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هاي زیرزمینی بر برداشت آببررسی آثار جانبی اضافه
ي گندم دردشت پریشانعرضه

1سمانه غزالی و عبدالکریم اسماعیلی

3/9/1390: تاریخ پذیرش30/2/1390: تاریخ دریافت

چکیده
يي زیرزمینی و شوري آب شـده و بـر سـطح آب دریاچـه              رویه در دشت پریشان منجر به پایین رفتن سفره        بیبرداشت  

برداشت از ياثرهاي جانبی اضافهحاضر يدر مطالعه. استهاي اطراف موثر بودهسوي چاهحرکت آب دریاچه به     پریشان و   
نتایج نشان . بررسی شده است1365ـ1387يوهانسن در دوره ي گندم با استفاده از روش ی      هاي زیرزمینی بر تابع عرضه    آب

کاران، افزایش یافته است، چرا که برداشت بر درآمد گندم  داده است که مقادیر عرضه بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی اضافه           
مقـادیر  يمقایـسه . تکرد و در نتیجه درآمد کشاورزان شـده اسـ  هاي زیرزمینی منجر به باال رفتن عملبرداشت از آب اضافه
بعـد از    يکشی نشان داد که مقادیر عرضـه      آب يبرداشت بر هزینه  قبل و بعد از درنظرگرفتن تاثیرات جانبی اضافه        يعرضه

هاي زیرزمینی منجر به افت سـفره و افـزایش       تر از آب  برداري بیش درنظرگرفتن چونین آثاري کاهش یافته است، چون بهره       
دنبـال  براي کشاورزان به) زیان(برداشت، سود منفی    شاورزان شده، و درنهایت برآیند دو تاثیر اضافه       براي ک  کشیآب يهزینه

. ي گندم و مصرف آب شده استداشته، که منجر به کاهش عرضه

,JEL: Q25بندي طبقه Q21

ي گندم، روش یوهانسن، اثرهاي جانبی، دشت پریشانعرضه: هاي کلیديواژه

ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد و دانشیار بخش اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز  به1
Email:samane.ghazali@gmail.com
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مقدمه
با افـزایش تقاضـاي آب و کـاهش         . مهمترین منابع مورد نیاز جامعه بشري است       آب یکی از  

تـرین  منابع آب تجدیدشونده، موضوع چگونگی حفظ این منبع حیـاتی، یکـی از مهـم               يسرانه
اخیر بسیاري از کـشورها از جملـه         يهاطوري که در سال   هاي قرن حاضر بوده است؛ به     چالش

). 1385و شعبانی، 1383رحمانی و سدهی، (اند گرفته ایران تحت تاثیر بحران آب قرار 
، )میلیـارد متـر مکعـب   5/87(هاي قابل برداشت در سطح کـشور       در شرایط فعلی از کل آب     

يهـا در سال . به بخش کشاورزي اختصاص یافته است     % 94میلیارد متر مکعب یعنی      82حدود  
ن یچـون هاي آب زیرزمینی و هم    فرهس يبود منابع آب سطحی، کاهش تغذیه     اخیر با توجه به کم    

هاي عمیق، فشار مضاعفی بـر منـابع آب زیرزمینـی وارد شـده              افزایش برداشت از راه حفر چاه     
).1385و شعبانی، 1378نام، بی(است 

اخیر به دلیل کاهش بارندگی، نبود منـابع         يهاسطح آب زیرزمینی دشت پریشان نیز در سال       
طـوري کـه یکـی از       ز منابع آب زیرزمینی، کاهش یافته به      آب سطحی، و برداشت بیش از حد ا       

نـام،  بـی (هایی است که افت در سطح آب زیرزمینی در آن مورد توجه قرار گرفتـه اسـت    دشت
1388.(

ن سطح زیرکشت محصوالت زراعی را در دشـت پریـشان       یترگذشته بیش  يهاگندم در سال  
سـال زراعـی      شهرسـتان کـازرون در     طوري که بر اساس آمار جهـاد کـشاورزي        به. داشته است 

هاي دشت پریشان به محـصول گنـدم آبـی اختـصاص یافتـه              از زمین % 45حدود  1388ـ1387
-چاه(آب در منطقه براي آبیاري آب زیرزمینی         ياست، این در حالی است که منبع تامین کننده        

. است) هاي عمیق
ندم صورت پذیرفته اسـت کـه       ي گ بررسی عوامل موثر بر عرضه     يمطالعات زیادي در زمینه   

، شاهنوشـی و همکـاران      )1381(هژبرکیـانی و حـاجی احمـد        تـوان بـه مطالعـات       از جمله می  
، )1388(حیـات غیبـی و همکـاران    ، )1385(نقشینه فـرد  ، محمدي و )1384(، طاهري  )1383(
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ــل ــاران 1هی ــز، )2001(و همک ــاران 2گربنزلین ــگ)2003(و همک ــاران 3، زان ، )2007(و همک
، پل و   )2010(6، گونزالز و فوستر   )2010(و همکاران    5، ایربس )2009(و همکاران    4وسکیدابر

. اشـاره نمـود  ) 2011(10و فرنـگ ) 2010(9، کیم)2010(8، کیسینجر و گتلیب   )2010(7ویسچر
رویه از منـابع آب  بیيبرآورد تابع عرضه با در نظر گرفتن اثرهاي جانبی استفادهياما در زمینه 

محیطـی  ل زیـست یبنابراین لحاظ کردن مسا  . صورت نپذیرفته است   ییی تا کنون مطالعه   زیرزمین
رویه از منابع آب زیرزمینی در تابع عرضه، با توجـه           و در نظر گرفتن اثرهاي جانبی برداشت بی       

.رسدهاي اخیر ضروري به نظر میبه حساسیت منابع آبی در دهه
ي دشت پریشان منجر به پایین آمدن سطح سـفره         رویه از منابع آب زیرزمینی در     برداشت بی 

کـشی و  آبيبدین ترتیب به طور مستقیم بر درآمد، هزینـه     . زیرزمینی و شوري آب شده است     
رویـه از منـابع آب زیرزمینـی        عالوه برداشت بـی   به. سود کشاورزان منطقه تاثیرگذار بوده است     

، بدین صورت که برداشت زیـاد از     پریشان گشته است   يمنجر به پایین آمدن سطح آب دریاچه      
ها گشته و در آلـوده      هاي عمیق اطراف دریاچه باعث حرکت آب دریاچه به سمت این چاه           چاه

رویـه از منـابع آب   پس برداشت بی. ها موثر بوده است  هاي زیرزمینی و شور شدن آن     کردن آب 
کـشی  ي آب درآمد، هزینه نیز بر   ) ي پریشان از راه افت سطح آب دریاچه     (زیرزمینی نامستقیمانه   

). 1390و غزالی و اسماعیلی، 1389غزالی، (و سود کشاورزان منطقه تاثیرگذار بوده است 
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رویـه  در این مطالعه سعی شده است تاثیر مجموع اثرهاي مستقیم و غیرمستقیم برداشت بـی              
. ي گندم مورد بررسی قرار گیرداز منابع آب زیرزمینی، بر تابع عرضه

قروش تحقی
بـدون  1نهـایی خـصوصی  يتولیدکنندگان با توجه به اصول اقتصادي، بر اساس اصل هزینـه       

توانـد  نهایی خصوصی میيبنابراین هزینه. کنندگیري می توجه به اثرهاي جانبی ممکن، تصمیم     
در فرآینـد    یـی حال اگر فرض شود که اثرهاي جـانبی       . باشد تابع معکوس عرضه   يدهندهنشان

شود اما در عوض یک مالیـات کلـی بـراي           رد که توسط هیچ کسی پرداخت نمی      تولید وجود دا  
هـاي خـصوصی تولیدشـان را در        تنها هزینه جامعه است، در چونین حالتی تولیدکنندگان باید نه       

حـساب آورنـد    محیطـی را نیـز بـه      هاي جانبی ناشی از اثرهاي زیـست      که هزینه نظر بگیرند، بل  
). 2006، 3و چن و همکاران1994، 2باري(

اثرهـاي   يشود، چرا که هزینـه    جایی تابع عرضه می   در نظر گرفتن اثرهاي جانبی باعث جابه      
4هـاي جـانبی نهـایی     عبارتی هزینـه  به. گذاردعنوان قیمت نهاده تاثیر می    جانبی بر تابع عرضه به    

. باشـد  6هـاي نهـایی اجتمـاعی     تـر از هزینـه    کـم  5هاي نهایی خـصوصی   شود که هزینه  سبب می 
تر از حالتی خواهـد بـود کـه    هاي جانبی نهایی کمن میزان تولید با در نظر گرفتن هزینه     یچونهم

).1994باري، (شود این تاثیرات در نظر گرفته نمی
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ي گندم با و بدون درنظرگرفتن آثار جانبیتابع عرضه
ن مطالعه دادن   کرد ای توان بر میزان تولید، روي    منظور فهم و درك اثرهاي زیست محیطی به       به

ي گنـدم بـدون در نظـر گـرفتن اثرهـاي جـانبی              ابتدا از یک تابع عرضه    . یک مدل عرضه است   
).2006چن و همکاران، (استفاده شد، و سپس تاثیر اثرهاي جانبی در این تابع لحاظ گردید 

) 1(ي  محصول گندم به صورت رابطه     يبا توجه به مبانی نظري و مطالعات قبلی تابع عرضه         
.ح شده استمطر
)1(S = f (Poutput , Pinput)

.کود شیمیایی استيي گندم تابعی از قیمت گندم و قیمت نهادهبر این اساس عرضه
S : شان بر حسب کیلوگرم استیگندم در دشت پريساالنه) يعرضه(تولید.

Poutput :قیمت گندم بر حسب ریال بر کیلوگرم است .
Pinput : بر حسب ریال بر کیلوگرم استقیمت کود شیمیایی.

تر از همه تحت تاثیر قیمـت محـصول         یک محصول بیش   يبر اساس اصول اقتصادي عرضه    
. محـصول افـزایش خواهـد یافـت    ياست، و طبق قانون عرضه با افزایش قیمت، مقدار عرضـه    

ی قیمت نهاده نیز یکـ . بنابراین انتظار است که ضریب قیمت محصول در تابع عرضه مثبت باشد   
انتظار داریم که قیمت نهاده بـر تولیـد محـصول           . از عواملی است که بر عرضه موثر خواهد بود        

یابد و منحنی عرضه بـه  تاثیر منفی داشته باشد، چرا که با افزایش قیمت نهاده، عرضه کاهش می           
.شودجا میسمت پایین و راست جابه

هاي جانبی نهایی   هایی و هزینه  هاي خصوصی ن  هاي اجتماعی نهایی شامل هر دو هزینه      هزینه
يبنابراین تابع عرضه با در نظر گرفتن اثرهاي جانبی تولید شـامل دو جـزء تـابع عرضـه          . است

جانبی نهایی همانند    يهزینه. اثرهاي جانبی نهایی است    يو هزینه ) بدون اثرهاي جانبی  (اصلی  
مطلوب اجتماعی با لحـاظ شـدن   يبنابراین تابع عرضه. گذاردقیمت نهاده بر تابع عرضه اثر می    

).2006چن و همکاران، (شود در نظر گرفته می) 2(ي اثرهاي جانبی به صورت رابطهيهزینه
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)2(S = f (Poutput , Pinput , MEC)

MEC   اثرهاي جانبی ناشی از استخراج بیش از حد از منابع آب زیرزمینـی              يقیمت یا هزینه
برداشت از منـابع آب زیرزمینـی بـر درآمـد،           ل آثار جانبی اضافه   این آثار به سه دسته شام     . است
ــ اکولوژیـایی، در    ، که با استفاده از یک مدل اقتـصادي        شودکشی و سود تقسیم می    ي آب هزینه
غزالـی،  (اسـت   به صورت ساالنه در دشت پریـشان محاسـبه شـده             1365ـ1387زمانی   يدوره

). 1390و غزالی و اسماعیلی، 1389
گنـدم، قیمـت گنـدم،       يتولیـد سـاالنه   (ي گنـدم    اي مورد نیاز براي برآورد تابع عرضه      هداده

آمـاري   ينامـه از سـال   1365ـ1387زمانی   يشان و در دوره   یدر دشت پر  ) قیمت کود شیمیایی  
. استان فارس و سازمان جهاد کشاورزي استان فارس استخراج گردیده است

نتایج و بحث
مناسب بـراي گنـدم بـدون درنظرگـرفتن اثرهـاي      يورد تابع عرضهدر این بخش ابتدا به برآ 

سپس اثرهاي جـانبی اسـتفاده از منـابع آب زیرزمینـی در سـه مـدل        . جانبی پرداخته شده است   
برداشت از منـابع آب زیرزمینـی بـر         در مدل اول اثر اضافه    . جداگانه وارد تابع عرضه شده است     

تـر از منـابع آب      جـا کـه برداشـت بـیش       است، از آن   کاران به تابع عرضه وارد شده     درآمد گندم 
کرد و در نتیجه افزایش درآمد کـشاورزان شـده اسـت، ایـن تـاثیر      زیرزمینی باعث افزایش عمل   

برداشت از منابع   اما در تابع دوم وارد نمودن اثر اضافه       . جانبی منجر به افزایش عرضه شده است      
تر از منـابع آب     ه شده چون برداشت بیش    کشی باعث کاهش عرض   آب يآب زیرزمینی بر هزینه   

کـشی و در    هاي کـشاورزي و افـزایش عمـق آب        زیرزمینی باعث پایین رفتن سطح آب در چاه       
در تـابع سـوم وارد نمـودن اثـر          . کـشی کـشاورزان شـده اسـت       ي آب نهایت باال رفـتن هزینـه     

شده است، چرا    برداشت از منابع آب زیرزمینی بر سود کشاورزان نیز باعث کاهش عرضه           اضافه
تر از ایـن تـاثیرات بـر        کشی بزرگ ي آب برداشت از منابع آب زیرزمینی بر هزینه      که تاثیر اضافه  

) زیـان (برداشت از منابع آب زیرزمینی سـود منفـی       کاران بوده و بدین ترتیب اضافه     درآمد گندم 
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ي گندم پـیش    یر عرضه ی میان مقاد  یعالوه مقایسه به. دنبال داشته است  کاران منطقه به  براي گندم 
برداشت از منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است کـه          و پس از درنظرگرفتن آثار جانبی اضافه      

با استفاده از نتایج آن میزان کاهش در مصرف آب براي کشت گندم در دشت پریشان محاسـبه                   
.گردیده است

ي گندمهاي توابع عرضهنتایج آزمون ایستایی سري
هـاي سـري    ي گندم با و بدون در نظر گرفتن اثرهاي جانبی از داده           ع عرضه براي برآورد تواب  

ياسـتفاده گردیـد نتـایج آزمـون ریـشه     1365ــ 1387زمانی يصورت ساالنه در دوره زمانی به 
گـزارش شـده   1ـ فولر تعمیم یافته در جدول ها با استفاده از آزمون دیکی  واحد براي این سري   

.است
چـون  . یـک اسـت    ياز درجـه  1هاي زمانی مجتمـع   ، تمام سري  1ول  هاي جد بر اساس یافته  

جمعـی  سان اسـت، از روش هـم      یک يمتغیرهاي مورد بررسی در مدل همگی جمعی از درجه        
جا کـه تعـداد متغیرهـاي تـابع عرضـه از دو             از آن . براي برآورد توابع عرضه استفاده شده است      

بط بلندمدت میان متغیرهاي الگو گـزینش       براي بررسی روا  2تر است، روش یوهانسن   متغیر بیش 
خطـی  -لگاریتمی، لگاریتم -بنابراین به بررسی چهار مدل عرضه به فرم خطی، خطی         . شده است 
.منظور گزینش تابع پایه عرضه پرداخته شده استلگاریتمی به-و لگاریتم

1
. Integrated

2
. Johanson
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ي گندمهاي توابع عرضهواحد سريينتایج آزمون ریشه). 1(جدول 

متغیر
ـ فولر تعمیم دیکیيمارهآ

یافته
توضیحاتتعداد وقفه

عرض از مبدایک-7008/2میزان تولید گندم
عرض از مبدایک-2021/6***اول میزان تولید گندميتفاضل مرتبه

عرض از مبدایک-3235/2لگاریتم تولید گندم
بداعرض از میک-5084/5***اول لگاریتم تولید گندميتفاضل مرتبه

عرض از مبدایک6355/3قیمت گندم
عرض از مبدا و روندیک-6094/4***اول قیمت گندميتفاضل مرتبه

عرض از مبدایک-8133/1لگاریتم قیمت گندم
عرض از مبدایک-5474/4***اول لگاریتم قیمت گندميتفاضل مرتبه

عرض از مبدایک2149/0قیمت کود اوره
عرض از مبدایک-9689/4***اول قیمت کود اورهتفاضل مرتبه ي 

عرض از مبدایک-3590/2لگاریتم قیمت کود اوره
عرض از مبدایک-8544/4***اول لگاریتم قیمت کود اورهيتفاضل مرتبه

عرض از مبدایک8729/1تاثیرات جانبی بر درآمد
عرض از مبداکی-6241/3**اول تاثیرات جانبی بر درآمديتفاضل مرتبه

عرض از مبدایک-5243/1کشیآبيتاثیرات جانبی بر هزینه
ياول تاثیرات جانبی بر هزینهيتفاضل مرتبه

کشیآب
عرض از مبدایک-7991/4***

عرض از مبدایک-9290/1تاثیرات جانبی بر سود
اعرض از مبدیک-7133/4***اول تاثیرات جانبی بر سوديتفاضل مرتبه
عرض از مبدایک-6241/3**اول تاثیرات جانبی بر درآمديتفاضل مرتبه

% 1داري در سطح معنی***، %5داري در سطح معنی**
هاي تحقیقیافته: ماخذ
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ي گندم بدون درنظرگرفتن آثار جانبیتوابع عرضه
خطـی،   براي گزینش تابع عرضه بدون در نظر گرفتن آثار جـانبی چهـار مـدل بـه صـورت                  

در ابتدا بـا اسـتفاده از       . لگاریتمی برآورد شده است   -خطی و لگاریتم  -لگاریتمی، لگاریتم -خطی
سپس از آزمون   . بهینه برآورد گردید   يتوابع عرضه با وقفه    )VAR(روش خود توضیح برداري     

مـسیر  يجمعی میان متغیرهاي مـدل، بـا توجـه بـه آمـاره            یوهانسن براي تعیین تعداد بردار هم     
)Trace(       ترتیـب بـراي تـابع    بـه 5و  4،  3،  2هاي  جدول ، استفاده گردید که نتایج این آزمون در

.لگاریتمی عرضه نشان داده شده است-خطی و لگاریتم-لگاریتمی، لگاریتم-خطی، خطی

طی بدون لحاظ کردن اثرهاي جمعی براي تابع خنتایج تعیین تعداد بردار هم). 2(جدول 
جانبی

ارزش بحرانیمسیريآمارهیوهانسنهاي آزمونفرضیه
1943/390109/35*همجمعیينبود رابطه

5814/93977/18جمعیهميبیشینه یک رابطه
5416/08415/3جمعیهميبیشینه دو رابطه

%5داري در سطح معنی*
هاي تحقیقیافته: ماخذ

لگاریتمی بدون لحاظ کردن -یجمعی براي تابع خطنتایج تعیین تعداد بردار هم).  3(جدول 
اثرهاي جانبی

ارزش بحرانیمسیريآمارههاي آزمون یوهانسنفرضیه
9697/367971/29*جمعیهمينبود رابطه

2108/204947/15*جمعیهميبیشینه یک رابطه
5673/88415/3*جمعیهميبیشینه دو رابطه

%5داري در سطح معنی*
قهاي تحقییافته: ماخذ
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ـ خطی بدون لحاظ اثرهاي جمعی براي تابع لگاریتمنتایج تعیین تعداد بردار هم). 4(جدول 
جانبی

ارزش بحرانیي مسیرآمارههاي آزمون یوهانسنفرضیه
4987/477971/29*جمعیي همنبود رابطه

8601/174947/15*جمعیي همبیشینه یک رابطه
3339/18415/3جمعیي همبیشینه دو رابطه

%5داري در سطح معنی*
هاي تحقیقیافته: ماخذ

لگاریتمی بدون لحاظ -جمعی براي تابع لگاریتمنتایج تعیین تعداد بردار هم). 5(جدول 
کردن اثرهاي جانبی

ارزش بحرانیي مسیرآمارههاي آزمون یوهانسنفرضیه
9091/487971/29*جمعیهمينبود رابطه

2036/224947/15*جمعیهميبیشینه یک رابطه
8870/88415/3*جمعیهميبیشینه دو رابطه

%5داري در سطح معنی*
هاي تحقیقیافته: ماخذ

، وجود بیـشینه    %5در سطح    یجمعي هم نبود رابطه  يهی، با رد فرض   2ج جدول   یبر اساس نتا  
هـاي  ج جـدول ینتا. شودیرفته میدر مدل پذیمورد بررسيرهایمیان متغ  یجمعهم يک رابطه ی
يهیسه فرضـ ر در موردیمسيآمارهیتمیـ لگارتمیلگارو یتمیـ لگاریدو مدل خطيبرا5و   3

% 5در سطح یجمعو بیشینه دو رابطه هم  یجمعهم يک رابطه ی، بیشینه   یجمعي هم نبود رابطه 
اما . گرددید م ییدر مدل تا  یجمعهم يه، وجود رابطه  ین سه فرض  ین با رد ا   یدار شده، بنابرا  یمعن
د ییدر مدل تا   یمورد بررس  يرهایان متغ یرا م  یجمعهم يوجود بیشینه دو رابطه    4ج جدول   ینتا

. نموده است
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ـــ خطــی وـــ لگــاریتمی، لگــاریتمخطــیهــاي خطــی،جمعــی در مــدلنتــایج بــردار هــم
، )3(روابـط  ترتیـب در هبي گندم بدون در نظر گرفتن اثرهاي جانبی ـ لگاریتمی عرضه لگاریتم

.آورده شده است)6(و )5(، )4(

قیمت کود اوره )3(
]3579/959

قیمت گندم 
4823/99-

ي گندم عرضه
1[

لگاریتم قیمت کود اوره)4(
]3640/10007

لگاریتم قیمت گندم
9920/7658-

ي گندم عرضه
1[

قیمت کود اوره )5(
]05E -30/6

قیمت گندم
06E -86/5-

ي گندملگاریتم عرضه
1[

لگاریتم قیمت کود اوره)6(
]7595/0

گندملگاریتم قیمت
4887/0-

ي گندملگاریتم عرضه
1[

تـصحیح خطـا داراي   يي گنـدم ضـریب جملـه   تنها در مدل خطی عرضـه   ا توجه به اینکه     ب
انحـراف  % 25ر سـال حـدود      دهد که در ه   نشان می  که. است )25/0(منفی   عالمت مورد انتظار  

گردد، و تعدیل به سـمت تعـادل بـا سـرعت            میسطح تعادلی بلندمدتش اصالح   تولید گندم از  
در این مدل ضریب متغیر قیمت گندم مثبت است و با افـزایش قیمـت               . گیردخوبی صورت می  

افـزایش قیمـت    .یابـد کیلـوگرم افـزایش مـی      99ي آن حـدود     ي یک ریال عرضه   گندم به اندازه  
طوري کـه افـزایش یـک    گردد، بهتولید، قیمت کود اوره، منجر به کاهش تولید گندم می    يهادهن

. دهدکیلوگرم کاهش می959ریال در قیمت کود اوره، میزان تولید را حدود 
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برداشت از منابع   عنوان مدل پایه گزینش شده است و آثار جانبی اضافه         مدل خطی به   نابراینب
.کاران به این مدل اضافه شده استکشی و سود گندمي آب، هزینهآب زیرزمینی بر درآمد

برداشت از منابع آب زیرزمینیي گندم با درنظرگرفتن آثار جانبی اضافهتوابع عرضه
ي گندم، توابع عرضه با درنظرگرفتن آثار جانبی        عنوان تابع عرضه  پس از گزینش مدل پایه به     

ي هـاي زیرزمینـی بـر درآمـد، هزینـه     بـرداري از آب بهـره با توجه به سه اثر جانبی   . برآورد شد 
در ابتـدا بـا اسـتفاده از    . کاران، سه تابع جداگانه بـرآورد گردیـد  کشی و درنهایت سود گندم    آب

بهینه برآورد شد، سپس از آزمـون یوهانـسن          يروش خودتوضیح برداري، توابع عرضه با وقفه      
نتایج این آزمون در    . ، استفاده گردید  مسیر يبه آماره جمعی، با توجه    براي تعیین تعداد بردار هم    

برداشت از  ترتیب براي توابع عرضه با درنظرگرفتن اثرهاي جانبی اضافه        به 8و   7،  6هاي  جدول
.کشی و سود کشاورزان نشان داده شده استآبيهاي زیرزمینی بر درآمد، هزینهآب

براي تابع عرضه با اثرهاي جانبی جمعی نتایج تعیین تعداد بردار هم).  6(جدول 
برداشت از منابع آب زیرزمینی بر درآمداضافه

ارزش بحرانیي مسیرآمارههاي آزمون یوهانسنفرضیه
6955/822458/55*جمعیهمينبود رابطه

9761/410109/35*جمعیهميبیشینه یک رابطه
1649/123977/18جمعیهميبیشینه دو رابطه

0095/08415/3جمعیهميسه رابطهبیشینه
%5داري در سطح معنی*

هاي تحقیقیافته: ماخذ
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جمعی براي تابع عرضه با اثرهاي جانبی نتایج تعیین تعداد بردار هم). 7(جدول 
برداشت از منابع آب زیرزمینی بر هزینهاضافه

ارزش بحرانیي مسیرآمارههاي آزمون یوهانسنفرضیه
9801/672458/55*جمعیهميهنبود رابط

8382/250109/35جمعیهميبیشینه یک رابطه
2899/93977/18جمعیهميبیشینه دو رابطه
3604/18415/3جمعیهميبیشینه سه رابطه

%5داري در سطح معنی*
هاي تحقیقیافته: ماخذ

ضه با اثرهاي جانبی جمعی براي تابع عرنتایج تعیین تعداد بردار هم).  8(جدول 
برداشت از منابع آب زیرزمینی بر سوداضافه

ارزش بحرانیي مسیرآمارههاي آزمون یوهانسنفرضیه
5777/1682458/55*همجمعیينبود رابطه

3828/710109/35*جمعیهميبیشینه یک رابطه
0422/313977/18*جمعیهميبیشینه دو رابطه
6562/18415/3جمعیمهيبیشینه سه رابطه

%5داري در سطح معنی*
هاي تحقیقیافته: ماخذ

برداشـت از منـابع آب   اضـافه یجـانب يدر مـدل عرضـه بـا اثرهـا    6ج جـدول  یبر اساس نتا  
ک یـ و حـداکثر     یجمعـ نبود رابطـه هـم     يهاهیي مسیر در مورد فرض    آمارهبر درآمد،    ینیرزمیز

هـا وجـود حـداکثر دو       هین فرضـ  یپس با رد ا   . دار شده است  یمعن% 5ح  در سط  یجمعرابطه هم 
7ج جدول   ین نتا یچونهم. شودیرفته م یدر مدل پذ   یمورد بررس  يرهایان متغ یم یجمعرابطه هم 

ـ م یجمعـ ک رابطـه هـم    ید وجود حداکثر    یمو یجـانب  يمـدل عرضـه بـا اثرهـا        يرهـا یان متغ ی
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-ینـشان مـ  8ج جـدول  یاما نتا. کشی استي آبینهبر هز ینیرزمیبرداشت از منابع آب ز    اضافه
ـ یرزمیبرداشـت از منـابع آب ز      اضافه یجانب يدهد که در مورد مدل عرضه با اثرها        بـر سـود   ین

ي جمعـی، بیـشینه یـک رابطـه       ي هـم  نبود رابطـه   يهاهیي مسیر در مورد فرض    کشاورزان، آماره 
ـ پـس بـا رد ا     . دار شـده اسـت    یمعنـ % 5جمعی در سطح    ي هم بیشینه دو رابطه   جمعی و هم ن ی

رفتـه  یدر مـدل پذ    یمـورد بررسـ    يرهـا یان متغ یجمعی م ي هم ها وجود بیشینه سه رابطه    هیفرض
.شودیم

برداشـت از منـابع     جمعی در مدل عرضه با درنظرگرفتن اثرهاي جانبی اضـافه         نتایج بردار هم  
)9(و   )8(،  )7(ب در روابط    ترتیبهکاران  کشی و سود گندم   ي آب آب زیرزمینی بر درآمد، هزینه    

.آورده شده است

تاثیرات جانبی بر درآمد)7(
  ]6/9-

قیمت کود اوره
1074/736

قیمت گندم
8671/41-

ي گندمعرضه
1[

دهـد کـه در مـدل عرضـه بـا در نظـر گـرفتن اثرهـاي جـانبی                    نـشان مـی    )7(رابطـه   نتایج  
هاي مـورد انتظـار   رایب متغیرها داراي عالمتبرداشت از منابع آب زیرزمینی بر درآمد، ض اضافه

برداري از منابع آب زیرزمینـی بـر درآمـد کـشاورزان،            است، و وارد نمودن تاثیرات جانبی بهره      
ـ . شودباعث افزایش عرضه می    طـوري کـه افـزایش یـک ریـال درآمـد کـشاورزان ناشـی از                 هب

کیلـوگرم   6/9گنـدم حـدود     ي  شود کـه عرضـه    برداشت از منابع آب زیرزمینی، باعث می      اضافه
دهـد کـه در هـر       است و نشان مـی    ) 7694/0(ي تصحیح خطا منفی     ضریب جمله . افزایش یابد 
گـردد، و تعـدیل بـه    ش اصالح میانحراف تولید گندم از سطح تعادلی بلندمدت % 77سال حدود   

.گیردسوي تعادل با سرعت بسیار خوبی صورت می
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تاثیرات جانبی بر هزینه )8(
  ]5/4

قیمت کود اوره 
3632/680

قیمت گندم 
3025/96-

ي گندم عرضه
1[

برداشت دهد که در مدل عرضه با درنظرگرفتن اثرهاي جانبی اضافه         نشان می  )8(رابطه  نتایج  
کـــشی، وارد نمـــودن تـــاثیرات جـــانبی   ي آباز منـــابع آب زیرزمینـــی بـــر هزینـــه   

شـود، و   کـشی، باعـث کـاهش عرضـه مـی         ي آب نـه برداري از منابع آب زیرزمینی بر هزی      بهره
برداشـت از منـابع آب زیرزمینـی،        کشی کشاورزان ناشی از اضافه    ي آب افزایش یک ریال هزینه   

ي تصحیح خطـا  ضریب جمله. کیلوگرم کاهش یابد5/4ي گندم حدود    شود که عرضه  باعث می 
تولیـد گنـدم از سـطح       انحراف% 9دهد که در هر سال حدود       است و نشان می   ) 0949/0(منفی  

گردد، و تعدیل به سوي تعادل با سـرعت بـسیار پـایینی صـورت               تعادلی بلندمدتش اصالح می   
.گیردمی

تاثیرات جانبی بر زیان)9(
  ]7/2

قیمت کود اوره
5520/1005

قیمت گندم
9817/95-

ي گندمعرضه
1[

بـرداري از منـابع آب   بی بهـره دهـد کـه وارد نمـودن تـاثیرات جـان     نشان می)9(رابطه  نتایج  
طوري که افـزایش یـک ریـال در         به. شودکاران، باعث کاهش عرضه می    زیرزمینی بر سود گندم   

برداشـت از منـابع آب زیرزمینـی، باعـث          کاران منطقـه ناشـی از اضـافه       گندم) زیان(سود منفی   
خطا منفـی    ي تصحیح ضریب جمله . کیلوگرم کاهش یابد   7/2ي گندم حدود    شود که عرضه  می

انحراف تولید گندم از سـطح تعـادلی   % 37دهد در هر سال حدود است، که نشان می   ) 3664/0(
. گیردگردد، و تعدیل به سوي تعادل با سرعت نسبتا پایینی صورت میبلندمدتش اصالح می

برداشـت  جانبی اضافهيي گندم بدون لحاظ کردن اثرها   مقادیر عرضه  9در نهایت در جدول     
ي این محصول با لحاظ کـردن ایـن تـاثیرات بـر درآمـد،      بع آب زیرزمینی با مقادیر عرضه از منا 
ي گندم پیش از    مقادیر عرضه (9ستون دوم جدول    . کشی و سود مقایسه شده است     ي آب هزینه
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يمت گندم و کـود اوره در دوره یو ق)3(رابطه ج ی، با استفاده از نتا)لحاظ کردن تاثیرات جانبی 
روابـط  ج یسوم تا پنجم از نتا     يهاستون يمحاسبه يبرا. محاسبه شده است   1365-1387یزمان

درنظرگـرفتن  با توجه به نتایج ایـن جـدول عرضـه پـس از          . استفاده شده است   )9(و   )8(،  )7(
. تري پیدا کرده اسـت    برداشت از منابع آب زیرزمینی بر درآمد، مقادیر بیش        اثرهاي جانبی اضافه  

برداشت از منـابع آب زیرزمینـی بـر درآمـد مثبـت اسـت و درآمـد              یی اضافه چرا که اثرهاي نها   
بر این اساس مقادیر عرضـه بـا درنظرگـرفتن چـونین            . تري را براي کشاورزان در پی دارد      بیش

برداشت از منـابع آب زیرزمینـی       جا که اثرهاي نهایی اضافه    اما از آن  . اثرهایی افزایش یافته است   
کشی و  ي آب کاران، جزو آثار جانبی منفی است، باعث افزایش هزینه        کشی گندم ي آب بر هزینه 

برداشـت از منـابع آب   درنهایـت برآینـد دو تـاثیر اضـافه       . در نتیجه کاهش عرضـه شـده اسـت        
تـر بـودن آثـار جـانبی     کاران، بـا توجـه بـه بـزرگ    کشی گندم ي آب زیرزمینی بر درآمد و هزینه    

کشی کشاورزان نسبت به ایـن تـاثیرات بـر          ي آب هزینه برداشت از منابع آب زیرزمینی بر     اضافه
دنبـال  بـراي کـشاورزان بـه     ) زیان(برداشت از منابع آب زیرزمینی سود منفی        ها، اضافه درآمد آن 

اثرهایی در رابطه منجـر بـه کـاهش عرضـه شـده             داشته است، و در پی آن لحاظ کردن چونین          
منفـی بـودن    . م از ستون پـنجم اسـت      در واقع تفاوت ستون دو     9ستون ششم در جدول     . است

ي گنـدم بعـد از لحـاظ کـردن آثـار جـانبی              گـر کـاهش عرضـه     خوبی نشان اعداد این ستون به   
.است) زیان(برداشت از منابع آب زیرزمینی بر سود منفی اضافه

برداشـت از   کاهش در مصرف آب زیرزمینی پس از لحاظ کردن آثار جانبی اضافه            10جدول  
در دشـت پریـشان تـاثیر نهـایی         . دهـد کاران را نشان می   گندم یبر سود منف   ینیرزمیمنابع آب ز  

کــــاران کــــرد گنــــدمهــــاي کــــشاورزي بــــر عمــــلبرداشــــت از آب چــــاهاضــــافه
)6108/0dYield/dWaterwheat= ( است % 61حدود) ،1390غزالی و اسماعیلی(.

يود در دوره  تفاوت عرضه پیش و پس از لحاظ تـاثیرات جـانبی بـر سـ              با در اختیار داشتن     
و تقسیم این مقادیر بـر      ) 10و ستون دوم جدول     9ستون ششم در جدول     (1365-1387زمانی  

کرد پیش و   ، تفاوت عمل  1365-1387زمانی   يسطح زیرکشت گندم در دشت پریشان در دوره       
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سپس با تقـسیم کـردن مقـادیر        . محاسبه گردیده است   )dYield(جانبی   آثارپس از لحاظ کردن     
کـرد  برداشت منابع آب زیرزمینی بر عمـل      بر ضریب تاثیر نهایی اضافه     )dYield(کرد  لتغییر عم 

، تفاوت آب مصرفی پیش و پس از لحاظ شـدن تـاثیرات جـانبی     10، ستون سوم جدول     %)61(
)dWaterwheat (دست آمده استبه .

بی جانيي گندم پیش و پس از درنظرگرفتن اثرهامقادیر عرضهيمقایسه). 9(جدول 
کشی و سودي آببر درآمد، هزینهینیرزمیبرداشت از منابع آب زاضافه

سال

پیش از لحاظ 
شدن تاثیرات 

جانبی
)kg(

پس از لحاظ شدن 
تاثیرات جانبی بر 

درآمد
)kg(

پس از لحاظ شدن 
تاثیرات جانبی بر 

هزینه
)kg(

پس از لحاظ شدن 
تاثیرات جانبی بر سود

)kg(

تفاوت عرضه پیش و 
لحاظ شدن پس از

تاثیرات جانبی بر سود
)kg(

1365486,513487,105376,166377,758108- ,755
1366594,581595,268482,443483,161111- ,420
1367834,664841,484720,134726,964107- ,700
13681,044,8001,059,208926,101940,002104- ,798
13691,140,0901,162,405920,794943,198196- ,892
13701,411,2401,423,088983,567995,532415- ,708
13711,501,9181,535,968976,4011,010,192491- ,726
13722,262,9502,301,4251,222,0751,260,2051- ,002,745
13732,608,8152,656,8141,561,1381,608,641999- ,174
13743,198,5833,299,1572,156,6872,257,242941- ,341
13753,995,4194,090,2842,930,7353,026,103969- ,316
13764,616,8074,770,1403,554,2963,707,361909- ,446
13775,849,2645,972,4644,752,6754,875,550973- ,714
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)9(ادامه جدول 

سال
پیش از لحاظ شدن 

)kg(تاثیرات جانبی

پس از لحاظ شدن 
تاثیرات جانبی بر 

)kg(درآمد

پس از لحاظ شدن 
تاثیرات جانبی بر 

)kg(هزینه

پس از لحاظ شدن 
تاثیرات جانبی بر سود

)kg(

تفاوت عرضه پیش و پس 
از لحاظ شدن تاثیرات 

جانبی بر سود
)kg(

13786,504,5376,665,5075,405,0245,566,415938- ,122
13798,344,1068,704,6167,261,0897,621,621722- ,485
138013,309,04413,613,01110,088,64810,392,9552- ,916,089
138114,284,70214,596,99111,041,66811,354,0162- ,930,686
138216,260,00216,571,24912,963,99213,275,1922- ,984,810
138317,947,88118,216,90414,601,80214,940,0363- ,007,845
138419,739,56119,956,44516,341,91616,558,8363- ,180,726
138520,612,03120,866,79717,201,38517,506,1623- ,105,870
138623,932,87324,341,87619,491,75719,899,8964- ,032,977
138726,934,67727,280,51122,403,52322,749,5654- ,185,112
قیتحقيهایافته: ماخذ

شان یکاران در دشت پر   توسط گندم  ینیرزمیزان مصرف آب ز   ی، م 10ستون چهارم در جدول     
متـر مکعـب در هکتـار    2720جا که نیاز خالص آبیاري گندم در منطقـه،       از آن . دهدیرا نشان م  

قسیم کردن نیـاز خـالص      است و روش آبیاري در منطقه به روش سنتی گزارش شده است، با ت             
آبیاري گندم بر راندمان آبیاري به روش سنتی، میزان آب مصرفی یک هکتار گنـدم، در حـالتی                  

. دست آمده اسـت   متر مکعب به   8000تامین شده باشد،    % 100که نیاز آبی این محصول به طور        
طور هآوري اطالعات از سطح دشت، مشخص شد که نیاز آبی این محصول ب            که با جمع  حال آن 

بـدین ترتیـب   . گـردد از نیاز آبی این محصول تامین می% 70گردد و تنها حدود کامل تامین نمی 
، میـزان برداشـت   %71و 8000مختلـف در    يهـا ضرب کردن سطح زیرکشت گندم در سـال        با

. مختلف محاسبه شده استيهاکاران دشت پریشان در سالفعلی آب توسط گندم
کاهش در مصرف آب پس از لحاظ شدن آثار جـانبی را نـشان        در نهایت ستون پنجم درصد      

بـر  ) ستون سوم (دهد که با تقسیم تفاوت آب مصرفی پیش و پس از لحاظ شدن آثار جانبی                می
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.محاسبه شده است) ستون چهارم(میزان برداشت آب پیش از لحاظ شدن این آثار 
جانبی يتن اثرهاکاهش در مصرف آب براي کشت گندم پس از درنظرگرف).  10(جدول 

ینیرزمیبرداشت از منابع آب زاضافه

سال
تفاوت عرضه پیش و پس از 
لحاظ شدن تاثیرات جانبی 

)kg(بر سود 

تفاوت آب مصرفی پیش و 
پس ازلحاظ شدن تاثیرات 

)m3(جانبی بر سود 

میزان برداشت فعلی آب 
)m3(

کاهش در مصرف آب % 
شدنپس از لحاظ

تاثیرات جانبی بر سود
1365108- ,755180- ,5332,473,0003/7
1366111- ,420184- ,9572,720,0008/6
1367107- ,700178- ,7823,483,00013/5
1368104- ,798173- ,9655,680,00006/3
1369196- ,892326- ,8417,060,00063/4
1370415- ,708690- ,0759,500,00026/7
1371491- ,726816- ,26510,300,00092/7
13721- ,002,7451- ,664,55712,800,00013
1373999- ,1741- ,658,62920,200,00021/8
1374941- ,3411- ,562,62618,500,00045/8
1375969- ,3161- ,609,06517,600,00014/9
1376909- ,4461- ,509,68017,200,00078/8
1377973- ,7141- ,616,36519,800,00016/8
1378938- ,1221- ,557,28322,220,0007
1379722- ,4851- ,199,32523,740,00005/5
13802- ,916,0894- ,840,70829,810,00024/16
13812- ,930,6864- ,864,93930,933,00073/15
13822- ,984,8104- ,954,78529,667,00070/16
13833- ,007,8454- ,993,02326,500,00084/18
13843- ,180,7265- ,280,00532,230,00038/16
13853- ,105,8705- ,155,74434,200,00007/15
13864- ,032,9776- ,694,74239,300,00003/17
13874- ,185,1126- ,947,28641,563,00071/16
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نهادهاگیري و پیشنتیجه
ي گنـدم   اشت از منابع آب زیرزمینی بـر تـابع عرضـه          برددر این مطالعه تاثیرات جانبی اضافه     

رویه از منابع آب زیرزمینی توسط کشاورزان در دشـت پریـشان            برداشت بی . بررسی شده است  
آب يرویه منجر به پـایین رفـتن سـفره        برداري بی این بهره . پذیردصورت می  ییطور گسترده به

حرکـت آب   ي پریـشان و     دریاچـه ن بر سـطح آب      یچونهم. زیرزمینی و شوري آب شده است     
هـا داراي  برداشـت از چـاه  بـدین ترتیـب اضـافه   . ها موثر بـوده اسـت  دریاچه به سمت این چاه  

نتـایج نـشان داد کـه    . کشی و سود کشاورزان بـوده اسـت  ي آبتاثیرات جانبی بر درآمد، هزینه  
. افزایش یافته است   کاراني گندم بعد از لحاظ شدن تاثیرات جانبی بر درآمد گندم          مقادیر عرضه 
کـرد و در نتیجـه درآمـد        برداشت از منابع آب زیرزمینی منجر به باال رفـتن عمـل           چرا که اضافه  

مقادیر عرضه قبل و بعـد از درنظرگـرفتن تـاثیرات جـانبی بـر                يمقایسه. کشاورزان شده است  
یافتـه  کشی نشان داد که مقادیر عرضه بعد از درنظرگـرفتن چـونین آثـاري کـاهش           ي آب هزینه

ي تر از منابع آب زیرزمینی منجر به افـت سـفره و افـزایش هزینـه        برداري بیش است، چون بهره  
ي گندم پـس  در نهایت نتایج نشان داد که مقادیر عرضه      . کشی براي کشاورزان گردیده است    آب

برداشـت از منـابع آب   چرا کـه اضـافه  . از لحاظ شدن تاثیرات جانبی بر سود، کاهش یافته است   
در . کاران نسبت به درآمد آنان داشـته اسـت  کشی گندمي آببر هزینهيتررزمینی تاثیر بزرگ  زی

کـرد گنـدم، میـزان کـاهش در آب          ادامه با توجه به تاثیر نهایی تغییر در آب مـصرفی بـر عمـل              
نهـاد  بـدین ترتیـب پـیش     . مصرفی براي محصول گندم در دشت پریشان محاسـبه شـده اسـت            

در مصرف آب، نظارت و مهار الزم از سوي مسوالن صورت گیـرد، و از               گردد براي کاهش    می
. رویـه از منـابع آب زیرزمینـی جلـوگیري شـود           هـاي بـی   برداريهاي غیرمجاز و بهره   حفر چاه 

یگزینـ مورد بررسی به روش سنتی اسـت، جـاي         يجا که روش آبیاري در منطقه     عالوه از آن  به
.گرددقدیمی براي افزایش راندمان آبیاري توصیه میهايجاي روشهاي نوین آبیاري بهروش
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