -7جدول
 کشش Tارزش آماره  ضرایب متغیر

 ۰7/1 ***۰62/3 11۹7/2 مبداعرض از 

 -۵۵/۰ ***-۰8/3 -۰211/۰ سن

 -۰3/۰ ***-۵۵/2 -۰۰۰۰۴/۰ میزان تولید

 -37/۰ **-۰6/2 -7۰7۹/۰ نوع فروش

 ۵۰/۰ **13/2 ۴2۴2/۰ دریاف  وام کشاورزی

 ۰7/1 **-۰6/2 -۰۰۰1/۰ مبلغ پیشنهادی
 درصد اس . 1و  ۵به ترتیب در سطح معناداری   ***و  **

 

که تمایل  WTPمقدار مورد انتظاری متوسط  12رابطه 

ستفاده از آب را  ساع  ا شاورزان به ازای هر  به پرداخ  ک

کند، بعد از تخمین مدل لوجی  با استفاده از روش ارائه می

س  سیله انتگرال عددی در محدوده نمایی، بهحداکثر در و

شینه   شنهادی بی ریال(، برابر با  6۰۰۰۰۰صفر تا مبلغ پی

 ریال در نظر گرفته شد. 2۹۰۰۰۰

 

 2   )                                              𝐸(𝑊𝑇𝑃) =

∫
1

1+EXP(0.254927380+0.000105551𝐵)

60000

0
𝑑𝑏𝑖𝑑 = 290000 

 

ضرند به ازای  شاورزان حا طبق برآورد الگوی الجی ، ک

ریال پرداخ  کنند.  2۹۰۰۰۰هر ساااع  اسااتفاده از آب، 

سب سة منا سبه و مقای ساعات آبیاری برای محا تر و تبدیل 

ریال  ۴3۰۰به هر مترمکعب آب آبیاری، کشاورزان حاضرند 

ند. طبق  خ  کن فاده از هر مترمکعب آب پردا برای اسااات

حقیق ارزش اقتصااادی محاساابه شااده برای هر های تیافته

ریال اساا . به تصااوشر کشاااورزان، از آب  387۹۰مترمکعب 

ستفاده میبه ضر به پرداخ  صورت رایگان ا کنند، زیرا حا

باب  هر مترمکعب آب هساااتند که برخالف  ۴3۰۰ ریال 

شان آن صور ضرت ریال کمتر از ارزش  3۴۴۹۰ها در حال حا

دیگر،  عبارتبهاخ  کنند. واقعی آب، حاضااارند پول پرد

ارزش واقعی آب بیش از مقداری اس  که کشاورزان حاضر 

 هستند. نآ پرداخ به 

نتایج تمایل به پرداخ  در صااورت عرضااه کافی آب به 

مشخص شده اس . با توجه به  8ازای هر ساع  در جدول 

متغیرهای مبلغ پیشنهادی، داری و عالم  این جدول معنی

اس  و در نتیجه در این قسم    7فروش و وام مثل جدول 

شوند. ضریب متغیر تعداد فرزندان از نظر دوباره تحلیل نمی

شانآماری معنی س  و عالم  منفی آن ن شده ا دهنده دار 

این اساا  که هرچه تعداد فرزندان بیشااتر باشااد احتمال 

د بود. متغیر شاااخص پذیرش مبلغ پیشاانهادی کمتر خواه

شان می س  و ن دهد اجتماعی، معنادار و عالم  آن منفی ا

که با پیشااارف  شااااخص اجتماعی مقدار پذیرش قیم  

یابد.پیشنهادی کاهش می
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 الگوی لوجی  تمایل به پرداخ  در صورت عرضه کافی آب به ازای هر ساع  -8جدول 
 کشش Tارزش آماره ضرایب متغیر

 ۸۶/۰ ***۲۵/۴ ۲۱۴۹/۲ عرض از مبدا

 -۱۱/۰ **-۰۵/۲ -۰۸۷۹/۰ تعداد فرزندان

 -۲۸/۰ **-۰۷/۲ -۷۰۱۲/۰ نوع فروش

 -۱۹/۰ *-۹۵/۱ -۰۵۸۶/۰ شاخص اجتماعی

 ۴۶/۰ ***۷۲/۲ ۵۶۵۳/۰ دریافت وام

 -۱۷/۰ **-۱۶/۲ -۰۰۰۰۶۶۷۲/۰ پیشنهادی

 درصد اس . 1و  ۵، 1۰رتیب در سطح داری به تمعنی  ***و  **، *

 

طه  ظاری متوساااط  ،13راب قدار مورد انت که  WTPم

ضه کافی آب به ازای  شاورزان برای عر تمایل به پرداخ  ک

کند، بعد از تخمین هر سااااع  اساااتفاده از آب را ارائه می

نمایی، مدل لوجی  با اساااتفاده از روش حداکثر درسااا 

وسیله انتگرال عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهادی به

  به دسریال  3۰7۰۰۰۰ریال(، برابر با  6۰۰۰۰۰بیشینه  

 آمد.
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ضرند به ازای  شاورزان حا طبق برآورد الگوی الجی ، ک

ضه کافی آن مبلغ  صورت عر ستفاده از آب در  ساع  ا هر 

ریال پرداخ  کنند. به عبارتی دیگر کشااااورزان  76۰۰۰۰

ریال برای استفاده از هر مترمکعب آب در  113۰۰حاضرند 

های صاااورت عرضاااه کافی آب پرداخ  کنند. طبق یافته

ادی محاسابه شاده برای هر مترمکعب تحقیق ارزش اقتصا

به 387۹۰ ما یال اسااا ،  خ  ر بل پردا قا م   فاوت قی الت

کشاورزان با ارزش واقعی آب به ازای هرمتر مکعب استفاده 

با  به  27۴۹۰از آب کافی برابر  ریال اسااا . نتایج تمایل 

ر د پرداخ  در صورت عرضه یک ساع  آب مصرفی بیشتر
 قابل مشاهده اس .  ۹جدول 

، متغیر پیشاانهاد مثل جداول قبلی ۹وجه به جدول با ت

منفی  دار وقابل تفسیر اس . ضریب متغیر تحصیالت معنی

شان می س  و ن سواد احتمال رد ا دهد که با افزایش سطح 

مبلغ پیشاانهادی باالتر ممکن اساا . ضااریب ساان از نظر 

شانآماری معنی س  و عالم  منفی آن ن شده ا دهنده دار 

ساان کشاااورز بیشااتر باشااد احتمال  این اساا  که هرچه

ها کمتر خواهد بود. پذیرش مبلغ پیشااانهادی توساااط آن

توان بیان کرد دار اسااا  که میمتغیر هزینه مثب  و معنی

هادی  پذیرش مبلغ پیشااان مال  نه، احت با افزایش هزی که 

  دار و عالمباالتر، بیشتر اس . شاخص اجتماعی نیز معنی

آن مثب  اس . پس هرچه شرایط اجتماعی مساعدتر باشد 

 احتمال پذیرش مبالغ باالتر بیشتر اس . 

شاااود، مشااااهده می ۹و  8همان طور که در جداول 

شاخص اجتماعی برای عرضه آب کافی دارای عالم  منفی 

ساع  آب بیشتر،  س  در حالی که برای عرضه یک  شده ا

شاندهنده واکنش و تغییر عالم  آن تغییر کرده ا س  که ن

 ترجیح کشاورزان برای آب بیشتر اس .
  

 الگوی لوجی  تمایل به پرداخ  در صورت عرضه یک ساع  آب مصرفی بیشتر -۹جدول
 کشش Tارزش آماره ضرایب متغیر

 23/۰ ۵7/۰ 37۰8/۰ عرض از مبدا

 -21/۰ **-3۴/2 -۵۰33/۰ تحصیالت

 -6۵/۰ **-37/2 -۰1۹6۹/۰ سن

 12/۰ ***36/3 ۰۰۰۰۰۰۰۰۴2/۰ هزینه

 38/۰ **17/2 ۰6۹۹3/۰ شاخص اجتماعی

 -31/۰ ***-66/2 -۰۰۰۰1۵11/۰ مبلغ پیشنهادی
 درصد اس . 1و  ۵به ترتیب در سطح معناداری   ***و  **
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 WTP، مقدار مورد انتظاری متوسط 1۴بر اساپ رابطه 

که تمایل به پرداخ  کشاااورزان در صااورت عرضااه یک 

کند، بعد از تخمین ساااع  آب مصاارفی بیشااتر را ارائه می

نمایی، مدل لوجی  با اساااتفاده از روش حداکثر درسااا 

وسیله انتگرال عددی در محدوده صفر تا مبلغ پیشنهادی به

ریال در نظر  3۰7۰۰۰۰ریال(، برابر با  6۰۰۰۰۰بیشااینه  

 گرفته شد.

 

 1۴)𝐸(𝑊𝑇𝑃) =

∫
1

1+EXP(0.410395354+0.000015117𝐵)

600000

0
𝑑𝑏𝑖𝑑 = 3070000 

تمایل به پرداخ  کشااااورزان برای هر مترمکعب آب 

صرفی  ساع  آب م ضه یک  صورت عر ستفاده  در  مورد ا

ریال برآورد شاااد که طبق  3۵8۰۰بیشاااتر( طبق رابطه 

نتایجی که برای ارزش اقتصاااادی آب  برای هر مترمکعب( 

ریال بوده اسااا ، ولی کشااااورزان  387۹۰رآورد گردید ب

ریال پرداخ  کنند؛  3۵8۰۰حاضااارند برای هر مترمکعب 

ریال از ارزش واقعی آب کمتر اس . نتایج حاصل  2۹۹۰که 

نظر از یک از برآورد مدل تمایل به دریاف  در صورت صرف

 ( برآورد شد.1۰ساع  آب مصرفی کشاورزی طبق جدول  

 

   
 لوجی  تمایل به دریاف برآورد الگوی  -1۰ل جدو
 کشش Tارزش آماره  ضرایب متغیر

 1۹/۰ 3۰/۰ 2777۵/۰ عرض از مبدا

 -36/۰ *-82/1 -۰6۴۰2/۰ ایشاخص توسعه

 -۰3/۰ **-13/2 -۰۰۰۰372۵/۰ میزان تولید

 ۴۴/۰ **23/2 ۰1۵63/۰ سن

 -۰3/۰ *-7۰/1 -۰۰۰۰۰۰۰۰37۵۹/۰ اندازپس

 -6۹/۰ *-7۰/1 -2۹۹۵/1 وضعی  تاهل

 38/۰ ***۵8/3 ۰۰۰۰1۰۹۴/۰ مبلغ پیشنهادی
 درصد اس . 1و  ۵، 1۰رتیب در سطح معناداری به ت  ***و  **، *

 

نتایج برآورد ضارایب مدل لوجی  در تمایل به دریاف ، 

دار و عالم  بیانگر آن اسااا  که متغیر پیشااانهاد، معنی

که چنانچه قیم  پیشانهادی مثب  آن حاکی از آن اسا  

هادی از طرف  پذیرش مبلغ پیشااان مال  بد، احت یا افزایش 

کشاااورزان افزایش خواهد یاف . با توجه به برآورد کشااش 

این متغیر، با افزایش یک درصااادی در مبلغ پیشااانهادی، 

احتمال پذیرش این مبلغ برای یک سااااع  آبیاری کمتر 

ز نظر آماری یابد. ضریب سن ادرصد افزایش می 3/۰معادل 

دهد که هر معنادار شده اس  و عالم  مثب  آن نشان می

احتمال پذیرش مبلغ  ،چه ساان کشاااورزان بیشااتر باشااد

ساپ کشش پیشنهادی توسط آن ها بیشتر خواهد بود بر ا

یک درصااادی در میزان سااان  کاهش  وزنی این متغیر 

شنهادی در تمایل به  سخگویان، احتمال پذیرش مبلغ پی پا

ساع  آبیاری کمتر دریاف  برا صد افزایش  ۴۴/۰ی یک  در

ای معنادار و منفی شده اس  یابد. متغیر شاخص توسعهمی

که بیانگر این اسااا  که با افزایش میزان توساااعه احتمال 

ن یابد. متغیر میزامیزان پذیرش مبلغ پیشنهادی کاهش می

دهد با افزایش دار و منفی اساا  که نشااان میتولید معنی

شاااان جه  یک سااااع  تمایل به دریاف میزان تولید 

 شود. استفاده کمتر از آب آبیاری کم می

انداز دار و منفی شاااده یعنی هر چه پسانداز معنیپس

افراد بیشتر باشد تمایل کمتری به دریاف  مبلغ پیشنهادی 

همچنین کشااش وزنی این متغیر نشااان  .دهندنشااان می

یک درصااادی پسمی کاهش  با  که  مادهد  نداز ت به ا یل 

هل نیز أیابد. متغیر تدرصااد افزایش می ۰3/۰دریاف  افراد 

ر هل بیشتأکند که هرچه تدار و منفی اس  و بیان میمعنی

 .شودباشد احتمال پذیرش مبلغ پیشنهادی بیشتر می

له  به وسااای ف   یا به در یل  ما ظار ت قدار مورد انت م

ی صااافر تا باالترین مبلغ گیری عددی در محدودهانتگرال

 شود:ریال( محاسبه می 1۰۰۰۰۰۰نهاد  پیش
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ف    یا به در یل  ما ظار ت قدار مورد انت  ،( WTAم

 ریال محاسبه شد. 812۰۰۰۰

ساپ برآورد مدل الجی  کشاورزان  نظر برای صرفبر ا

از هر ساااع  اسااتفاده از آب آبیاری خود حاضاارند مبلغ 

ریال دریاف  کنند که طبق محاسااابات برای   812۰۰۰۰

فروش هر مترمکعب از سااهمیه آب آبیاری خود حاضاار به 

که طبق باشاااند، درصاااورتی ریال می 121۵۰۰دریاف  

ته عب آب یاف یال  387۹۰های تحقیق ارزش هر مترمک ر

س  که این مبلغ از ارزش واقعی آب کمتر برآورد گردی ده ا

شان می س . این نتایج ن شاورزان ارزش واقعی ا دهد که ک

 اند.آب را درس  در  نکرده

 

 نتایج تشکیل بازار آب

کان بازار آب در بخش به منظور بررسااای ام سااانجی 

 کشاورزی، سه حال  مختلف قابل تصور اس :

ف  بزرگ یا به در یل  ما ل  اول( ت به حا یل  ما تر از ت

بازار شاااکل  (؛WTP<WTA پرداخ   در این صاااورت 

به نمی جه  با تو ل   حا عه نیز این  طال گیرد. در این م

تربودن تمایل به دریاف  کشااااورزان، بازار تشاااکیل بزرگ

های راهبردی دول  مانند شااود و بسااته به ساایاساا نمی

بع آبی، پیشاانهاد اسااتفاده از ترویج اسااتفاده درساا  از منا

 وریدرختان با نژادهای جدیدتر که با مصرف آب کمتر بهره

سته شند، به پ شته با شتری دا ستان اردکان، بی شهر کاران 

توان میزان شاااکاف میان تمایل به دریاف  و تمایل به می

های درس  پر کرد و ها و سیاس پرداخ  را به وسیله اهرم

 بازار تشکیل شود.

دوم( برابری میزان تمایل به دریاف  و تمایل به حال  

صطالح (WTP=WTA پرداخ   صورت بازار به ا ، در این 

شکلسرمزرعه شکل خواهد گرف  و جه   گیری بازار، ای 

صرفه جویی در دول  باید با توجه به راهبرد خود در جه  

 هایی را متقبل شود.مصرف آب هزینه

ر از تمایل به تحال  ساااوم( تمایل به دریاف  کوچک

صورت بازار شکل خواهد ، در این(WTP>WTA پرداخ  

گرف  و کشاااورزان بیشااتری حاضاارند مبلغ پیشاانهادی را 

 دریاف  کنند و یک ساع  کمتر آبیاری کنند.

 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

شکل صل از برآورد  های مختلف از نظر مقادیر نتایج حا

بع درجااه دوم هااای مربوط، تاااهااا و دیگر آمااارهمؤلفااه

عنوان بهترین تابع نشاااان داد و ساااپس یافته را بهتعمیم

جه دوم تعمیم تابع در با  هایی آب  ید ن ته ارزش تول یاف

وری نهایی آب در قیم  فروش پسااته ضاارب بهره حاصاال

ریال برای هر  387۹۰( برابر با 13۹6کشاااورزان در سااال 

ه بمترمکعب آب محاسبه شد؛ همچنین نتایج برآورد تمایل 

پرداخ  کشاورزان به ازای هر ساع  استفاده از آب حاضر 

خ   عادل  2۹۰۰۰۰به پردا یال م یال برای هر  ۴3۰۰ر ر

ضر  ساع  حا ضه کافی آب به ازای هر  مترمکعب، برای عر

خ   عادل  7۵۰۰۰۰به پردا یال م یال برای هر  113۰۰ر ر

ضر به  شتر حا ساع  آب تحویلی بی مترمکعب و برای یک 

خ   عادل  3۰6۰۰۰۰پردا یال م یال برای هر  3۵8۰۰ر ر

صرف ستند. همچنین برای  ساع  مترمکعب ه نظر از یک 

ریال دریاف  کنند  812۰۰۰۰آب مصاارفی خود حاضاارند 

 باشد. ریال برای هر مترمکعب می 121۵۰۰که معادل 

 7، 3 [نتایج مطالعه حاضاار با مطالعات مختلف از جمله

از نظر عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخ  و تمایل  ]1۴و 

به دریاف  کشاورزان و تشکیل بازار آب همسو اس ، اما از 

به پرداخ  و دریاف  و  ی آب در وربهرهنظر میزان تمایل 

آمده همسااو با  دساا بهتولید محصااول مورد نظر و ارزش 

 طور مثال، با مطالعه قبلی که برایدیگر مطالعات نیس . به

س  اختالف چند  8۰همین منطقه در دهه  صورت گرفته ا

برابری دارد که نشان از ارزش باالی اقتصادی آب در منطقه 

اساا . همچنین از دالیل عدم همسااویی مطالعه حاضاار با 

عات  طال قه  توانیمدیگر م عه، منط طال به دوره مورد م

جغرافیایی و روش مورد اساااتفاده، اشااااره کرد. در پایان 

 شود:ایج تحقیق موارد زیر پیشنهاد میبراساپ نت

صاد  سی اقت شور، برر با توجه به محدودی  منابع آب ک

مامی محصاااوالت کشااااورزی الزامی اسااا .   آب برای ت

صورت گیرد که به ازای  صوالتی  صیص آب باید به مح تخ

هر مترمکعب آب دارای ارزش اقتصااادی بیشااتری باشااند، 

صول و قواعد سته که اگر ا ستی اجرا  مانند محصول پ به در

 شود سوددهی خوبی برای کشاورز دارد.

سته، حاکی از  صول پ شش آب در تولید مح سبه ک محا

هاده  مل نمودن کشااااورزان در مصااارف این ن منطقی ع
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شنهاد میمی شد. پی وه ای عالگردد با ترویج آبیاری قطرهبا

به بهینه مصااارف نمودن آب در  بر مصااارف منطقی آب، 

توجه به میانگین سااانی باال در منطقه نیز کمک شاااود. با 

شااود که تمهیدات الزم کشاااورزان پاسااخگو، پیشاانهاد می

جه  افزایش عالقه بین جوانان به شااغل کشاااورزی انجام 

 گیرد.

با توجه به عالم  منفی پیشاانهاد ارائه شااده تمایل به 

ئه شاااده تمایل به دریاف  با  پرداخ  و عالم  مثب  ارا

با توجه  به اختالف صاااورت گرفته برآورد مدل لوجی  و 

برای هر مترمکعب آب باعث افزایش رفاه این قشر از جامعه 

شویق می شاورزان ت شد و ک صرف آب خواهد  شوند در م

 وری باالتری داشته باشند.جویی کنند و بهرهصرفه

صاااورت با توجه به نتایج میدانی، کشااااورزانی که به

  آگاهانه از وضااعی  زمین، شاارایط خاص منطقه، شااناخ

درس  از محصوالت مناسب کش  برخوردار بودند تنها به 

سال صولی  سته که مح ش  پ س ، نمیک پرداختند و آور ا

رو کردند، از اینمحصاااوالتی چون زیتون نیز کشااا  می

شنهاد می ستفاده پی صولی ا ش  چند مح شود از روش کا

 کنند.

اری، گذتوانند با سرمایهها و متخصصان مییتعاوندول ، 

پساته را با قیم  مناسابی از کشااورزان خریداری کنند تا 

ها، ساااود بیشاااتری عاید جای فروش پساااته به داللبه

کمتری به دساا   ةو پسااته با واسااط شااودکاران پسااته

 کنندگان برسد.مصرف

 صورتبهیر دریاف  وام متغی لوجی ، هامدلبا بررسی 

با پرداخ  دمعنی به این تفسااایر  با توجه  ار و مثب  بود؛ 

یم بلندمدت بازپرداخ تسااهیالت با نرخ بهره کم و زمان 

 به کشاورزان برای توسعه کار خود انگیزه داد. توان

وری، راناادمااان و ارزش آب در ثر بر بهرهؤعواماال م

منظور شاااهرساااتان اردکان در قالب مطالعات دیگر نیز به

 گیری بررسی شود.اری و تصمیمگذتسهیل در سیاس 

به  قیم  واقعی آب از قیم  پرداختی  کهنیابا توجه 

س ، این قیم  جه   شتر ا شاورزان بی سط ک  یوربهرهتو

 بیشتر به تدریج اصالح شود.
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Abstract 

Due to the limited water resources used in the agricultural sector, water is considered an economic 

commodity and should be planned for consumption. The use of government policies can lead to the 

conservation of water resources to reallocate this natural resource. In this study, the economic value 

of agricultural water is calculated using the production function, and For this purpose, the required 

information from pistachio producers in Ardakan County was collected by completing 300 

questionnaires using the multistage cluster sampling method in 2019-2020. After reviewing the 

results of various production functions, the generic quadratic production function was selected as the 

appropriate production function. The water elasticity was the highest among other outputs, equal to 

0.54, which indicates that if the water supply increases by 1%, the production increases by 0.54%. 

The economic value of water per cube meter was calculated at 38790 tomans. The results of the 

contingent valuation method indicated that farmers will to pay for each cubic meter of water, a 

sufficient supply of water per cubic meter, and for one more cubic meter of water, 43.50, 113.64 and 

26.458 tomans, respectively; they are also willing to receive 1215.30 tomans regardless of their cubic 

meter of consumption water. Therefore, there is no possibility of forming a market in this region. 

 

Keywords: More water supply, Pistachios, Production Function, Willingness to Pay, Willingness to 

Receive. 
 

 

 

 


