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 بخش کشاورزي به روش هدنیک آب دراقتصادي ارزش برآورد 

  )مطالعه ي موردي شهرستان سبزوار(

  

  *هادي محمدي و مریم نوروزي نژاد دکتر عباسعلی ابونوري، دکتر
  

  14/6/1390: تاریخ پذیرش  6/11/1387: تاریخ دریافت

  

  چکیده
ي آماري در این پژوهش، تمام  جامعه. در شهرستان سبزوار استفاده شدکشاورزي آب اقتصادي اله از روش هدنیک براي برآورد ارزش دراین مق

تکمیل گیري تصادفی ساده و  مونهروش ناز  استفاده با.  است1387-88ي شهرستان سبزوار در سال کشاورزي  شده هاي آبی و دیم اجاره قطعه زمین

نامه از گروه دوم  پرسش 123 و نامه از گروه اول  پرسش 327 نهایتا تحلیل بر رويهاي آبی و دیم   براي زمینترتیب  بهنامه  پرسش 150 و 350تعداد 

) OLS(ها و با روش حداقل مربعات معمولی  ها و خصوصیات کیفی و کمی آن ها ي آبی و دیم منطقه بر مبناي ویژگی قیمت زمین. صورت گرفت

. دهد ها، میزان اهمیت هر ویژگی و سهم آن در قیمت زمین را نشان می ضرایب به دست آمده، به عنوان قیمت ضمنی این ویژگی.برآورد شد

دهد که یکی از  نتایج نشان می. ي آب براي یک هکتار زمین به دست آمد ي یک ساله هاي آبی و دیم، قیمت اجاره ي دوم از تفاوت قیمت زمین درمرحله

در مدل . ها دارد بافت شنی اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت این زمین. هاي دیم در منطقه بافت خاك است مل تاثیرگذار بر قیمت زمینترین عوا مهم

هاي آبی نیز  درزمین. ها بر قیمت زمین است ي ویژگی تر آن نسبت به بقیه ي تاثیر بیش  نشان دهنده617/0برآورد شده نیز ضریب بافت شنی با مقدار 

کیفیت آب مصرف شده در زمین نیز تاثیر زیادي برقیمت .  در مدل قابل مشاهده است878/0ها بود که با ضریب  دهی چاه ترین ویژگی، میزان آب مهم

ها براساس کیفیت آب مصرف شده در  در نهایت زمین. تر است رسی به آب شیرین دارد از بقیه گران هایی که دست به شکلی که زمین، گذاشته است

هاي  ترین قیمت براي آب مربوط به زمین بیش. ها میانگین قیمت به صورت جداگانه برآورد شد بندي و براي هر گروه از آن ها و بافت خاکشان گروه آن

ي  ي یک ساله  تومان براي اجاره264103 و254111این قیمت معادل . شود است آبیاري می) EC=2(و نسبتا شیرین ) EC=1(لومی که با آب شیرین 

  . ها است آب در یک هکتار از این زمین

  

   JEL: C21, Q15, Q24, Q25, Q51 طبقه بندي 

)EC(، شوري آب  زمین بافتدیم، زیرزمینی، زمین آبی وي آب   سفرههدنیک،  کیفی، صفاتگذاري، قیمت :هاي کلیدي هواژ

____________________________________________________
ي اقتصاد و حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران   دانشکده،استادیاران گروه اقتصاد نظري ترتیب به *

               مرکزي و دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي

Email: aabounoori@yahoo.com   hm_mohamady@iauctb.ac.ir mnoroozinejad@gmail.com 
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  مقدمه

آب به عنوان توان گفت که هم اکنون  می سال اخیر هاي چند سالی باتوجه به خشک

 اقتصاد بخش کشاورزي نقش حیاتی در درحال حاضر .استکشاوزري مطرح  ي ترین نهاده مهم

تامین امنیت از  %85 اشتغال،از % 25 ناخالص ملی، تولیداز % 20 به طوري که حدود ایران دارد،

تامین  مصرف درصنعت را ي مورد اولیه مواداز % 90 صادرات غیرنفتی واز % 18 غذایی،

. آب است ي بخش کشاورزي ایران، ي توسعه محدودکننده عوامل اصلی و یکی از .کند می

 هاي  زمیناز میلیون هکتار30-50  نبودن آب، درصورت محدود که کنند کارشناسان بیان می

آبی که هم  مقدار ). زیرکشت کل جهانهاي از زمین% 10-18معادل ( قابل کشت است کشور

کل آب % 3معادل ( مکعب است میلیون متر 90 درحدود ودش استحصال می اکنون درکشور

 هدر به کشور این آب به دلیل بازده پایین آبیاري در% 65 ولی بیش از، )استحصالی جهان

  .)1387 ،امیرتیموري (رود می

میلیون  3/7 حدود .به بخش کشاورزي اختصاص دارد% 90 کل میزان آب مصرف شده، از

نتایج تحقیقات مختلف  .به کشت آبی اختصاص دارد شورهاي کشاورزي ک زمین از هکتار

 نحوي که بازده کل آبیاري دره ب رود، می هدربه هاي مختلف  آب به شکل که دهد نشان می

  .)1387 ،امیرتیموري (است% 37ا ت 33 بین شورک

به تبع آن آلوده شدن شدید  صنایع و جمعیت و رشد آب، ي بیش از حد مجاز از استفاده

  .استافزایش بحران آب  عوامل تهدید واز هاي آب زیرزمینی  هاي سفره یه در البآ

هاي جوي کم،  و بارش وجود شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک حاکم بر کشور با

تر از  هاي مختلف کنترل شود، به شکلی که  مصرف، بیش با سیاستآب باید میزان مصرف 

  .ی نباشدمقدار ذخایر آبی و نرخ تجدید ذخایر زیرزمین

گذاري  ، سیاست قیمت براي رسیدن به این هدفها روش و ها  سیاست بهترینیکی از

 .ردمصرف آن بهره ب یک الگوي بهینه در بتوان از هاي مختلف است تا بخش آب در صحیح

، براي آن مثل کاالهاي دیگر باید ، شودعنوان یک کاالي اقتصادي نگاهه به آب، ب اگر بنابراین

  ).1375صنوبر،  (صحیح صورت گیردگذاري  قیمت
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   تحقیق روش

دیدگاه  ازتوان بررسی کرد  گذاري آب را از دو بعد می هاي قیمت در مجموع روش

  ).1375صنوبر،  (دیدگاه تولیدکننده از و کننده مصرف

هاي   روشوهاي غیرشاخصی  روش، نوع هستند ها دو ازدیدگاه مصرف کننده این روش

  شاخصی 

، حسابداري، محاسباتی، هاي ریاضی تکنیک از تر ی که بیشهاي غیرشاخص روش

   :است موارداین شامل  کند استفاده میها   مانند آنریزي خطی و برنامه، بندي مزرعه بودجه

ریزي  روش برنامه -، روش گاردنر -، بندي روش بودجه -، یی گذاري حاشیه روش نرخ -

هاي  روش - ،هاي غیرحجمی روش -، انیریزي آرم برنامه -، قرینه روش دوگان یا -، خطی

  .بها دریافت حجمی آب

 مانند آن و سود، تابع تولید،  اقتصادسنجیفنونبا  هاي شاخصی تعیین نرخ آب روش

، کنند تعیین می ارزش اقتصادي آب را، هاي برآوردشده شاخص استفاده از با و شود محاسبه می

 تابع سود استفاده از ارزش آب با برآورد، لیدتابع تو استفاده از ارزش آب با برآورداز جمله 

  .ي مقید تابع هزینه استفاده از با برآورد، و مقید

اساس  گذاري بر قیمت. گذاري قابل بیان است روش قیمت چند دیدگاه تولیدکننده نیز از

منفعت  مبناي ایجاد قیمت بر، )مهندسی روش اقتصاد( حجم واحد ي متوسط به ازاي هر هزینه

، ي دوم گذاري بهینه روش قیمت، )ي اول بهینه( ي نهایی اساس هزینه گذاري بر قیمت، دهفای یا

 یک روش کیفی کهمبناي مرغوبیت قیمت برو 
 

ارزش ضمنی  برآورد .گذاري است قیمت در

 یعنی تفاوت ارزش ،گیرد آب صورت می وجود اساس افزایش ارزش زمین به خاطر آب بر

به  قیمت آب راآب مقدار تقسیم این تفاوت بر زمین دیم و املکی زمین آبی ب ی یای اجاره

  .دهد دست می

هــاي  روش انجــام داده اســت 2000 ســال بنــدي دیگــري کــه بانــک جهــانی در تقــسیم در

 هاي حجمـی   روش :)2000رابرت جانسن،    (به سه گروه تقسیم کرده است      گذاري آب را   قیمت

 هـاي آب بـر    ی، ب هاي غیرحجم  روش،  قسمتی ي دو  تعرفه گذاري با  قیمت،  گذاري بلوکی   قیمت(
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 بهاي آب بـر   ،  ي کشاورزي  نهاده حسب قیمت واحد   بهاي آب بر  ،  محصول حسب قیمت واحد  

گـذاري   روش نـرخ  ،  هـا   وضع مالیات زمـین    اساس بهبود  گذاري بر  قیمت،  ي زمین  حسب اندازه 

.رمحو هاي بازار روشه، و روش باقی ماند ی یای حاشیه
  

 و که بازار خرید   شود  می مناطقی اجرا  در رت  شبی و کند عمل می  بازار  بر تکیه با ها  این روش 

 نظـارت   هـا در    آب-انتقـال ایـن حـق      قوانین واگذاري و   و داشته باشد  وجودها  آب-فروش حق 

به  کامال این مناطق باید   سیستم مالکیت آب در    .رقابتی باشد  یک بازار  در ط و وربمهاي   سازمان

 ارزش آب را  ،  عمـل کنـد   آ  کـار  بازارهـاي آب کـامال     اگـر  .باشدقابل انتقال    شکل خصوصی و  

  :دست آورد راحتی به به  زیري  معادلهي  به شیوهبندي و روش بودجه توان از می

)1(                                                                                     A=(B-C)/D   

                                                                                      

  =Bزمین آبی در ي موردنظر خالص ارزش محصول تولیدشده                                    

  =Aارزش آب آبیاري

بدون  ي موردنظر خالص ارزش محصول تولیدشده                                                 

          =Cآبیاري

حجم آب استفاده شده براي آبیاري محصول                                                      

  D موردنظر

هـاي مـستقیم      صـورت روش   توان بـه دو    می گذاري را  هاي قیمت   روش بندي دیگر  درتقسیم

 ي کیفـی  گـذار  تـوان بـه روش قیمـت       ستقیم مـی  م  هاي غیر   روش از .گذاري کرد  وغیرمستقیم نام 

تابع هزینه   یا هاي مربوط به تابع تولید      توان به روش    هاي مستقیم می    روش از و )روش هدنیک (

  .اشاره کرد

  :گذاري هدنیک  روش قیمت-2-1  

هدنیکوس هدنیک از لغت یونانی     ي  شناسی، واژه  از نظر لغت  
 

اشـاره بـه    گرفته شده اسـت و 

 مطلوبیت یا رضـایت ناشـی     معناياژه به   مفهوم اقتصادي این و   .  و خوشی دارد   جویی  میل، لذت 

  .)2003چین،  (از مصرف کاالها و خدمات، است



25        ...در بخش کشاورزي به روش دي آب ارزش اقتصارآورد ب

هـاي    هاي هدنیک اولین بار بـراي شـاخص          روش 1986 در سال  هاي تریپلت  اساس گفته  بر

  . معنایی آن درك شده باشد که چهارچوب مفهومی و  قبل ازآنارفته است، حت کار می قیمت به

بارتیک
 

تئـوري قیمـت     رسـمی از   کاربرد  کرده است که اولین استفاده و      بیان 1987 سال در

آن مطالعـات غیررسـمی     قبـل از البتـه صورت گرفته است،  1941 در سال  هدنیک توسط کرت  

ول کول .دیگري هم وجود داشته است    
 

کرده اند   ذکر 1994 سال در  خود ي  مطالعه مور در  دیل و

و او اولین کـسی       تکنیک هدنیک داشته است    مورد  در یی  کرت مطالعه   سال قبل از   15 هاس،  که

  .کار برده استه بوده است که واژه هدنیک را ب

که در  ،  هاي آن کاال    گذاري ویژگی   گذاري هدنیک از قیمت یک کاال براي ارزش         روش قیمت 

هاي   این تکنیک براي برآورد ارزش مکان     . کند  استفاده می ،  شود  بازار به شکل رسمی معامله نمی     

ایـن   .)2007باتـسیک،   (شود    ها استفاده می     کیفیت آب و هوا و مانندآن      ،گري  دشتفریحی و گر  

هـا و    ي کاالهاي مختلف و تعـدادي از ویژگـی         ن قیمت مشاهده شده   ایم ارتباط   ي  پایه روش بر 

تـوان    کند که می     این مدل بیان می    .ریزي شده است    پایهصفات مرتبط با این کاالهاي تولید شده        

 ،ضـرایب هـدنیک   . گـذاري نمـود     هـایش قیمـت     لوبیت حاصـل از ویژگـی     کاال را بر اساس مط    

هـاي    ها میزان اهمیت ویژگـی      به تعبیر دیگر این قیمت    . هاي کاال است    هاي ضمنی ویژگی    قیمت

  .دهد موجود در کاالها را نشان می

 1974در سـال     و رزن  1966 درسـال  نکـستر ت، از تئوري مصرف ال    مقیبراي  مدل هدنیک   

ی ازتعداد زیادي ویژگی مختلف است ی دهد که یک کاال مجموعه     و نشان می   دست آمده است   به

   ).2003چین،  (ست اها، در ترکیب با هم، بر مطلوبیت مصرف کننده تاثیر گذار که این ویژگی

 پس ،بندي نمود ها تقسیم هاي دیدنی و اندازه گرفتنی آن توان بر اساس ویژگی کاالها را می

 Zi تعریف کرد که )Z=(Z1 , Z2 , ….. , Zn((هاي آن کاال را به شکل  یتوان برداري از ویژگ می

ها  هاي مختلف و متفاوت از ترکیب این ویژگی بسته. دهد ام درکاال را نشان میiمقدار ویژگی 

  .دهند نهاد می دیگر کاالهاي متفاوتی را به خریدار پیش با یک

یمت حاصل از برخورد عرضه و ي ق  نشان دهندهP(z)=P(Z1,Z2 (.…,به شکل خاص تابع 

رزن، (هاي ضمنی است  یی از قیمت ها مجموعهPzi.  در بازار این کاال استZتقاضاي کاالي 
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هاي کاال را نسبت به کل  هاي ضمنی صفات یا ویژگی  قیمت،عبارت دیگر این تابع به). 1974

  .گیرد قیمت کاال در برمی

. سانی نیز خواهد داشت هاي یک  قیمت،شدسانی داشته با هاي یک حال اگر دو کاال ویژگی

 افزایش یابد قیمت پرداختی هم براي این ، در یکی از این کاالها،ها اگر مقدار یکی از ویژگی

صورت صفات مطلوب در مقابل صفات نامطلوب تعریف  ها را بهZi (یابد  کاال افزایش می

  ).کنیم می

کننده را  نهادي یک مصرف  قیمت پیش،توان با این مدل نشان داده است که چگونه میرزن 

حالت تعادل برابر  نهادي در که این قیمت پیش، دست آورد هسان ب براي خصوصیات کیفی یک

یک  این مدل را با ل مربوط به برآوردیرزن مسا. با قیمت واقعی این خصوصیات خواهد بود

براي هر دسته از بنابراین . روش استاندارد از برخورد توابع عرضه و تقاضا بررسی کرد

توسط این مدل به ) zi( هاي کاال  قیمتی که براي هر یک از ویژگیzi هاي مشاهده شده ویژگی

نهادي مصرف کننده و قیمتی است که تولید کننده حاضر است  آّید شامل قیمت پیش دست می

   :ها به شکل مقابل است نهادي آن فرم خطی توابع پیش. درآن قیمت کاالي خود را بفروشد

әp/әzj=wij= β 0+β1zi+β2xi+β3D0i+eij                                                    )2(       

 )3             (                                           әp/әzj=wij= β 0+β1zi+β2xi+β3D0i+eij  

  ziәp/әzij قیمت نهایی براي ویژگی                                                                

   Xi = Z کاالي  مصرف کننده براي دیگر کاالها به جزي هزینه

  Do١= نهادي اش موثر است  قیمت پیش هایی از تقاضا کننده که بر ویژگی

   =wij اُمj  اُم براي خصوصیت iي نهایی مصرف کننده نهاد    پیش

  soiواستی اش موثر است مشخصات تولید کننده که بر قیمت در خ

  Gij= اُم j اُم براي ویژگی  iي نهادي تولید کننده           قیمت پیش

هاي آن به شکل جداگانه در بازار قابل معامله  نیز یکی از کاالهایی است که ویژگیزمین 

 لحاظ مکانی و از این کاال .ها است فعالیت بسیاري از عامل مهم تولیدي درزمین . نیست

 ی ازی مجموعه قابل استهالك است و غیر مفهوم خاص خود زمین در. یت ناهمگن استکیف
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ي این  ازجمله .هایی دارد کاالها تفاوت دیگر  زمین با.منابع طبیعی به آن اختصاص دارد

، دارد بقا پذیري و دوام، موقعیت مکانی ثابتی دارد غیرمنقول است و این است که ها تفاوت

 از قطعات دیگر قطعه با هر، دارد کردن آن وجود خیز امکان حاصل و شود چون مستهلک نمی

  .)1383محمودي، (است اندازه متفاوت موقعیت و مرغوبیت، خیزي، لحاظ حاصل

 در امکانات تولیدي زمین و که بر عواملی هستند شرایط فیزیکی از و وهوا  و آبنوع خاك

 .کیفیت زمین ثابت است بنابراین . نیستاین خصوصیات قابل انتقال .دارند نتیجه ارزش آن اثر

تقاضاي آن به آسانی  توابع عرضه و برآورد، توجه به خصوصیاتی که براي زمین بیان شد با

ست یاین بخش تحت شرایط بازارهاي رقابتی ن نین معامالت دروچ هم .نیست قابل برآورد

  .)1383، محمودي(

گذاري این است که براي کاالهاي  روش براي قیمتاین انتخاب  مورد در ي دیگر نکته

 کالسیکغیربازاري و
 

به  )به عنوان یک کاالي مصرفی( هاي آب زیرزمینی سفره  منابع ومانند

یابی به تخمینی  اغلب موارد براي دست در .توان یک قیمت بازاري به دست آورد ندرت می

 شود ي استفاده میبازار غیر گذاري غیرمستقیم و هاي قیمت از روش، معتبر و قابل اعتماد

  ).1996یانگ، (

  از،آب تعیین ارزش بازاري کاالهایی مثل زمین و هاي فوق در به دلیل محدودیتبنابراین 

بتوانیم به  دیم استفاده شده است تا هاي کشاورزي آبی و روش هدنیک براي تعیین ارزش زمین

 کم  که دستکند یان ماین روش بی .استخراج کنیم قیمت زمین از مستقیم قیمت آب راناشکل 

  و آب خودي زمین اجاره قبال فروش یا است در حاضر) عرضه کننده( قیمتی که فروشنده

  .است چقدر دریافت کند

 ي هاي زیرزمینی منطقه سفره در گذاري آب موجود به قیمت) 1990 (همکاران آلن تورل و

هاي آبی  ابع قیمت هدنیک زمینابتدا ت  خودي مطالعه در ها آن. روش هدنیک پرداختند اگاالال به

کم  دیم و هاي آبی و  میانگین قیمت فروش زمیني محاسبه با  وندبه دست آورد دیم را و

 کدام از  کلی هر شکل.این منطقه به دست آوردند در قیمت آب را دیگر یک از کردن این دو

  :است  به شکل زیر در این مطالعهدیم توابع قیمت زمین آبی و
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Pricedry=f(HBVALUE,TIME,STATIME,SIZE,PRECIP,EARNINGS)           
Priceirr=f(HBVALUE,TIME,STATIME,SIZE,PRECIP,EARNINGS,RECHARG,

NIR,DEPTH,WATER 4(                                                                       )                             

  Pricedry,irr= ایکر زمین آبی یا دیم ي هر  قیمت برآورد شده

ي باال است،  ها قیمت آب را، که ناشی از اختالف قیمت زمین آبی و دیم در دو معادله آن

ترین  ها نشان داده است که بیش نتایج آن. هاي مختلف به دست آوردند براي هر ایالت در سال

، و 1986فوت و در سال- دالر در هر ایکر49/9قیمت آب مربوط به نیومکزیکو با مقدار

  .دالر در همان سال بوده است06/1ترین قیمت براي ایالت اکالهاما با  کم

ها  آن. ي مالهر در ایالت ارگن به دست آوردند قیمت آب را در منطقه) 1999(فاکس و پري 

 تایی 225ي   و ازیک نمونه1995 تا 1991هاي  ها در سال از اطالعات مربوط به فروش زمین

  :ها به شکل زیر است شکل کلی تابع هدنیک آن. ه کردنداستفاد

Sale Price=f(time of transaction, number of building lots, acres, land quality, 

improvement, irrigation water, distance to town)                                           )5(                                                                    

هاي کیفـی تاثیرگـذار       ها و متغیرهاي توضیحی، ویژگی      دراین تابع متغیر وابسته، قیمت زمین     

هاي دیم به دلیل خـشک بـودن ایـن            قیمت زمین . دهد  بر قیمت زمین در این منطقه را نشان می        

ها بـراي بـرآورد قیمـت     آن. ست دالر براي هر هکتار ا   367ي نقاط ثابت و معادل      منطقه در همه  

. ي یک تا پنج کم کرده انـد     هاي دسته   را از قیمت زمین   ) دیم(ي شش     آب، قیمت زمین در دسته    

هـا را صـفت کیفیـت خـاك           ترین تاثیرگذاري بر قیمت زمین      ها نشان داده است که بیش       تخمین

ه، قیمـت خـالص   هاي برآورد شـد  چونین در مقاله بیان شده است که این قیمت هم. داشته است 

آب تخصیص داده شـده بـه   . که قیمت حاصل از ارتباط متقابل زمین و آب است    آب نیست، بل  

  . دالر به ازاي هر ایکر برآورد شده است551/2تري داشته و مقدار آن  ي یک ارزش بیش دسته

یی روستایی در یونان به نام  قیمت آب آبیاري را درمنطقه) 2004(التینو پالس و همکاران 

یی از شش متغیر توضیحی را در مدلشان گنجانده اند  ها مجموعه آن. چالکیدیکی برآورد کردند

:است) Dummy(ها متغیر مجازي  که سه تاي آن



29        ...در بخش کشاورزي به روش دي آب ارزش اقتصارآورد ب

Ln(land value) = 427/9 + 309/0 FLDSLOPE- 002/0 FLDALTO+ 268/0                 

OLVCULT+ 706/2 IRRIGATE+ 002/0 ROADIST+ 061/0 VILDIST            )6(         

هاي مربوط به زمین آبی و دیم را جدا کنیم و میانگین هـر کـدام از دو گـروه را در             اگر داده 

 در مدل یک بار عدد صـفر و بـار دیگـر عـدد یـک را                  IRRIGATEمتغیر  (مدل باال قرار دهیم     

ب اختالف قیمت این دو، قیمت آ     . آید  دو عدد براي قیمت زمین آبی و دیم به دست می          ) بگیرد

 یورو به ازايِِ هـر      32/2 یورو به ازاي هر هکتار و        270/16دهد، که مقدار آن معادل        را نشان می  

  .است) فوت - دالر براي هر ایکر67معادل (متر مکعب 

یی قیمت آب دربخش کـشاورزي در جرجیـا           درمطالعه) 2005(کیل اسپرگن و جفري مالن      

ي خود بیان کـرده انـد کـه     ها در مقاله آن. ندرا به روش هدنیک مورد تجزیه و تحلیل قرارداده ا      

یابی آب، دولت در ایالت جرجیا یـک مهلـت قـانونی بـراي خـروج                   به دلیل کم   1999در سال   

ي بیـسین   ي فلینـت در منطقـه   کسانی که مجوزهـاي جدیـد برداشـت آب آبیـاري از رودخانـه          

خمین ارزش نگـه داشـتن   در این مقاله یک مدل هدنیک براي ت. دریافت کرده بودند، تعیین کرد   

  :مدل ارایه شده به شکل زیر است. مجوز آبیاري بعد از مهلت قانونی  برآورد شده است

Y=f(Moratorium,Dist,Water,Acres,wood,Land1,Land2,Land3,Land4, Land5,t) )7  (

Y =2000هاي واقعی سال  فروش زمین بر حسب ایکر به قیمتقیمت

 ایـنچ در هکتـار را نـشان         – دالر به ازاي هر ایکر     26/7 عدد   Waterدر نهایت ضریب متغیر     

.  مخـالف صـفر اسـت      01/0در سـطح    ) از نظر آماري  (داري    دهد که مقدار آن به شکل معنی        می

دسـت     دالر بـه   26/7هـاي زمـین آبـی         ها قیمت ضمنی آب را به عنوان یکی از ویژگی           یعنی آن 

  .آوردند

هـا و   هاي آبی معاملـه شـده در اطـراف چـاه     ل زمیني آماري در این مطالعه، تعداد ک      جامعه

بـه دلیـل غیررسـمی    . هاي دیم شهرستان سبزوار در این منـاطق اسـت      تعداد کل معامالت زمین   

بودن و ثبت نشدن این معامالت، آمار مربوط به تعداد معامالت انجام شـده در هـیچ سـازمانی                   

  : استفاده شده استي حجم نمونه از فرمول کوکران براي محاسبه. وجود ندارد
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 )8(                                                                                     N= Z2

α/2*σ2/e2E 

انتخـاب  % 10 تـا  5یی میانگین است که معمـوال میـان          ي درصد خطا در برآورد نقطه       بیان کننده 

بـراي  . ي قطعات معامله شـده اسـت        زهمتغیر کلیدي انتخاب شده در این پژوهش، اندا       . شود  می

ي طراحـی شـده، یـک     نامـه  ي اصلی، درابتدا بـر اسـاس پرسـش    ي تعداد اعضاي نمونه    محاسبه

ي  ي بعـد میـانگین انـدازه    در مرحله. آوري گردید هاي معامله شده جمع    تایی از زمین  50ي  نمونه

. دسـت آمـد      هکتـار بـه    902/1 مـشاهده،    50مقدار میـانگین    . ها در این نمونه محاسبه شد       زمین

. انتخـاب شـده اسـت     % e  ،10مقدار  .  است 077/2ي اولیه      مشاهده 50واریانس این متغیر براي     

آوري   براي جمـع  . آید   مشاهده به دست می    800ي تخمین زده شده،     طبق این معادله حجم نمونه    

ه نکـرده  ها زمینی معامل تر آن  کشاورز مصاحبه شده است که بیش     1500 مشاهده با بیش از      800

که شغل اصلی بسیاري از مردم شهرستان کشاورزي است و کـشاورزان ایـن                به دلیل این  . بودند

تر خرده مالک اند، تعداد معامالت زمین و آب در بخش کشاورزي شهرسـتان زیـاد                  منطقه بیش 

دهند خود از این امکانات براي انجـام          نیست و کشاورزانی که مالک زمین و آب اند ترجیح می          

در نهایـت بـا     . که آن را به دیگران اجاره دهند یا بفروشند          یت کشاورزي استفاده کنند تا این     فعال

ي نهایی با کـشاورزان   نامه  پرسش550گران جهاد کشاورزي شهرستان،  کمک چند تن از پرسش  

هـاي آن از      نـاقص بـود و داده     ) نامـه    پرسـش  50حـدود   (هـا     شهرستان پر شد که تعدادي از آن      

ها با کمک نرم افزار ایویوز ثبـت شـد و مـورد               نامه  ي پرسش   اطالعات بقیه .  شد ها حذف   تحلیل

هاي مدل برآورد شده مشاهده شـد         با استفاده از جدول و نمودار باقی مانده       . تحلیل قرار گرفت  

ها خارج از مرز حداکثر و حداقل انحراف معیـار قـرار دارنـد، بنـابراین             مانده  که تعدادي از باقی   

هـاي     مشاهده بـراي زمـین     350در نهایت از    . هاي نمونه نیز حذف شد      از مشاهده تعداد دیگري   

  .     عدد باقی ماند123هاي دیم،   معامله براي زمین150 عدد و از 327آبی، 

ایـن  . گیـرد   حـوزه قـرار مـی   6ي آبریز در داخـل   شهرستان سبزوار بر اساس دشت و حوزه  

تـر    بـیش . رزن، عطاییه، سنگرد و ینگجه اسـت      هاي آبریز شامل دشت سبزوار، جوین، داو        حوزه

  .گیرد ي آبریز جوین، داورزن، سبزوار و عطاییه قرار می مساحت شهرستان درداخل چهار حوزه
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هاي آبی و دیم شهرستان به شکل جداگانـه بـرآورد شـده               هاي استفاده شده براي زمین      مدل

ـ           . است ا دیـم اجـاره شـده در سـال          متغیر وابسته لگاریتم طبیعی قیمت یک هکتار زمین آبـی ی

هاي   هاي کیفی، موقعیت جغرافیایی، ویژگی      متغیرهاي مستقل ویژگی  .  است 88 - 87کشاورزي  

  .دهد ها را نشان می هاي چاه و آب استفاده شده در زمین ساختاري و ویژگی

هـا، میـزان هـدایت الکتریکـی یـا       هاي مربوط به آب استفاده شده در زمـین  از جمله ویژگی 

تـوان   هاي زیرزمینـی منطقـه مـی       در مورد کیفیت آب   . ها، بر حسب میکروموس است      شوري آن 

، از  )EC(هـاي زیرزمینـی       میزان تغییـرات هـدایت الکتریکـی آب سـفره         . چند نکته را بیان کرد    

 میکروموس بر سانتیمتر مربع در شمال منطقه آغاز شده و با افـزایش تـدریجی بـه      400حداقل  

هاي آب دشـت داورزن در        سفره. رسد   میکروموس می  12000سمت جنوب و جنوب غربی به       

هـاي   ي مناسب از نواحی شمالی منطقه داراي چاه  ي جنوب غربی شهرستان به دلیل تغذیه        ناحیه

 2000تر از هزار است و در جنـوب شـرق شهرسـتان، میـزان شـوري آب بـه                    کم ECزیادي با   

شمالی از شـمال بـه سـمت جنـوب و           ي    در مجموع میزان شوري در ناحیه     . افزایش یافته است  

ي شرق از شمال بـه سـمت جنـوب و             چونین در ناحیه    هم. جنوب غرب با افزایش همراه است     

  .رو هستیم جنوب غرب همان منطقه با افزایش هدایت الکتریکی روبه

 میکرومـوس نیـز   5000که بـه   ) دشت سبزوار (منشا شوري آب زیرزمینی در دشت مرکزي        

هاي سطحی و زیرزمینی دشـت نیـشابور بـه روش کـال شـور       ورود آبرسد، به طورعمده،     می

 2500هاي زیرزمینی در حـدود        فقط در دشت کوچکی در شمال شهر سبزوار آب        . نیشابوراست

هاي دیگر نواحی این دشت حتا از نظر مصارف کشاورزي نیـز داراي               اما آب . میکروموس است 

  .محدودیت است

. ه، یک متغیر مجازي است که داراي چهار سطح است         ها در مدل برآورد شد      کیفیت آب چاه  

گیرد   هاي شیرین قرار می      است، در گروه آب    2000تر از     ها کم   هایی که هدایت الکتریکی آن      آب

)EC1 .(شور  هاي نیمه  است، درگروه آب4000 و   2000ها بین     هایی که هدایت الکتریکی آن      آب

 قراردارد، در گروه    6000 و   4000ها بین     کی آن هایی که هدایت الکتری     آب). EC2(گیرد    قرار می 

 اسـت،  6000تـر از   ها بـیش  هایی که هدایت الکتریکی آن آب). EC3(گیرد    هاي شور قرار می     آب
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متغیر پایه براي هدایت الکتریکـی مربـوط بـه    ). EC4(گیرد  هاي خیلی شور قرار می درگروه آب 

(فیت را دارد و به شـدت شـور اسـت    ها بدترین کی هایی است که آب عرضه شده به آن زمین

EC4 .(  

ي   فاصـله DTV:  صورت نشان داده شـده اسـت  4متغیرهاي مربوط به موقعیت زمین نیز به    

کند، را نـشان      قطعه زمین معامله شده تا روستایی که صاحب آن زمین، در آن روستا زندگی می              

اسـت کـه زمـین بـا آب آن     ي معامله شده تا چاهی    ي قطعه   ي فاصله   کننده   بیان DTRE. دهد  می

ي آن تا   فاصلهDTSي آسفالت و  ترین جاده ي قطعه تا نزدیک      فاصله DTR. شود  چاه آبیاري می  

این فواصل بـر حـسب کیلـومتر بیـان شـده      . دهد را نشان می) بازار فروش محصوالت(سبزوار  

  .است

از شاخص حاصل خیزي خاك زمین معامله شده، میزان کـربن آن اسـت کـه اطالعـات آن                   

ایـن متغیـر بـه صـورت     . آزمایشگاه آب و خاك سازمان جهاد کشاورزي سبزوار دریافـت شـد          

هـا   هـایی کـه درصـد کـربن آن          زمین: مجازي در مدل قرار گرفته است و داراي سه سطح است          

تـر از    و کـم  5/0تر از   هایی که کربن بیش     آن). PC1(گیرد    باشد در گروه اول قرار می     % 1تر از     کم

باشد در گروه سـوم    % 1تر از     هایی که کربن خاکشان بیش      ، و زمین  )PC2(روه دوم   دارد در گ  % 1

کرد زمین معامله شده در سه سال         از میانگین عمل  .  است PC1متغیر پایه در این گروه      . قرار دارد 

آوري اطالعات مربوط به این متغیـر اسـتفاده شـده               نیز براي جمع    88کشاورزي منتهی به سال     

  .است

هاي لوم کـه      بافت. ها است، که در پنج سطح بررسی شده است          ي نوع بافت خاك   متغیر بعد 

کـه بـا عبـارت      ) سـنگین (هاي رسـی      بافت. ترکیب متناسبی از رس، شن و سیلت را دارا است         

Clay    شنی کـه بـه شـکل   -هاي رسی بافت.  نشان داده شده استClay-Sandy   نـشان داده شـده 

  هـاي  بافـت . هـا غالـب اسـت    رس بـه شـن آن  هایی اسـت کـه نـسبت          است و مربوط به خاك    

هاي شنی یا سبک      و بافت )Sandy-Clay(تر از رس است       ها بیش   رسی که درصد شن آن    - شنی

)Sandy (   سه بافت اول نسبت بـه دو بافـت آخـري،        . ها ذرات شن فراوان است      که در بافت آن

 محصول کـشت    البته بسته به میزان شوري آب و نوع       . براي کشت محصوالت منطقه بهتر است     
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اگر زمین در هر کـدام از  . متغیر پایه در این گروه بافت لوم است. کند شده، این شرایط تغییر می    

دهیم و اگـر در آن گـروه نباشـد بـه آن عـدد صـفر                   ها قرار گیرد به آن عدد یک می         این کالس 

  . دهیم می

ذار بـر قیمـت     ي زمین معامله شده بر حسب هکتار، یکی دیگـر از متغیرهـاي تاثیرگـ                اندازه

  . نشان داده شده استSizeقطعات است که با متغیر 

هـاي تاثیرگـذار بـر قیمـت      هاي معامله شده نیز یکی از ویژگی      دار بودن یا نبودن زمین      شیب

  . نشان داده شده استSlopeها قرار گرفته و با  ها است که به صورت مجازي در مدل آن

هـا توسـط سـازمان آب        بـرداري آن    زهاي بهره آب، که در مجو   -ها یا حق    دهی چاه   میزان آب 

 نـشان داده شـده      Debiهاي اطراف چاه تاثیر گذار بوده و با         مشخص شده است، بر قیمت زمین     

  .شود ها  با واحد لیتردرثانیه اندازه گیري می دهی چاه آب. است

   

  :هاي کشاورزي در شهرستان سبزوار و برآورد قیمت آب معرفی مدل هدنیک براي زمین

کـه یکـی از       دیگر باشد، به جـز ایـن        ر دو زمین کشاورزي در نظرگرفته شود که شبیه یک         اگ

ها مجوز برداشت آب براي آبیاري را دارا باشد ولی زمین دوم این ویژگی را نداشته باشد،                   زمین

ي این دو تخمینـی از قیمـت آب مـصرف شـده در زمـین اول را       تفاوت قیمت فروش یا اجاره  

  .دهد نشان می

، که یـک  )HP(ولی روش هدنیک . ها با هم متفاوت است      هاي زمین   ه در واقعیت ویژگی   البت

ي عوامل را ثابت فرض کنـیم و آن   دهد بقیه گذاري است، به ما اجازه می   روش آماري در قیمت   

درایـن تحقیـق ویژگـی مـورد نظـر در      . گـذاري کنـیم    ویژگی را که مورد نظرمان اسـت قیمـت        

  . استرس بودن آب براي زمین دست

  :        شکل کلی مدل داده شده به صورت مقابل است

   )9(                                                                      Ln RP=C+∑αLnXi+∑βDi  

 مقدار ثابت یا عـرض  Cها متغیرهاي کمی و Xi. نشان داده شده استDiمتغیرهاي مجازي با   

  .از مبداء است
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Ln Rent price (RP) irrigated land=F(size,slope,texture,percent of carbon(pc),geograghical 
positon(distance to village,distance to city,distance to road,distance to well) ,amount 

of water(debi),electrical conductivity of water(ec))                                                      )10(

                   Ln Rentprice(RP)nonirrigated land=F(size,slope,texture,percent of carbon(pc),   

,geograghical positon(distance to village,distance to city,distance to road))                                        (11) 

هـاي آبـی معاملـه شـده در منطقـه تـابع انـدازه، شـیب،           قیمـت زمـین  1ي   در مدل شـماره   

ي معامله شده، مقدار آب استفاده شـده درقطعـه            بافت،درصد کربن خاك، موقعیت مکانی قطعه     

  .زمین و کیفیت آب استفاده شده در قطعه زمین است

ب، بافت، درصد کربن و  قیمت زمین دیم معامله شده را تابع اندازه، شی2ي  مدل شماره

در این مدل مقدار بارندگی،که عامل تاثیرگذاري بر . داند ي معامله شده می موقعیت مکانی قطعه

به این دلیل که مقدار . هاي دیم در هر منطقه است، جزو متغیرها قرار نگرفته است قیمت زمین

  . هاي دیم است مشابه است ي مناطقی که داراي زمین آن تقریبا براي همه

  

  نتایج و بحث

  :هاي آبی مدل داده شده براي زمین

اعداد داخل پرانتـز  . هاي آبی برآورد شده است ي کل زمین   اولین مدل هدنیک براي قیمت اجاره     

  .دهد براي هر ضریب را نشان می t ي مقدار آماره

Ln RPOPH = 145/10 + 0141/0  Ln SIZE – 0458/0  Ln DTRE – 02895/0  Ln DTV –

)55/67 (                     ) 88/0(                    )3/6-(                          )24/2-(

00288/0  Ln DTR – 2757/0  Ln DTS + 8788/0  Ln DEBI – 162/0  SLOPE –

)24/0-  ( )         92/9-            ( )  62/4-)           (28/24     (  

137/0  CLAY- 04788/0  CLAY  SANDY– 2713/0 SANDY  CLAY-

)34/3-(             )17/1-(             )85/4-(   
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403/0  SANDY + 4784/0  EC1 + 3344/0  EC2 + 0993/0  EC3 + 1798/0 PC2+ 2533/0 PC3      

) 01/3)           (35/4)           (84/1        (      )51/6)        (84/9(   )   26/5- (

                         

  :داري کل رگرسیون برآورد شده هاي مرتبط با معنی  آزمون-الف

R2مقدار 
R2  و

تعدیل شده که معیاري براي قدرت توجیـه رگرسـیون اسـت در ایـن مـدل،      

  .  است79/0و 80/0ترتیب  به

شـود شـاخص    هاي مختلف اسـتفاده مـی   یکی دیگر از معیارهایی که در انتخاب از بین مدل       

. تـر باشـد، مـدل بهتـر خواهـد بـود       ها کم است که هر چه مقدار این شاخصآکاییک و شوارتز   

مقدار عددي شـاخص شـوارتز     .  است 27/0مقدار عددي شاخص آکاییک براي این مدل معادل         

  . است47/0نیز

 F(16،329( و بـراي     05/0شود که مقدار آماره درسطح         مشاهده می  Fبا مراجعه به جدول توزیع      

تر بـودن آن    است، بنابراین به دلیل بزرگ01/79 دست آمده از مدل  به F. است72/1در حدود 

نتیجـه،  . شـود   رد می ) ي ضرایب از نظر آماري      صفر بودن همه  ( جدول، فرض صفر     Fنسبت به   

  .گر اعتبار کل رگرسیون است نشان

  

  : تفسیرضرایب-ب 

کـه متقاضـی    ي میزان تمایل به پرداخت یا مقدار پولی است            هرکدام از ضرایب نشان دهنده    

عبارتی، ضـرایب، قیمـت نهـایی هـر           به. پردازد  ها می   زمین نسبت به مصرف هر کدام از ویژگی       

لگـاریتمی اسـت، ضـرایب    -ها به شکل لگـاریتمی  چون مدل. دهد ها را نشان می    کدام از ویژگی  

کشش، درصد تغییرات متغیر وابسته به ازاي یک درصـد          . ي کشش نیز هست     کمی، نشان دهنده  

، به دست آمده از تخمین ضرایب بـه روش         1در جدول   . دهد  در متغیر مستقل را نشان می     تغییر  

OLSشود ، نتایج مشاهده می.  
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  هاي آبی ضرایب برآورد شده براي زمین). 1(جدول 

ضرایب برآورد   متغیرها

  شده

  داريسطح معناtآماره   انحراف معیار

  LN_SIZ  014103/0016020/0  880322/0  3794/0  داري

SLOPE162137/0-035088/0620916/4-0000/0

CLAY
136973/0-040987/0341862/3-0009/0

SANDY402855/0-076494/0266506/5-0000/0

CLAY_SANDY047885/-040664/0177588/1-2399/0

SANDY_CLAY271343/0-055887/0855174/4-000/0

LN_DTRE045802/0-007268/0302258/6-0000/0

LN_DTV028967/0-012908/0244153/2-0255/0

LN_DTR002813/0-011542/0243718/0-8076/0

LN_DTS275698/0-027788/0921493/9-0000/0

LN_DEBI878799/0036185/028626/240000/0

EC1478436/0048578/0848886/90000/0

EC2334421/0051324/0515934/60000/0

EC3099293/0053740/0847658/10656/0

PC2179750/0041231/0359562/40000/0

PC3253320/0084091/0012453/30028/0

14545/10150179/055551/670000/0عرض از مبداء

R2
شاخص   F   01/79مقادیر803072/0

آکائیک

278217/0

R2 تعدیل شده
792908/0D.W.  47/1   شاخص

  شوارتز

475249/0

  هاي تحقیق یافته: ماخذ



37        ...در بخش کشاورزي به روش دي آب ارزش اقتصارآورد ب

بـوده،  36/2تـر از       متغیـر بـزرگ    12 مربوط بـه   tي     ضریب موجود در مدل، آماره     17از میان   

و % 95یک متغیـر در سـطح بـاالي         . دار است   معنی% 99 متغیر در سطحی باالتر از       12عبارتی    به

دار   معنی% 90تر از     گر در سطحی پایین   سه متغیر دی  . دارشده است   معنی% 90یک متغیر در سطح     

ي قطعـه تـا       رسی و فاصله  -، بافت شنی  )SIZE(ي زمین معامله شده       دو متغیر اندازه  . شده است 

از طرفی عالمت مربوط بـه ضـریب        . دار نشده است    معنی) DTR(ي آسفالت     ترین جاده   نزدیک

  . مخالف انتظار بود و منفی شده استSIZEمتغیر 

  :ها است تر ویژگی مورد نظر بر قیمت زمین ي تاثیر بیش ان دهندهتر نش ضرایب بزرگ

نسبت ) که یک متغیر کمی است DEBI متغیر(دهی چاه   دراین مدل ضریب متغیر میزان آب

بـه ایـن ترتیـب      . تري در قیمت زمین و تاثیر مستقیم بر قیمت دارد           ي ضرایب سهم بیش     به بقیه 

گر شرایط ثابت باقی بمانـد و تغییـري نکنـد، ولـی میـزان      توان این گونه بیان کرد که اگر دی  می

افـزایش یابـد قیمـت زمـین بـه مقـدار            % 1ي    دهی چـاه بـه انـدازه        ي چاه یا میزان آب      آبه-حق

  .یابد درصد افزایش می88/0

ي   به منظور بررسی تاثیر متغیرهاي مجازي بر قیمـت زمـین از روش بـه کاررفتـه در مقالـه                   

در بین متغیرهاي مربوط به بافت خاك، که متغیرهـاي  . فاده شده است  التینو پالس در یونان است    

هـا تـاثیر      داراي ضـریب بزرگـی دارد و از انـواع دیگـر بافـت             ) Sandy(کیفی است، بافت شنی   

ي شرایط براي دو زمین شبیه هم باشد ولی بافـت     اگر همه . تري برکاهش قیمت زمین دارد      بیش

e0/4( برابر 49/1، قیمت زمین لومی ها شنی و دیگري لوم باشد       یکی از زمین  
قیمت زمـین  )  برابر

باعث تغییـر عـرض    ) به عنوان یک متغیر مجازي    (عبارت دیگر، تغییر بافت خاك        به. شنی است 

در ایـن گـروه از      . کنـد   جـا مـی     شود و خط معادله را به سمت پایین جابه          از مبدا مدل خطی می    

رسـی  -کنـد بافـت شـنی       قیمت زمین ایفا می   متغیرها، دومین بافت از نظر سهمی که در کاهش          

e0/27 رسی به لومی قیمت زمین -به ازاي تغییر بافت خاك از شنی. است
ارزش . شـود  برابـر مـی  

ضریب این ویژگی نیـز بیـان مـی         . تر است   هاي با بافت رسی نیز نسبت به بافت لومی کم           زمین

e0/137=1,146کند که قیمت زمین لومی نسبت به رسی تا 
در این مـدل بافـت   . تر است شبرابر بی

  . دار نشده است، ولی قیمت ضمنی این ویژگی نیز منفی است شنی از نظر آماري معنی-رسی
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خیزي خاك، که با درصد کربن خاك نـشان داده شـده              در گروه متغیرهاي مربوط به حاصل     

کـربن  توان گفت کـه اگر    می PC3در تفسیر ضریب متغیر     . دارشده است   است، هر دو متغیر معنی    

قیمـت آن   ) خیزتـر باشـد     یا زمین حاصل  (باشد  % 1تراز    موجود در خاك زمین معامله شده بیش      

e0/25( برابر   28/1حدودا  
. اسـت % 5/0تـر از      قیمت زمینی است که درصـد کـربن آن کـم          )  برابر 

هـاي    نـسبت بـه زمـین     ) PC2(اسـت   % 1 تا   5/0ها بین     هایی که درصد کربن آن      چونین زمین   هم

e0/18=1,197گروه پایه 
  .برابر افزایش قیمت دارد

هـاي    این ویژگی هم تاثیر زیادي بر قیمت زمین       .  نیز یک متغیر مجازي است     SLOPEمتغیر  

ها باعث افزایش قیمـت آن بـه          کند که تسطیح بودن زمین      ضریب شیب بیان می   . کشاورزي دارد 

e0/16 میزان
  .شود می

ي قطعه زمـین اجـاره شـده تـا      ها، فاصله هاي مربوط به موقعیت مکانی زمین      در بین ویژگی  

% 1به شکلی که اگـراین فاصـله   . تري بر قیمت دارد   ي متغیرها تاثیر بیش     از بقیه ) DTS(سبزوار  

ي قطعـه تـا منبـع آبیـاري           ضریب متغیر فاصله  . یابد  کاهش می % 27/0افزایش یابد قیمت زمین     

)dtre ( یابد  کاهش می % 046/0ع، قیمت آن    ي قطعه تا منب     در فاصله % 1دهد با افزایش      نشان می .

تـر از دو   نیز بر قیمت تاثیر منفی دارد، ولـی اثرگـذاري آن کـم        ) DTV(ي قطعه تا روستا       فاصله

کـاهش  % 029/0ي زمـین تـا روسـتا قیمـت آن             افزایش فاصـله  % 1به ازاي   . ویژگی قبلی است  

ار در مـدل ظـاهر نـشده    د ي آسفالت به شکل معنـی      ترین جاده   ي قطعه تا نزدیک     فاصله. یابد  می

دلیل آن نیز این اسـت    . ي معکوس با قیمت زمین معامله شده دارند         فواصل، همگی رابطه  . است

هاي رفت و آمد کشاورزان و حمل و نقل           ي زمین تا مناطق مسکونی هزینه       که با افزایش فاصله   

  .یابد ها افزایش می محصوالت و نهاده

در هـر سـه سـطح       )  اسـت  EC4متغیـر پایـه کـه       نسبت به   (متغیرهاي مربوط به کیفیت آب      

دهد کـه قیمـت       نشان می  EC1ضریب  . ها دارند   دار شده است و تاثیر مثبت بر ارزش زمین          معنی

e0/48رسی دارد     هایی که به آب شیرین دست       زمین
هایی است کـه      قیمت زمین )  برابر 1,61( برابر   

هـاي داراي آب      میزان قیمـت، زمـین    ي دوم از نظر       در رتبه . شود  هاي خیلی شورآبیاري می     باآب

  .  گیرد هاي با آب شور قرارمی ي بعد زمین شور و در مرتبه نیمه
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  :ها  آزمون-ج 

% 95هـا در سـطح احتمـال          ي آماره    انجام شده و همه    Eviews6ها به کمک نرم افزار        آزمون

  .مقایسه شده است

  :ها  آزمون نرمال بودن باقی مانده

  

  

  

  هاي آبی ها براي زمین مال بودن باقی ماندهآزمون نر). 1(نمودار 

  

.  است پذیرفته شـده اسـت      05/0تر از      که بزرگ  13/0برا با ضریب اطمینان     -ي جارك   آماره

  .شود رد نمی)ها نرمال بودن باقی مانده(در نتیجه فرض صفر 

  : آزمون خطاي تصریح رمزي

  

  هاي آبی آزمون خطاي تصریح رمزي براي زمین). 2(جدول 

F
Log likelihood ratio

1686/0

358/0

Prob. F(2،308)

Prob. χ2

(2)

845/0

836/0

  هاي تحقیق یافته: ماخذ    

  

 محاسـبه شـده بـراي       Fدر نتیجه چون    .  است 05/3،  %5 در جدول و در سطح       F(2،308)مقدار  

  . جدول است فرض صفر قابل قبول استFتر از  کم) 168/0(این رگرسیون 

  

  : سانی م آزمون واریانس ناه

2χ2تر از کم) 6/137(دست آمده از آزمون   بهχ  بنـابراین فـرض صـفر    .  جدول شـده اسـت

  .مورد قبول خواهد بود)سانی در واریانس جمالت باقی مانده وجود هم(

0

5

10

15

20

25

30

35

-0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75

Series: Residuals
Sample 1 327
Observations 327

Mean      -2.71e-16
Median  -0.011691
Maximum  0.793261
Minimum -0.805205
Std. Dev.   0.264402
Skewness  -0.215199
Kurtosis   3.334374

Jarque-Bera  4.047290
Probability  0.132173
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  هاي آبی آزمون وایت براي زمین). 3(جدول 

F
nR2

109/1

61/137

Prob. F(129،197)

Prob. χ2(129)  

25/0

286/0

  هاي تحقیق یافته: ماخذ        

  

  :هاي دیم مدل ارائه شده براي زمین 

R2.  عدد است  123تعداد مشاهدات در این مدل    
R2 و 

هـاي     تعدیل شده در رگرسـیون زمـین       

. است که نشان از قدرت نسبتا خوب مدل براي توضیح دهندگی است           % 73 و   75ترتیب    دیم به 

F در جدول توزیع .  است27/31 به دست آمده F(11،111) مقدار ، F   اسـت کـه بـه    87/1برابـر بـا 

دار نبـودن کـل ضـرایب         در نتیجه فرض صـفر، یعنـی معنـی        .  مدل است  Fتر از     مراتب کوچک 

 64/0در این مدل معیار شـوارتز       . دار است   رگرسیون مورد قبول نیست و مدل در مجموع معنی        

  .دهد را نشان می نتایج خروجی نرم افزار ایویوز )4 (جدول.  است36/0و معیار آکاییک 

Ln RPOPH = 11/93 - 0263/0  Ln SIZE – 082/0  Ln DTV – 061/0  Ln DTR –

)          854/0-)   (06/45              ( )         63/2-  ( )           99/3-(

461/0  Ln DTS- 153/0  SLOPE – 075/0  CLAY- 159/0  CLAY  SANDY  

)03/7-( )            01/1-       ()  7/2-           (           )98/1-(

- 617/0  SANDY – 567/0  SANDY  CLAY+ 138/0  PC2 + 136/0  PC3                     

                        )6/1()          12/2(                       )  1/7-(             )64/6-(  
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  مهاي دی ضرایب برآورد شده براي زمین). 4(جدول 

ضرایب برآورد   متغیرها

  شده

  سطح معناداريtآماره   انحراف معیار

LN_SIZE026338/0-030844/0853902/0-3950/0

SLOPE152714/0-056297/0712651/2-0077/0

CLAY075465/0-074415/0014112/1-3127/0

SANDY617005/0-092916/0640487/6-000/0

CLAY_SANDY159081/0-080324/0980495/1-0501/0

SANDY_CLAY566925/0-079756/0108271/7-000/0

PC2137907/0064875/0125741/20357/0

PC3136516/0085694/0593059/11140/0

LN_DTV081654/0-031043/0630370/2-0097/0

LN_DTR061161/0-015322/0991669/3-0001/0

LN_DTS460846/0-065503/0032582/7-000/0

92612/11264669/006053/45000/0عرض از مبداء

R2
366894/0شاخص آکائیک  F   27/31مقادیر756056/0

R2 تعدیل شده
731882/0D.W.  75/1  شاخص شوارتز  

 

641254/0

  هاي تحقیق یافته: ماخذ

شـود    هاي آبی با عالمت منفی دیده مـی         ي زمین دراین مدل برخالف مدل زمین        متغیر اندازه 

  .دار نشده است ولی باز هم معنی



42  1390/ 2ي شماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي      

دار نشده اسـت، عالمـت      هاي آبی و دیم معنی       در مدل زمین   SIZEدرمجموع، ضریب متغیر    

ولـی  . هاي آبی مخـالف انتظـار مثبـت شـده اسـت             این ضریب در مدل برآورد شده براي زمین       

  . درمدل دیم منفی و مطابق انتظار است

کنیم که فقط ضریب این متغیر در دو مدل           ه می ي همه ضرایب در دو مدل، مشاهد        با مقایسه 

  :هم جهت نیست

ي زمـین   دهد که بـین انـدازه   هاي آبی مثبت شده است و نشان می        این ضریب در مدل زمین    

هاي آبـی بـزرگ و داراي شـیب           اگر زمین . ي مستقیم وجود دارد     معامله شده و قیمت آن رابطه     

دهنـد آن     کار ترجیح می    نابراین کشاورزان آبی  بر است، ب    زیادي باشد، تسطیح آن به شدت هزینه      

ولـی بـسیاري از     . شـود   این عمل باعث کـاهش ارزش آن مـی        . را به شکل پلکانی تسطیح کنند     

شـیب   هاي وسیع و کـم  زیرا در دشت(هاي آبی در شهرستان سبزوار بزرگ و مسطح است      زمین

هـاي     دیگـر در زمـین     از طـرف  . ها به صورت ردیفی کشت می شـود         و بعضی از آن   ) قرار دارد 

به همین دلیل، بـه نظـر   . شود تر فراهم می تر امکان استفاده از ماشین آالت کشاورزي بیش       بزرگ

تـر    هاي کوچک   تر از زمین    تر، بیش   هاي بزرگ   رسد براي کشاورزان آبی کار تقاضا براي زمین         می

ب اسـت کـه   هاي دیم منفی شده است و گویاي ایـن مطلـ   باشد، ولی این ضریب در مدل زمین   

به ویـژه  . تر مورد توجه کشاورزان قرار دارد تر کم هاي کوچک تر نسبت به زمین هاي بزرگ   زمین

تر است قرار دارد و معموال        ها بیش   تر، که میزان بارندگی آن      ها در مناطق مرتفع      که این زمین    این

ست برداشـت   ها گندم کشت و با د       تر این زمین    ازطرف دیگر در بیش   . داراي شیب زیادي است   

. ي اقتـصادي نـدارد   ها با ماشین آالت صـرفه  ها، تسطیح زمین از نظر صاحبان این زمین   . شود  می

بـه  . شود و نیاز به کارگر زیـاد دارد   ها نیز به سختی انجام می       عملیات برداشت محصول از زمین    

  .شود هاي دیم درسطح وسیع و زیاد کشت نمی همین دلیل زمین

هـاي دیـم وارد شـده         هاي مورد انتظار در مدل زمین       ی با عالمت  متغیرهاي بافت خاك همگ   

. دار نـشده اسـت    نوع بافت وارد شده در مدل، ضریب بافـت رسـی معنـی         4ولی در بین    . است

  رسـی و  -ترتیب میزان تاثیرگذاري بر قیمت زمین، بافت لـوم نـسبت بـه بافـت شـنی؛ شـنی                    به

e0/62=1,86شنی، به میزان - رسی
 ،1,75=e0/56

e0/16=1,17 و 
  .  برابر افزایش خواهد یافت
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0
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-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Residuals
Sample 1 123
Observations 123

Mean      -9.30e-16
Median   0.047271
Maximum  0.629236
Minimum -0.781144
Std. Dev.   0.264750
Skewness  -0.229782
Kurtosis   2.959659

Jarque-Bera  1.090733
Probability  0.579629

متغیر پایـه بـراي   . شاخص حاصل خیزي نیز با عالمت مورد انتظار در مدل ظاهر شده است    

خیـز،   هاي حاصـل  کند که قیمت زمین بیان میPC3ضریب متغیر .  استPC1درصد کربن خاك، 

e0/136=1,145هاي فقیرتر به مقدار  نسبت به زمین
کنـد   نیز بیان میPC2ریب ض. تر است برابر بیش

هـاي گـروه     قرار دارد نسبت بـه زمـین  2هایی که مقدار کربن خاکشان در سطح     که قیمت زمین  

e 0/138 =1,147پایه 
  . برابر است

تـري   در بین متغیرهاي مربوط به موقعیت جغرافیایی قطعات، فاصله تا سبزوار اهمیت بـیش       

هـاي   کاهش در این فاصله، قیمت زمین % 1 ازاي   هاي دیگر زمین، به     با فرض ثبات ویژگی   . دارد

  . یابد  درصد افزایش می46/0دیم 

ولـی تـاثیر    . دار نشده است    ي زمین بر قیمت آن، معنی       در این گروه از مشاهدات تاثیر اندازه      

  .آن بر قیمت به شکل منفی ظاهر شده است که با انتظارات ما قابل تطبیق است

هـاي دیـم شـیب        به ویژه در زمین   . خود را نشان داده است    ها نیز اهمیت      شیب در این زمین   

کنـد   دار شده و ضریب آن بیان می      متغیر شیب به شدت معنی    . کند  نقش زیادي در قیمت ایفا می     

e0/15=1,16شود قیمت آن  میکه مسطح بودن زمین باعث
  .برابر شود

ي  است که نشان دهنـده  09/1ها  برا براي آزمون نرمال بودن باقی مانده-ي جارك  مقدارآماره

  )05/0>5796/0(قبول این فرض است 

  

  هاي دیم ها براي زمین آزمون نرمال بودن باقی مانده). 2(نمودار 
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  هاي دیم آزمون خطاي تصریح رمزي براي زمین). 5(جدول 

  هاي تحقیق  یافته: خذما

 جـدول در  F. کنـد  ي تصریح درست مدل را اثبـات مـی   آزمون خطاي تصریح رمزي فرضیه    

  ).07/3<87/0( است 07/3، %5سطح 

  

  هاي دیم آزمون وایت براي زمین). 6(جدول

F829/0Prob. F(62،60)768/0

n.R2
  749/56Prob. Chi-Square(62)665/0

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

شود  ها استفاده می سانی در باقی مانده آزمون وایت نیز که براي اثبات وجود واریانس هم

).05/0>6647/0(دال بر قبول این فرض است 

 9/1 و  57/1ترتیب حـدودا      به% 5 در سطح    du و   dl.  است 1/ 73واتسون مدل -مقدار دوربین 

  .ود ندارددر نتیجه باز هم در مورد وجود خود همبستگی نظر قطعی وج. است

  

  :ي قیمت آب محاسبه  

آبـی  (هاي کشاورزي     توان براي برازش مدل قیمت زمین       در قسمت قبل مشخص شد که می      

توان از این توابع      بنابراین می . معامله شده در بازار شهرستان ازروش هدنیک استفاده کرد        ) ودیم

در قـدم   : شود  ر عمل می  براي انجام این کار به شکل زی      . ي قیمت آب استفاده کرد      براي محاسبه 

 گـروه  4به این ترتیب . کنیم ها تفکیک می ها را بر اساس کیفیت آب عرضه شده به آن اول زمین 

هـاي    گـروه را بـر اسـاس بافـت    4هاي هر کدام از      ي دوم، زمین    درمرحله. زمین خواهیم داشت  

F136/0Prob. F(2،109)873/0

Log likelihood ratio07/3Prob. Chi-Square(2)858/0
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هـاي   ام ازگروهدرگام سوم میانگین متغیرها در هر کد. کنیم دیگر تفکیک می مختلف خاك از یک  

دهد ارزش آبی که با زمین شـنی معاملـه            این تفکیک نشان می   . کنیم  تفکیک شده را محاسبه می    

، متفاوت از ارزش آبی اسـت       )شود  ارزش آب زمانی که در یک زمین شنی استفاده می         (شود    می

هـاي موجـود    شاید بتـوان تفـاوت میـان قیمـت آب در زمـین     . شود که با زمین رسی معامله می  

گرگـوري  (هاي مختلف را به عنوان ارزش اثر متقابل میـان آب و زمـین معرفـی کـرد           کالسدر

  ). 1999پري، 

  هاي آبی و دیم میانگین متغیرها در کل نمونه به تفکیک زمین). 7(جدول 

rpophsizepatwclaysandyمتغیر
clay_
sandy

sandy
_clay

loampc1pc2

میانگین 

آبی

7/2424682/26/3286/005/027/01/03/077/019/0

2000005/13/30000010  میانه

1000000208/81111111  حداکثر

2000005/000000000  حداقل

میانگین 

  دیم

194882/56/02/0104/0144/016/04/057/03/0

1600035/00000010میانه

1200003031111111حداکثر

40005/003/30000000حداقل

pc3dtvdtrdtsdtredebiEC1EC2EC3EC4متغیر

میانگین 

آبی

04/08/38/23/5607/14/2921/021/017/0158/0

035/1557/0300000  میانه

15/244015012631111حداکثر

001/001/0501/040000حداقل

میانگین 

دیم

14/06/42/568/60

  

  03255میانه

  

125110135حداکثر

01/0005/09حداقل

  

  هاي تحقیق یافته: ماخذ           
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کنیم و میانگین مشاهدات هر گـروه از   هاي دیم را نیز بر اساس بافت خاك تفکیک می        زمین

هـاي    ها در مدل قیمت زمـین       قراردادن این میانگین  ي آخر     مرحله. آوریم  متغیرها را به دست می    

هـا    این میـانگین 8در جدول . ي میانگین قیمت زمین در آن گروه است      آبی و دیم براي محاسبه    

  . محاسبه شده است

هـا در   ي قیمت آب نیز به این صورت خواهد بود که از تفاوت میانگین قیمت زمین            محاسبه

نتایج حاصل از این محاسـبات در       . آید  مت آب به دست می    دو گروه زمین آبی و دیم مشابه، قی       

هـاي   هاي لوم یا زمین دهد که قیمت آبی که در زمین جدول نشان می  . شود   مشاهده می  9جدول  

) تـر بـود    میکرومـوس کـم  4000میزان شـوري آن از      ( رسی استفاده شده و کیفیت باالیی دارد        

ي آب در این حالـت بـالغ بـر       ي یک ساله    ارزش اجاره . تر است   هاي دیگر بیش    نسبت به حالت  

  .  تومان است254000 و 264000

  

  هاي مختلفمیانگین مشاهدات مربوط به هر کدام از متغیرها در گروه). 8(جدول 

EC  ln_sizslopepc1pc2pc3ln_dtvln_dtrln_dtsln_debiln_dtreبافت و

EC=1,loam0949/0207/0569/0345/0086/0386/0-0/1764/1973/33-2/022

EC=1,clay297/0353/0765/0206/00294/06635/00/194/1953/12-2/17

EC=1,clays

andy
222/0342/0763/0184/00526/02435/0--0/6044/0343/34-1/84

EC=1,sandy

clay
093/02/0733/02666/0021/10/3774/15983/46-2/29

EC=1,sandy327/01857/0143/0073/00/27844/1513/18-1/768

EC=2,loam544/022/0722/0222/0

05555/

0

216/10/8563/57343/4-2/53

EC=2,clay317/026/0826/0174/00416/00/8083/9343/2-0/89

EC=2,clays

andy
2687/0158/07895/021/000135/10/673/8963/428-1/495

EC=2,sandy

clay
2388/06/0100534/10/1753/7443/46-1/6
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)8(  ادامه جدول 

EC  ln_sizslopepc1pc2pc3ln_dtvln_dtrln_dtsln_debiln_dtreبافت و

EC=2,sandy621/05/01000923/1-0/4554/03593/575-2/07

EC=3,loam522/0166/0833/0083/08333/069/00/5363/4573/36-0/9

EC=3,clay3567/0428/07857/0214/00575/0-0/1263/4093/25-1/276

EC=3,claysa

ndy
502/0444/09444/0055/0004/10/41533543/28-1/2774

EC=3,sandyc

lay
122/0444/0100762/00/0193/5753/18-1/14

EC=3,sandy185/1666/01007932/0973/0-3/6213/38-0/886

EC=4,loam164/00833/08333/0166/00585/04048/03/2073/2954/1-

EC=4,clay564/03/085/01/005/00426/1073/0-3/8453/103-1/755

EC=4,claysa

ndy
90/04286/07857/0143/00714/0565/0428/03/613/0880/125

EC=4,sandyc

lay
197/1010051/1655/03/8493/6590/438

EC=4,sandy591/1-5/010055/0871/0-2/8893/545-0/039

loam082/136/04/042/018/078/0592/04/003

clay39/15/0625/0166/02083/025/10639/0-3/9185

clay_sandy4549/1666/0611/0277/0111/0339/136/04/112

sandy_clay996/08/065/03/005/0322/1678/04/152

sandy187/192/0923/0077/0032/1935/03/99

  هاي تحقیق یافته: ماخذ          
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  میانگین قیمت زمین و آب). 9(جدول 

ECبافت و 

ي  میانگین قیمت اجاره

ي یک هکتار  یک ساله

زمین آبی

ي  میانگین قیمت اجاره

ي یک هکتار  یک ساله

زمین دیم

ي یک  ارزش اجاره

 براي یک ي آب ساله

  هکتار زمین

Ec=1,loam275710/221598/5338254111/67

Ec=1,clay187662/04819637/2667168024/78

Ec=1,claysandy264223/56715586/20248337/36

Ec=1,sandyclay226985/829860/297217125/524

Ec=1,sandy132883/579687/194123196/375

Ec=2,loam285901/57821598/534264303/0438

Ec=2,clay176204/53319637/267156567/266

Ec=2,claysandy248576/5215586/2232990/32

Ec=2,sandyclay189647/659860/297179787/36

Ec=2,sandy179617/29887/194169930

Ec=3,loam260254/05621598/53238655,52

Ec=3,clay196526/4819637/267149889/2

Ec=3,claysandy185253/115586/2169666/2

Ec=3,sandyclay125674/359860/297115184/0568

Ec=3,sandy126199/99687/194115612/72

Ec=4,loam203183/6421598/534181585/11

Ec=4,clay122470/3219637/267102833/056

Ec=4,claysandy130363/615586/2114777/414

Ec=4,sandyclay129424/349860/297114777/414

Ec=4,sandy154252/19687/19488/144564

هاي تحقیق یافته: ماخذ     
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  نهادها گیري و پیش نتیجه 

ي میان قیمت  توان نمودارهاي مربوط به رابطه  می9دست آمده از جدول  با کمک نتایج به

ي   بر اساس رابطه6 تا 3نمودارهاي . آب و بافت خاك یا کیفیت آب را مورد بررسی قرار داد

هاي  ي قیمت مقایسه.  شده استهاي مختلف و بافت خاك رسم میان قیمت آب با کیفیت

ي یک  دهد که اجاره هاي مختلف نشان می مربوط به آب مصرف شده در جدول و در زمین

) دیگر است شان شبیه یک هاي با بافت متفاوت که کیفیت آب مصرفی براي زمین(ي آب  ساله

لی در و. تر است رسی کم-هاي شنی و شنی تر و در زمین شنی بیش-هاي لوم و رسی در زمین

ي بافت خاك و قیمت آب  در این نمودار که رابطه.  این قانون نقض شده است6نمودار

تر  رسی و لوم از بقیه بیش-دهد، قیمت آب در زمین شنی را نشان می) هاي خیلی شور آب(

، نمک زیادي )ذرات رس آن زیاد باشد(به این دلیل که اگر بافت زمین سنگین باشد . است

به . شود ي خود باعث افزایش نمک در داخل خاك می د که این به نوبهکن درخود ذخیره می

) رسی و تا حدودي لوم-هاي شنی مثل زمین(کشی دارد  هایی که قابلیت زه همین دلیل زمین

با وجود (هاي شنی  این تحلیل در مورد زمین. تر خواهد بود براي کشت با آب شور مناسب

درست نیست، زیرا که بافت شنی به تنهایی ) ی باالیی داردکش ها نیز قابلیت زه که این زمین این

شود؛ اگرچه آب مصرف شده در آن شور است، ولی  ها می باعث کاهش شدید ارزش زمین

کاهش ارزش آب به خاطر بافت زمین، آن قدر زیاد است که تاثیر شوري آب بر آن را خنثی 

  .کند می

  

  

                   

  

  

  

  هاي شیرین  بافت و قیمت آب در مورد آبي رابطه). 3(نمودار 
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  شور هاي نیمه ي بافت و قیمت آب در مورد آب رابطه). 4(مودار ن

  

  

  

  

  

  

  هاي شور ي بافت و قیمت آب در مورد آب رابطه). 5(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي خیلی شور ي بافت و قیمت آب در مورد آب رابطه). 6(نمودار 
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توان مقایسه کرد، به صورت   را به روش دیگري نیز می5 جدول دست آمده از هاي به قیمت

ها داراي  ها مشابه ولی آب مصرف شده در آن هایی که بافت آن ي قیمت آب در زمین مقایسه

هایی  ترین قیمت، در هر نوع بافت خاك، براي آب در این حالت بیش. کیفیت متفاوت است

ي میان کیفیت  ي رابطه  نشان دهنده12 تا 7 نمودارهاي. شور است است که شیرین و یا نیمه

  .آب و قیمت آن است

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي لومی ي قیمت آب و کیفیت آن در زمین رابطه).  7(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي رسی ي قیمت آب و کیفیت آن در زمین رابطه). 8(نمودار 
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   شنی-ي قیمت آب و کیفیت آن در زمین رسی رابطه). 9(نمودار 

  

  

  

  

   

  

  

   رسی-ي قیمت آب و کیفیت آن درزمین شنی رابطه). 10(نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي شنی ي قیمت آب و کیفیت آن در زمین رابطه). 11(نمودار  



53        ...در بخش کشاورزي به روش دي آب ارزش اقتصارآورد ب

هاي دیگر  گذاري آب آبیاري، به روش یی در مورد قیمت در شهرستان سبزوار مطالعه

از طرف . این مطالعه مقایسه کردصورت نگرفته است تا بتوان نتایج حاصل از آن را با نتایج 

شود،  که در این منطقه زمین با آب معامله می دیگر همان گونه که قبال بیان شد به دلیل این

وجود دارد تا بتوان نتایج این مطالعه را با ) بدون زمین(ي آب  هاي کمی از معامله نمونه

ي انجام شده براي  ه میانگین قیمت چند معامل10جدول . هاي مربوطه مقایسه کرد قیمت

دست آمده از  هاي به ي قیمت مقایسه. دهد هاي شیرین را نشان می ي آب ي یک ساله اجاره

دهد که قیمتی که از روش هدنیک  هاي مشاهده شده در شهرستان نشان می مطالعه و قیمت

هاي رایج در بازار آب کشاورزي  تر از قیمت دست آمده است تا حدودي بیش براي آب به

 هزار تومان 254دست آمده از روش هدنیک  طور مثال میانگین قیمت به به. ستان استشهر

  .  هزار تومان است181است، درحالی که میانگین قیمتی که در عمل مشاهده شده است حدود 

  

  یی میانگین ارزش آب اجاره). 10(جدول 

بافت

ي آب شیرین  ي یک ساله میانگین ارزش اجاره

تار زمیندر منطقه براي یک هک

loam9/181142

clay_sandy5/130965

clay8/143181

sandy_clay7/126785

sandy3/120833

  هاي تحقیق یافته: ماخذ      

  

هاي دیگر مثل نوع منبع آبی استفاده شده درآبیاري زمین            توان اثر ویژگی    درتوابع هدنیک می  

هـا نیـز    ی کرد که آیا نوع منبع آبیاري زمینرا نیز بر قیمت آب بررس) چشمه، قنات و رودخانه  (

  .داري بر قیمت آب دارد یا خیر اثر معنی
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گـذاري   هاي دیگـر قیمـت   شود از روش  نهاد می   دست آوردن بهترین قیمت آب پیش       براي به 

دست آمـده   هاي به توان قیمت  می. دیگر مقایسه شود    ها با یک    داده شده نیز استفاده شود و روش      

دیگر است یا خیر، و یـا کـدام           ها متفاوت ازیک    مقایسه کرد که آیا این قیمت     را باروش هدنیک    

دست آمده از کدام روش بهتـر اسـت، و یـا         تر است؟ قیمت به     گذاري مناسب   روش براي قیمت  

دهـد؟ اسـتفاده از       برداري و نگه داري از آب را پوشـش مـی            هاي بهره   کدام روش حداقل هزینه   

نهـاد    ابع قیمت هـدنیک نیـز کـاربرد زیـادي دارد کـه پـیش              رگرسیون فضایی در مدل سازي تو     

  . ها استفاده شود شود از این روش نیز براي برآورد مدل می

  

  منابع

.، انتشارات ارشاد)1379(اطلس جغرافیایی ارشاد 

ي سـه روش آبیـاري و         معرفـی و مقایـسه    ). 1387. (و محمـدي، ك   . ، ابراهیمی، ك  .امیدي، ف 

  . سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایراناستان کرمان، ي موردي  مطالعه: کشی زه

گـذاري   بررسی جایگاه آب در کشاورزي ایران و قیمت    ). 1387. (و باقرزاده، آ  . امیرتیموري، س 

  . سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایرانآن، 

. هـاي ترکیبـی     برآورد تابع قیمت هدنیک مسکن شهر اهـواز بـه روش داده           ). 1385. (انواري، م 

  .139-168: 28، هاي اقتصادي ایران ي پژوهش مه نا فصل

. ي اقتصاد کـشاورزي و توسـعه        نامه  فصل. کرد بازارآب و الزامات آن      روي). 1383. (جعفري، ع 

48 :120-75.  

خسروي نژاد، انتشارات نـور علـم،   . ع: هاي اقتصاد سنجی، ترجمه     روش). 1963. (جانستون، ج 

  .1388همدان، 

  اصفهان. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان. اصول و مبانی زراعت). 1378. (خواجه پور، م

  .اقتصاد منابع طبیعی، انتشارات دانشگاه اصفهان، اصفهان). 1378.(خوش اخالق، ر

  . اصول اقتصاد سنجی، انتشارات مهر، تهران).  1374. (درخشان، م
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ریـز زاینـده رود،        آب ي  بـرآورد ارزش آب در حوضـه      ). 1387. (و مـامن پـوش، ع     . رضایی، غ 

  . سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

کاران اسـتان کرمـان،     هاي زیرزمینی براي گندم     گذاري آب   ارزش). 1384. (کشاورز مهرجویی، م  

  .1-22: 51، ي اقتصاد کشاورزي و توسعه نامه فصل

  .اناقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، انتشارات نور علم، همد). 1385. (سوري، ع

ي مطالعـه آب در بخـش کـشاورزي،  گـذاري  تعیین روش مناسـب قیمـت  ). 1375. (نصنوبر،

  .آبکاربرديعلمیهمایشي مقاالت مجموعهعلویان در آذزبایجان شرقی،سدموردي

یی بر ارزش گـذاري محـیط زیـست، انتـشارات دانـشگاه فردوسـی،                 مقدمه). 1387. (قربانی، م 

  .مشهد

ي  کـاربرد مـدل هـدنیک، مجموعـه    : امل موثر بر قیمت بـرنج شـهر آمـل        عو). 1376. (قربانی،م

  . اقتصادي مازندران–مقاالت همایش شناخت استعدادهاي بازرگانی 

ي کـشاورزي و بـاغی    برآورد آب مـورد نیـاز گیاهـان عمـده         ). 1376. (و شریعتی، م  . فرشی، ع 

  .کشور، نشرآموزش کشاورزي، کرج

زش اقتصادي آب کشاورزي با استفاده از مدل الگوي کـشت           تعیین ار ). 1385. (کرامت زاده، ع  

ي اقتـصاد کـشاورزي و    نامـه  فـصل سد بارزو در شیروان، : داري ي تلفیق زراعت و باغ      بهینه

  .35-60: 54، توسعه
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