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چکیده
پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منـابع           ن فارس توزیع رایگان و قیمت     هاي استا در بسیاري از دشت   

گذاري آب یک ابزار سیاسی براي افزایش کارایی آب، کاهش تقاضـاي            در این زمینه، قیمت   . یاب آب شده است   کم
آب بایـد   گـذاري آب، قیمـت      براسـاس اصـول قیمـت     . ها اسـت  هاي آبیاري و بازگشت هزینه    آب، مدیریت سیستم  

بایـست  بنـابراین از نقطـه نظـر کـارایی اقتـصادي، قیمـت آب مـی               . ي فرصـت آب باشـد     ي هزینـه  کنندهمنعکس
آوري درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادي به تمایل ي فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمعي هزینهبازگوکننده

اي تخمین تمایـل بـه پرداخـت کـشاورزان بـراي       در این مطالعه، بر   . کشاورزان وابسته است   (WTP)به پرداخت   
هـاي مـورد نیـاز از یـک         داده. مورد استفاده قرار گرفـت     (CVM)گذاري مشروط   هاي زیرزمینی روش ارزش   آب

گیـري تـصادفی    کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که بـا یـک روش نمونـه               190ي تصادفی مشتمل بر     نمونه
دهد کـه میـانگین کلـی تمایـل بـه           نشان می  CVMه دست آمده از روش      نتایج ب . بندي شده انتخاب شدند   طبقه

اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی کـه بـه طـور    چنین نتایج نشان داده  هم. ریال بر متر مکعب است     947پرداخت  
را هاي زیرزمینـی تر از کشاورزانی است که فقط آبکنند کمتلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می     

داري بـر  الگوي کشت، سطح زیر کشت شلتوك، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثـر معنـا           . در اختیار دارند  
گذاري آب به عوامل با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت. اندتمایل به پرداخت نشان داده

تـري شـود، نتـایج     گیري توجه بـیش   رزان در امور تصمیم   چنین مشارکت خود کشاو   موثر بر تمایل به پرداخت و هم      
.تري به دست خواهد آمدبه
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مقدمه
ن استفاده از وري پایییکی از تنگناهاي مهم تولید کاالها و خدمات در اقتصاد کشور بهره

تواند به مثابه یک ي تولید در اقتصاد ملی میوري پایین یک نهادهبهره. ها و منابع استنهاده
در . یاب را دچار وقفه و رکود سازدي کمگلوگاه، توان تولید محصوالت مرتبط با آن نهاده

ترین بازده است یشیاب براي ایجاد بي کمي کارا از نهادهچنین حالتی، راه حل اصولی، استفاده
در کشور ما مدیریت اصولی منابع آب با توجه به اقلیم، پراکندگی منابع آب، جمعیت و ). 20(

اي واقع شده که به خط استوا نزدیک کشور ما در منطقه. طلبداي را میتنوع نیازها توجه ویژه
منابع آبی، رسی به بوده و بخش بزرگی از آن در مناطق کویري قرار دارد و میزان دست

).9(محدودتر از بسیاري از نقاط در کشورهاي دیگر است 
هاي رقابت کامل در این بازار از آن جا که در کشور ما بازار آب رقابتی نبوده و فرض

گیري اقتصادي از دست هاي بازار نقش خود را در هدایت و تصمیمبرقرار نیست، قیمت
دچار اختالل شده و تخصیص منابع بخش عمومی دهند، برابري قیمت با ارزش واقعی آن می

توان به طور کلی می). 9(شود رو میکه هدف آن بیشینه کردن رفاه جامعه است با مشکل روبه
کم این امتیاز را خواهد داشت گفت که تعیین یک قیمت قابل قبول و منطقی براي آب، دست

ان تلقی نکرده و در مصرف آن بها را کاالیی رایگي گرانکنندگانش این نهادهکه مصرف
روابط ارایه شده بین سود به ازاي واحد آبیاري، مقدار آب آبیاري، بازده . جویی کنندصرفه

ي مستقیم و با قیمت آب دهد که سود با بازده کاربرد، رابطهکاربرد آب و قیمت آب نشان می
تري زده کاربرد بیشپس با افزایش قیمت آب، کشاورز مجبور است با. ي معکوس داردرابطه

کم البته این نرخ، باید طوري تعیین شود که دست). 19(براي آب به کار گیرد تا زیان نبیند 
به سخن دیگر . برداري از تاسیسات آبی را جبران کندداري و بهرههاي نگهبتواند هزینه

از نیازهاي ترین نرخ، ضمن تامین قسمتیمدیریت مطلوب تقاضا براي آب از راه تعیین مناسب
امروزه . ي تقویت اقتصادي این نهاده را در توسعه فراهم آوردتواند زمینهمالی بخش آب می

برداري مطلوب از آب، به علت نیاز به توسعه در راستاي رسیدن به خودبسندگی و لزوم بهره
. ه شودها توجمحدودیت منابع آبی در کشور حقایقی انکارناپذیرند که باید بیش از پیش به آن
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ترین راه رسیدن در مدیریت تقاضاي آب تلقی از آب به عنوان کاالي اقتصادي و باارزش، به
کاالها و خدمات یا ). 5(به مصرف مناسب آب و مشوقی براي ذخیره و حفاظت از آن است 

شود یا داراي بازار نیستند که از ها از طریق عرضه و تقاضا تعیین میداراي بازارند که قیمت آن
توان گفت که هم ي تعیین قیمت در بازار میدرباره. شوندگذاري میهاي مختلفی ارزشروش

برعکس کاالها ). 3(عرضه و تقاضا تابع قیمت است و هم قیمت تابعی از عرضه و تقاضا است 
و خدمات بازاري، گروهی از کاالها و خدمات فاقد بازار بوده و از این رو داراي قیمت معین 

ها مستلزم ماند، تعیین قیمتي چنین اطالعاتی ناموفق میر مواردي که بازار در ارایهد. نیستند
یک مفهوم (WTP)1تمایل به پرداخت). 16(پیداکردن مالکی از تمایل به پرداخت است 

ي کاال بپردازد، کننده تمایل دارد براي عرضهاقتصادي است که در تعیین مقدار پولی که مصرف
این موضوع یک مفهوم کاربردي در مطالعات جهانی است که در بسیاري از .رودبه کار می

موارد براي تعیین تمایل به پرداخت براي آب در کشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار 
نمایی براي مهار از این رو آگاهی از تمایل به پرداخت کشاورزان به عنوان راه).31(گیرد می

.گذاري آب ضروري استزیرزمینی و به طور کلی سیاست قیمتهايبرداري از آببهره
کـردي جدیـد در   با توجه به اهمیت منابع آب، اعمال مدیریت تقاضاي آب بـه عنـوان روي   

در این زمینه مطالعاتی در داخـل       . آیدمدیریت و بهره برداري از منابع آب ضروري به شمار می          
کـاران  ، زیبـایی و هـم     )2(ماده و صدراالشرفی  از جمله آ  . و خارج از کشور صورت گرفته است      

آبـادي  ، عبداللهی عزت  )15(کاران  صبوحی و هم  ،)14(شجري و ترکمانی    ،  )7(نژاد  ، بریم )12(
ي مـسایل  در داخـل کـشور بـه بررسـی و مطالعـه           ) 10(و ترکمانی و شجري     ) 17(و جوانشاه   

اري از آب هـاي زیرزمینـی و   بـرد هـاي مهـار بهـره   مربوط به مدیریت منابع آب پرداختـه و راه     
، دوپلـر و    )34(2در خارج از کـشور نیـز ساتیاسـی        . اندبرداشت بهینه را مورد بررسی قرار داده      

بـرداري از آب از جملـه سیاسـت         مـسایل مـدیریت بهـره     ) 30(4ابو مادي . و اُ ) 24(3کارانهم

1 - Willingness To Pay
2- Satyasia
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4- O.Abu-Madi



نـشان  ) 35(5کـاران و هم شانگوآن   .اندگذاري آب و الگوي بهینه را مورد توجه قرار داده         قیمت
روگــرز و . درصــد از پتانــسیل آب ذخیــره شــده بــستگی بــه منــابع آبــی دارد50انــد کــه داده
توانند به حفاظت و پایـداري  گذاري منابع آبی می  هاي قیمت معتقدند که سیاست  ) 32(6کارانهم

زش واقعـی و میـزان      گر ار کنند که اگر قیمت منابع آبی واقعاً بیان       آنان بیان می  . آن کمک نمایند  
کنندگانش بهینه خواهد بود و منـابع آبـی در          ي تامین آن باشد، مصرف آن در بین مصرف        هزینه

هاي مـورد اسـتفاده در بخـش    تعیین ارزش اقتصادي نهاده  . شودتر، استفاده می  مصارف با ارزش  
از . اسـت اي در داخل کشور صورت گرفته       ي آب در مطالعات پراکنده    کشاورزي از جمله نهاده   

، اسـدي و    )21(، مقدسـی    )11(، دهقانیان و شاهنوشی     )13(سلطانی  ي  توان به مطالعه  جمله می 
. انـد اي آب پرداخته  اشاره کرد که به بررسی ارزش سایه      ) 8(و بوستانی و محمدي     ) 5(سلطانی  

ب را  در آمریکا با استفاده از تابع تولید درجه دو، نخست تابع تقاضـاي آ             ) 29(7مور و میکاییل  
. انـد دست آورده دالر به  7/68اي هر واحد آب را برابر       در بخش کشاورزي و سپس قیمت سایه      

. انداي آب را مورد بررسی قرار داده      نیز ارزش سایه  ) 26(9و هوك و تایلر   ) 25(8گایارتی و بابیر  
گـذاري آب زیرزمینـی صـورت گرفتـه اسـت،      ي ارزشبا وجود مطالعات زیادي کـه در زمینـه     

اسـدي  . انـد هاي زیرزمینـی پرداختـه    تري به تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب       عات کم مطال
13و سـلمان و کـارابلی   ) 28(12، کاس و خاواجـا    )36(11، توماس و کریستوفر   )22(10، بادو )4(

بررسی ارزش اقتـصادي آب  . انددر بررسی خود به بررسی تمایل به پرداخت آب پرداخته   ) 33(
ه در این زمینه گویاي این حقیقت اسـت کـه ارزش اقتـصادي آب بـسیار                 و مطالعات انجام شد   

منـد  نگاه اقتصادي به آب بـه عنـوان کـاالیی بـسیار ارزش    . بهاي تعیین شده استتر از آب  بیش

5 -Shangguan et. al.
6- Rogrers et. al.
7- Moore and Michael
8- Gayarti and Barbier
9- Houk and Taylor
10- Boadu
11- Thomas and Christopher
12- Koss and Khawaja
13- Zehi Salman and Karablieh



رویـه از آن روز بـه روز   تواند ارزش واقعی آب، بویژه منابع آب زیرزمینی را که برداشت بی     می
. یزان برداشت از این منابع را به حد قابل قبول و سالمی برسـاند             یابد روشن کند و م    افزایش می 

اي آب استفاده کـرده     ي ارزش اقتصادي آب از قیمت سایه      تر مطالعات انجام شده در زمینه     بیش
تمایـل بـه   . اندهاي زیرزمینی پرداختهتر به میزان تمایل به پرداخت خود کشاورز بابت آب   و کم 

تري تواند اثرات بیش  دهد و در اجرا می    از دید کشاورز نشان می    پرداخت کشاورز ارزش آب را      
گیـري تمایـل بـه پرداخـت        با توجه به اهمیت موضوع، هدف ایـن مطالعـه انـدازه           . داشته باشد 

هاي زیرزمینی تحت شرایط مختلف منبع آب مـورد اسـتفاده اسـت کـه در            کشاورزان بابت آب  
.ي مرودشت مورد بررسی قرار گرفته استمنطقه

روش تحقیق
هاي زیرزمینی با استفاده از روش در این مطالعه تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب

CVMروش . محاسبه شده استCVMگیري تمایل به پرداخت افراد براي کاالها و براي اندازه
هدف نهایی این روش، به دست آوردن . شودها استفاده میخدمات محیطی و مانند آن

یق از منافعی است که در اثر تغییر سطوح تولید و یا قیمت بعضی از کاالها و برآوردي دق
طراحی سوال اصلی براي استخراج ). 37و 18. (آیدخدمات عمومی و غیربازاري به وجود می

هاي مختلفی است که به برخی کم تمایل به دریافت، داراي تکنیکتمایل به پرداخت و یا دست
):6(شود ها اشاره میاز آن

ها و یا دراین تکنیک بعد از استخراج میانگین و میانه به پرداخت: 14تکنیک سوال باز-1
مربعات ) کمینه(هاي به دست آمده، با استفاده از الگوي رگرسیون به روش حداقل دریافت

.شودهاي حاصل از این روش پرداخته میمعمولی به تحلیل داده
دهنده نخست در در این تکنیک، فرد پاسخ: 15)دهیبازي قیمت(نهادي تکنیک قیمت پیش-2

اگر رد کرد، آخرین . کندپذیرد و یا رد میگیرد، که یا آن را میمقابل قیمت مشخصی قرار می

14 - open ended
15 - Bidding games



شود، اگر نهاد میگیرد و اگر بپذیرد، قیمت باالتري به او پیشمبلغ پذیرفته شده مالك قرار می
دهنده ادامه پاسخWTPفرایند تا رسیدن به بیشینه مورد قبول واقع شود، باز قیمت باالتر و این

.یابدمی
16تکنیک کارت پرداخت-3

گو نشان شود و به فرد پاسخدر این تکنیک یک سري از مقادیر بر روي کارت نوشته می
شود کارتی را که قیمت آن برابر با بیشینه تمایل به پرداختش شود، و از او خواسته میداده می

ها به طور معمول از رقم صفر هاي نوشته شده بر روي این کارتقیمت. است را جدا کند
توان با توجه به در این روش می. یابندشروع و با فواصل یکسان تا مبلغ معینی افزایش می

).29(هاي مختلفی را طراحی کرد هاي مختلف درآمدي، کارتگروه
17)پرسیهمه(تکنیک انتخاب دوگانه -4

شود که دهندگان درخواست میشود و از پاسخنهاد مییک مقدار پیشدر این تکنیک، فقط 
در این تکنیک، ). 1(موسوم است "انتخاب یا رد"یافت دهند، که به ره"خیر"یا "آري"پاسخ 
گیرد و براي یک نمونه با حجم باال، این روش دهنده در یک فرایند طوالنی قرار نمیپاسخ

.تر نیز باشدهزینهممکن است کم
آوري شده ها نیز تاثیر زیادي بر دقت و صحت اطالعات جمعآوري دادهنوع ابزار جمع

در این ). 25(و افکار عمومی باشد CVMهاي بایست متناسب با پرسشخواهد داشت و می
ي حضوري براي نهادي تکراري و روش مصاحبهاز تکنیک قیمت پیشCVMمطالعه در روش 

.شده استآوري اطالعات استفادهجمع
هاي گیري کمی تاثیر نسبی ویژگیبا هدف شناخت و اندازهCVMدر این مطالعه روش 

ها براي ي میانگین تمایل به پرداخت آنفردي کشاورزان در تمایل به پرداخت و محاسبه
تابعی از خصوصیات WTPشود که فرض می. گیردهاي زیرزمینی مورد استفاده قرار میآب

شود، دهندگان میپاسخWTPو اجزاي تصادفی باشد که سبب متفاوت بودن دهندگان پاسخ

16 - Payment card
17 - Dichotomous choice (referendum)



براي بررسی و تخمین . دهنده خصوصیات مشترکی داشته باشندمگر این که افراد پاسخ
بر اساس . نمایی استفاده شده استراست) بیشینه(رگرسیون مربوطه، از روش حداکثر 

هاي گذاري مشروط هنگام استفاده از دادهدر تکنیک ارزش) 23(ي کامرون و هوپرت مطالعه
) بیشینه(و حداکثر ) OLS(مربعات معمولی ) کمینه(اي کارت پرداخت، دو روش حداقل فاصله
OLSدر روش . توانند براي تخمین رگرسیون مورد استفاده قرار گیرندمی(ML)نمایی راست

هاي فردي ه و ویژگیها در کارت پرداخت به عنوان متغیر وابستنقاط میانی فاصله
، از رگرسیون MLشود و در روش میشونده به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفتهمصاحبه

کند به شونده انتخاب میاي که کارت پرداختی که مصاحبهاي استفاده شده، به گونهفاصله
. شودمیعنوان حد پایین و کارت پرداخت باالتر بعد از آن به عنوان حد باال در نظر گرفته 

زند که اي تخمین میاي به گونهنمایی فاصلهراست) بیشینه(سپس پارامترها را از روش حداکثر 
در . احتمال این که تمایل به پرداخت واقعی کشاورز بین دو حد باال و پایین باشد را بیشینه کند

ت آمده از دو نتایج به دس. وجود دارد) حد باال و پایین(واقع در این روش دو متغیر وابسته 
شود، تکنیک حداکثر اند که در حالتی که روش کارت پرداخت استفاده میرگرسیون نشان داده

در این مطالعه نیز از تکنیک . آوردتري را به دست میاي نتایج بهنمایی فاصلهراست) بیشینه(
ري است که البته الزم به یادآو. استفاده شده است18اينمایی فاصلهراست) بیشینه(حداکثر 

) روش مزایده(نهادي تکراري آوري اطالعات در این مطالعه روش قیمت پیشروش جمع
.است که بسیار شبیه به روش کارت پرداخت است

ي کم به اندازهدهنده، دستشود که بیشینه تمایل به پرداخت فرد پاسخگونه فرض میاین
اي، احتمال یک الگوي فاصله. ستنهادي تکراري اعدد انتخاب شده در تکنیک قیمت پیش

اي که تمایل به پرداخت واقعی بین مقدار کند به گونهتمایل به پرداخت فردي را بیشینه می
تر ، و مقدار بزرگWTPMدهنده، نهادي تکراري توسط پاسخانتخاب شده در روش قیمت پیش

.، باشدWTPLبعد از آن، 

18 - Maximum Likelihood Interval



احتمال این که . به شرح زیر استفاده شد) 29(19انکاراي از روش موري و همدر الگوي فاصله
WTPi بینWTPMi وWTPLiاست1ي باشد، به صورت رابطه:
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:اي که به گونه
α :مقدار ثابت

X1 :سن کشاورز
X2 :درآمد حاصل از کشاورزي
X3 :داشتن درآمد حاصل از شغل فرعی
X4 :ي کشاورزمخارج ساالنه
X5 :سطح سواد کشاورز
X6 :تعداد قطعه زمین
X7 :کشت برنج
X8 :تنوع کشت

iξ :نحراف معیار ي اخالل با توزیع نرمال با میانگین صفر و اجملهσi .
:نمایی زیر بیشینه شود آیند که تابع لگاریتم راستاي به دست میپارامترها به گونه
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19 - Morey et al.



نهاد شده به ازاي هر ساعت آب زیرزمینی نهادي تکراري، قیمت پیشدر تکنیک قیمت پیش
دهد که نامه نشان مینتایج پرسش.کندتغییر می0- 30000ي در محدوده) اینچ5آب چاه (

تومان به هیچ وجه تمایل به خرید آب ندارند و 30000هاي باالتر از کشاورزان در برابر قیمت
اند، مابقی در همین محدوده تمایل به خرید به جز چند کشاورز که ارقام بسیار باالیی گفته

.اندداشته
هـا از   آوري این داده  براي جمع . ي مقطعی است  هانیاز این مطالعه شامل داده    اطالعات مورد   

ي نامه از کشاورزان منطقه   و تکمیل پرسش   20ايي یک مرحله  بندي شده گیري طبقه روش نمونه 
ي حـضوري بـراي     گفتنی اسـت کـه در ایـن تحقیـق از روش مـصاحبه             . مرودشت استفاده شد  

کـشاورز  190ونه شـامل  ي آماري نمجامعه. نامه استفاده شده استآوري اطالعات پرسش  جمع
بـراي تخمـین رگرسـیون، از      . اسـت ) دشت رامجـرد  (از روستاهاي اطراف شهرستان مرودشت      

.استفاده شدSTATA10ي نرم افزاري بسته

نتایج و بحث 
قبل از تشریح نتایج الگو براي رسیدن به اهداف مطالعه، به توضیحی خالصه در مورد 

هاي رزان نمونه پرداخته و سپس نتایج حاصل از تخمینهاي فردي و امکانات آبی کشاوویژگی
. شودانجام شده بیان می

ي مورد مطالعههاي نمونهویژگی
برداران نمونه مرد تمام بهره. سال است50آماري نمونه حدود يمیانگین سنّی جامعه

)1(در جدول . ساله است84ها ترین آنو مسنهسال18بردار نمونه ترین بهرهجوان. ندهست
برداران نمونه به درصد از بهره3/56. اي از ویژگی کشاورزان نمونه گزارش شده استخالصه

.ندهستدرصد، داراي شغل فرعی نیز 7/43غیر از کشاورزي منبع درآمدي دیگري ندارند و 

20 - One-Stage Stratified Sampling



ي مورد مطالعهویژگی کشاورزان در نمونه). 1(جدول 
چاه و کانالچاه و رودخانهچاه

354/261/236/15تر از کم
45-35234/152/22

سن
)درصد(

456/505/572/62تر از بیش
5/420/403/23هکتار5تر از کم

1/305/405/44هکتار10-5
اندازه مزرعه

)درصد(
4/275/192/32هکتار10تر از بیش

4/264/159/28سوادبی
4/332/697/37یابتدای

5/194/157/16سیکل
5/1907/16دیپلم

سواد کشاورز
)درصد(

2/100باالتر از دیپلم
3/198/308/14ابتدایی
9/228/304/22سیکل
3/376/76/33دیپلم

متوسط سواد خانواده
)درصد(

5/208/302/29باالتر از دیپلم
نامهپرسش: ماخذ

ي آماري نمونه از ها، تمام افراد جامعهنامهآمده از پرسشطبق اطالعات آماري به دست
درصد کشاورزان روي 80. کننداستفاده می) روش غرقابی و یا جوي و پشته(آبیاري سنتی 

درصد افزون 18کنند و درصد زمین ملکی ندارند و اجاره می2کنند، زمین ملکی خود کار می
70حدود (تر کشاورزان زمین بیش. اي نیز دارندارهبر این که داراي زمین هستند، زمین اج

.در یک یا دوقطعه قرار گرفته است) درصد



جویی در آب مصرفینهادهاي کشاورزان براي صرفهپیش). 2(جدول 
)درصد (تعداد نهادپیششماره

)7/40(57)ايآبیاري بارانی و قطره(رفته آوري آبیاري پیشفن1
)7/35(50تسطیح لیزري2
)1/17(24ي پالستیکیاستفاده از لوله3
)7/10(15دقت در آبیاري4
)9/7(11ترکشت کم5
)7/5(8...)استفاده از کانال سیمانی، تمیز کردن جوي و(حرکت سریع آب در جوي 6
)9/2(4زمان آبیاري7
)1/2(3رفته در کشاورزيآوري پیشفن8
)4/1(2بیاريکاهش زمان آ9
)4/1(2استفاده از استخر10
)4/1(2غیر مداوم بودن آبیاري شلتوك11
)7/0(1تر کردن قطعات زمینکوچک12
)7/0(1ترکشت محصوالت با نیاز آبی کم13
)7/0(1کاهش عرض زمین14
)7/0(1کشیاستفاده از آب زه15
)7/0(1کاشت ردیفی گندم16
نامهپرسش: ماخذ

کنند، استفاده می) چاه(زمینی هاي زیردرصد فقط از آب46از نظر منبع آب مورد استفاده، 
درصد 7، و )چاه و کانال(شده هاي زیرزمینی و آب سطحی کنترلزمان از آبدرصد هم47

رصد از د52. کننداستفاده می) چاه و رودخانه(نشده هم از آب زیرزمینی و آب سطحی مهار 
.اندعمیق بودههاي مورد استفاده عمیق و مابقی نیمهچاه

از . بود آب هستندها دچار کماند که برخی ماهدرصد کشاورزان نمونه گفته70تقریبا 
جویی در آب مصرفی در بخش کشاورزي سوال شد که از بین کشاورزان در مورد امکان صرفه



هایی هم حلجویی وجود دارد و راهامکان صرفهدرصد اشاره کردند که 92دهندگان پاسخ
.آمده است2نهادي در جدول هاي پیشحلنهاد دادند که راهپیش

ترین رفته براي آبیاري بیشآوري پیشطبق نتایج ارایه شده در این جدول استفاده از فن
ي ولهتسطیح لیزري و استفاده از ل. نهادها را به خود اختصاص داده استدرصد از پیش

همان گونه که در تئوري تحقیق . ي دوم و سوم قرار گرفته استپالستیکی نیز به ترتیب در رده
حل براي افزایش راندمان آبیاري توضیح داده شد، در شهرستان مرودشت استفاده از این دو راه 

قت د. هاي آن آگاهندتر کشاورزان از فایدهبه طور وسیع در حال گسترش است و تقریبا بیش
ها ادعا کردند که اگر کردند، آندر آبیاري از مواردي بود که کشاورزان زیادي به آن اشاره می

ي خود بایستد و زمان الزم براي آبیاري را به خوبی شخص آبیار به هنگام آبیاري سر مزرعه
سیمانی کردن و یا استفاده از . جویی زیادي خواهد شدمهار کند در مصرف آب صرفه

هاي بسیار موثر در افزایش راندمان انتقال حلالستیکی در نهرها یکی دیگر از راهپوش پکف
چنین بسیاري از کشاورزان هم. آب است که بسیاري از کشاورزان به این مورد نیز اشاره کردند

کشی استفاده اند، از آب زهرو بودهسالی روبههایی که با خشککردند که در سالعنوان می
جویی تواند در سایر مواقع نیز مورد استفاده قرار گیرد و موجب صرفهاین روش میاند کهکرده

نهادهاي ارایه شده همگی قابل اجرا بودند اما به طور کلی پیش. در مصرف آب کشاورزي شود
بود نهادهاي باال را کمتر کشاورزان علت عملی نکردن پیشي قابل توجه این است که بیشنکته

کردند و در صورتی که دولت با دادن وام ي انجام این امور عنوان میبودن هزینهبودجه و باال
.هاي گفته شده داشتندحلها کمک مالی کند، همگی تمایل به اجراي راهبه آن

جویی زیادي در مصرف ها صرفهها نیز یکی دیگر از منابع آب است که با مهار آنهرزآب
نیاز آیا شما حاضرید در تامین اعتبار مورد "ورز سوال شد که در این زمینه از کشا. شودآب می

گویی درصد که حاضر به پاسخ46از "کمک کنید؟) مانند سیالب(ها ي هرزآببراي ذخیره
. درصد مابقی به هیچ وجه حاضر به کمک نبودند11اند و درصد جواب مثبت داده89اند، بوده

کردند که بتوانند از د نیز معموال این شرط را مطرح میانالبته افرادي که حاضر به کمک بوده
.شده استفاده کننداین آب ذخیره 



یکی دیگر از مفاهیم اقتصادي که براي تعیین ارزش اقتصادي یک منبع مورد استفاده قرار 
شود که دولت بخواهد با این مفهوم زمانی استفاده می. گیرد، مفهوم تمایل به دریافت استمی

. ها از منبع طبیعی شود که در اختیارشان قرار داردي آنپول به افراد مانع از استفادهپرداخت
اگر دولت بخواهد در "براي بررسی تمایل به دریافت کشاورز، نخست این گونه سوال شد که 

جویی شده شما مبلغی پول به عنوان جایزه بپردازد، شما ازاي هر متر مکعب آب صرفه
درصد 2/78دهندگان از بین پاسخ"جویی انجام دهید؟زم را براي صرفهحاضرید اقدامات ال

ي شما در مورد برنامه"در پاسخ به سوال . کاري بودندپاسخ مثبت دادند و حاضر به هم
نهاد پیش روي کشاورز قرار داده ، سه پیش"جویی شده چیست؟ي دوباره از آب صرفهاستفاده

تغییر کشت به محصوالتی که درآمد -2سطح زیر کشت، افزایش -1":شد که عبارتند از 
دهندگان به از بین پاسخ. "استفاده نکردن از این آب-3تري دارند، و تر و نیاز آبی بیشبیش

ي مانده گزینهدرصد باقی8/5ي دوم و درصد گزینه1/15ي اول، درصد گزینه1/79این سوال 
درصد 2/78اند، ي اول را انتخاب کردهکه دو گزینهاز بین کشاورزانی. سوم را انتخاب کردند

جویی شده را بدون مصرف باقی حاضر بودند به ازاي دریافت پول از دولت، آب صرفه
.بگذارند

CVMبررسی نتایج الگوي 

ها در این قسمت نخست به بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و معناداري آن
ه به ضرایب به دست آمده براي هر یک از متغیرها، تمایل به سپس با توج. پرداخته شده است

.پرداخت متوسط محاسبه شده است

بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت
عوامل گوناگونی چون سن کشاورز، سطح تحصیالت، درآمد و تنوع کشت ممکن است بر 

CVMدر الگوي . باشدگذارهاي زیرزمینی تاثیرمیزان تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب

. آورده شده است) 3(اثر عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بررسی و نتایج حاصله در جدول 



برداران در گروه اول کل بهره. برداران نمونه اجرا شده استالگو در مورد سه گروه از بهره
بع آب مورد استفاده برداران بر اساس منسپس بهره. اندگونه تفکیکی قرار گرفتهنمونه بدون هیچ

هاي زیرزمینی استفاده گروهی که فقط از آب: اند که عبارتند ازبه دو گروه جداگانه تقسیم شده
هاي زیرزمینی از آب سطحی مهار شده بردارانی که افزون بر آبکنند و گروه دیگر، بهرهمی

به تفکیک در هر سه نتایج . کنندنیز استفاده می) آب رودخانه(و یا مهار نشده ) آب کانال(
شود سن کشاورز اثر منفی بر میزان تمایل همان گونه که دیده می. گروه نمایش داده شده است

با افزایش سن تمایل به . دار استبه پرداخت کشاورز دارد که در گروه اول و سوم این اثر معنا
اصل از کشاورزي درآمد ح. یابدهاي زیرزمینی کاهش میپرداخت کشاورز براي استفاده از آب

در گروه سوم نیز اثر این متغیر مثبت است اما . داري در گروه اول و دوم دارداثر مثبت و معنا
درآمد حاصل از شغل فرعی نیز اثر مثبتی بر میزان تمایل به پرداخت نشان . دار نشده استمعنا

گفت که درآمد شاید بتوان . دار شده استداده است که در گروه اول و سوم این اثر معنا
تواند میزان تمایل به پرداخت کشاورز را تحت تاثیر قرار گاه مالی میکشاورز به عنوان تکیه

تري تر باشد، زراعت ارزش بیشاز طرف دیگر هر چه درآمد کشاورز از کشاورزي بیش. دهد
.تري را بپردازدبراي او دارد و حاضر است مبلغ بیش

سطح تحصیالت کشاورز . داري را نشان نداده استاثر معناي کشاورز متغیر مخارج ساالنه
تر هر چه سطح تحصیالت کشاورز بیش. دهدداري را نشان میدر هر سه گروه اثر مثبت و معنا

کتیراوان و . تري براي او داردهاي زیرزمینی از نظر اقتصادي ارزش بیشباشد آب
را درمورد اثر میزان تحصیالت بر میزان در تحقیق خود نیز همین نتیجه) 27(تیراناواکاراسو 

این دو محقق اثر عوامل موثر بر میزان تمایل به . اندتمایل به پرداخت کشاورز گزارش کرده
اند و نتایج تحقیقشان نشان داده که پزشکی را مورد بررسی قرار دادهپرداخت براي خدمات دام

برداران نمونه نیز افزایش ت بهرهیابد، تمایل به پرداخهر چه سطح تحصیالت افزایش می
.یابدمی



)اينتایج تخمین فاصله(ي تمایل به پرداخت کنندهفاکتورهاي تعیین). 3(جدول 

کشاروزانی که از آب کل کشاورزانمتغیر توضیحی
کنندچاه استفاده می

کشاورزانی که از منبع آب 
کنندتوام استفاده می

مقدار ثابت
***23/10166
)56/2505(

87/1447-
)46/4398(

***22/10050
)80/2925(

سن کشاورز
***86/138-
)88/33(

76/7-
)01/60(

**33/103-
)16/40(

درآمد حاصل از کشاورزي
*000068/0
)00004/0(

*00014/0
)0001/0(

00006/0
)00005/0(

درآمد شغل فرعی
*87/770
)71/710(

09/276
)85/1261(

**59/1965
)88/798(

00004/0خارج ساالنهم
)0001/0(

000035/0
)00014/0(

00016/0-
)00012/0(

سطح تحصیالت کشاورز
***43/1418
)41/477(

***83/2281
)62/800(

***39/1887
)99/530(

-26/155تعداد قطعه زمین
)998/237(

65/216-
)11/428(

22/130-
)68/266(

کشت شلتوك
*73/1474
)85/778(

*09/2591
)82/1474(

26/1047
)73/869(

تنوع کشت
***88/1545
)88/516(

***29/3181
)74/862(

40/495
)32/576(

18986103تعداد مشاهدات

/Insigma
***44/8

)0545/0(
***57/8

)0806/0(
***24/8

)075/0(

Sigma
92/4634

)495/252(
20/5279

)43/425(
33/3806

)55/284(
LR χ2(8)85/10822/5086/67
Prob< χ20000/00000/00000/0

Log likelihood343/359-002/171-84/179-
هاي تحقیقیافته: ماخذ

درصد1داري در سطح معنا*** درصد، 5داري در سطح معنا** درصد، 10داري در سطح معنا* 
.دهنداعداد داخل پرانتز خطاي معیار را نشان می



نسبت به کشت محصولی که درآمد باالیی دارد حساسیت زیادي به طور معمول کشاورز 
براي بررسی اثر این عامل، . تري را بابت آن بپردازدي بیشدهد و حاضر است هزینهنشان می

افزایش قیمت . کشت و یا کشت نکردن محصول برنج به عنوان متغیر وارد الگو شده است
. ان تمایل زیادي به کشت آن داشته باشندبرنج در سال اخیر سبب شد که بسیاري از کشاورز

دهد که کشت برنج دار شدن اثر آن نشان میبعد از وارد کردن این متغیر در الگو، مثبت و معنا
.هاي زیرزمینی دارداثر مثبتی بر میزان تمایل به پرداخت کشاورز براي آب

رسی شود که آیا بین تنوع کشت نیز به عنوان عامل موثر دیگري وارد الگو شده است تا بر
تري کنند و کشاورزانی که دو و یا تعداد بیشکشاورزانی که فقط یک محصول کشت می

. داري از نظر میزان تمایل به پرداخت وجود دارد یا خیرکنند تفاوت معنامحصول کشت می
ر د. یابدتر باشد تمایل به پرداخت افزایش میدهد که هر چه تنوع کشت بیشنتایج نشان می

تواند با اطمینان یابد و کشاورز میواقع با افزایش تنوع کشت، ریسک درآمد کاهش می
به طور کلی . تري بپردازدهاي زیرزمینی مبلغ بیشتري به درآمد خود، بابت استفاده از آببیش
. توان دو متغیر کشت شلتوك و تنوع کشت را به عنوان نوع الگوي کشت در نظر گرفتمی

ي موثر بودن نوع الگوي کشت بر میزان تمایل به پرداخت آمده تاییدکنندهنتایج به دست
.کشاورز است

بررسی میزان تمایل به پرداخت
هاي مطالعه در معادالت تخمین زده شده، بعد از تخمین رگرسیون باال، با قرار دادن داده
ه و متوسط تمایل به برداران نمونه محاسبمیزان تمایل به پرداخت مربوط به هر یک از بهره

همان گونه . نشان داده شده است) 4(نتایج در جدول . پرداخت هر گروه به دست آمده است
برداران نمونه است متوسط تمایل به پرداخت شود در گروه اول که شامل کل بهرهکه دیده می

تفاده هاي زیرزمینی اسبردارانی که فقط از آبدر گروه دوم یعنی بهره. تومان است7/94
تومان و در گروه سوم که از منبع 7/97کنند، تمایل به پرداخت به ازاي هر متر مکعب آب می

دهد که در واقع نتایج، نشان می. به دست آمده است2/94کنند حدود آب توام استفاده می



کنند، نسبت به کشاورزانی که افزون بر آب کشاورزانی که فقط از یک منبع آب استفاده می
.تري دارندکنند، تمایل به پرداخت بیشمینی از منبع آب دیگري هم استفاده میزیرز

تمایل به پرداخت متوسط به ازاي هر متر مکعب آب زیرزمینی). 4(جدول 

کل نمونهمنبع آب
کشاروزانی که از آب 

کنندچاه استفاده می
کشاورزانی که از منبع 

کنندآب توام استفاده می
متوسط تمایل به پرداخت 

)ریال10(
7/947/972/94

هاي تحقیق یافته: ماخذ
داري میانگین دو گروه در دو گروه اول و سوم که از نظر منبع آب مورد براي بررسی معنا
آورده شده ) 5(استفاده شد که نتایج آن در جدول T-Testاند، از آزمون استفاده تفکیک شده

نگین دو گروه است که بر اساس نتایج این جدول فرض صفر در این آزمون برابري میا. است
.دار در میانگین دو گروه استشود و بیانگر تفاوت معنافرض صفر رد می

ي نوع منبع آب با تمایل به پرداختآزمون رابطه). 5(جدول 

میانگینفراوانیگروه
انحراف 

معیار
خطاي 
معیار

ي آماره
t

داريسطح معنا

از بردارانی که فقطبهره
کنندچاه استفاده می

86107506/410662/406

بردارانی که از منبع بهره
کنندآب توام استفاده می

10210730
64/26000/0

هاي تحقیقیافته: ماخذ



نهادهاگیري و پیشنتیجه
هاي زیرزمینی، گیري تمایل به پرداخت کشاورزان براي آبدر این مطالعه با هدف اندازه

ي بین تمایل به پرداخت در این روش رابطه. استفاده شد(CVM)گذاري مشروط ارزشروش
کشاورز و خصوصیات فردي وي مورد بررسی قرار گرفت و سپس با توجه به نتایج به دست 

دار ي مثبت و معناگر رابطهبیانCVMنتایج الگوي . آمده تمایل به پرداخت متوسط محاسبه شد
مجموع دو متغیر تنوع کشت و کشت و یا کشت (رز و الگوي کشت دو متغیر درآمد کشاو

توان گفت که لحاظ کردن این دو با توجه به نتایج به دست آمده می. است) نکردن شلتوك
گذاري آب زیرزمینی مصرفی در بخش کشاورزي، میزان خصیصه در اتخاذ سیاست قیمت

ی که به کشت محصوالت با درآمد به طور مسلم کشاورزان. دهداثرگذاري آن را افزایش می
پردازند، به دلیل سود باالي تر مانند شلتوك میتر و در عین حال مصرف آب بیشبیش

اگر قیمت آب بدون توجه به . تري بابت استفاده از آب بپردازندمحصول حاضرند پول بیش
ن مختلف نوع محصول و سود حاصل از آن تعیین شود، میزان اثرگذاري آن در مورد کشاورزا

متغیري مانند سن و یا سطح تحصیالت کشاورز و بررسی اثر آن بر میزان . متفاوت خواهد بود
تواند داشته باشد، اما لحاظ کردن گذاري نمیتمایل به پرداخت، کاربرد عملی در سیاست قیمت

گذاري مورد توجه قرارمتغیر الگوي کشت و درآمد کشاورز نماینده، بایستی در سیاست قیمت
داري را نشان چنین نوع منبع آب مورد استفاده نیز بر میزان تمایل به پرداخت اثر معناهم. گیرد

آب زیرزمینی و آب (تمایل به پرداخت متوسط کشاورزانی که از منبع آب تلفیقی . داده است
کنند تر از گروهی است که فقط از منبع آب زیرزمنی استفاده میکنند، کماستفاده می) سطحی

ي با توجه به این که در منطقه. ها بایستی مورد توجه قرار گیردگیريکه این نکته نیز در تصمیم
به غیر از (کند اي را براي کشاورزان ایجاد نمیهاي زیرزمینی هزینهمرودشت استفاده از آب

دهد که ، تمایل به پرداخت محاسبه شده نشان می)ي موتور پمپ و تجهیزات چاههزینه
حتا اگر . اي را بپردازندزان این منطقه حاضرند براي استفاده از این منبع طبیعی هزینهکشاور
آب براي کشاورز در نظر بگیریم، ي موتور پمپ و تجهیزات دیگر را نیز به عنوان هزینههزینه

. هاي جاري استتر از هزینهباز هم تمایل به پرداخت کشاورزان بیش



ي کاراتر از آب زیرزمینی و نهادهاي زیر براي استفادهپیشهاي تحقیق بر اساس یافته
:شودجویی در آن ارایه میصرفه

در نظر گرفتن قیمت مناسب براي آب زیرزمینی با توجه به عوامل موثر بر تمایل به -1
اگر سیاست . تمایل به پرداخت کشاورز به الگوي کشت او بستگی دارد: پرداخت

تواند اثر مینی با توجه به الگوي کشت صورت پذیرد میهاي زیرزگذاري براي آبقیمت
فرنگی و برنج از جمله محصوالتی است ي مرودشت گوجهدر منطقه. تري داشته باشدبیش

راه با درآمدزایی بسیار باال، مصرف آب بسیار زیادي دارد و به طور مسلم کشاورزانی که هم
بها اگر آب. داخت باالتري خواهند داشتپردازند، تمایل به پرکه به کشت این محصوالت می

در این محصوالت باالتر باشد، انگیزه براي کاهش مصرف آب در این دو محصول افزایش 
تواند اثر هاي مختلف درآمدي نیز میچنین تعیین قیمت آب براساس گروههم. یابدمی

.گذاري آب را افزایش دهدسیاست قیمت
جویی در نهادي براي صرفههاي پیشاجراي راه حلکمک مالی دولت به کشاورزان براي -2

نهادهاي خود بود بازده آبیاري است که از طریق اجراي پیشاثر دیگر افزایش قیمت، به:آب
با . گیردجویی در آب مصرفی کشاورزي صورت میدر مورد صرفه) 2جدول (کشاورزان 

ها، نهرها، تسطیح زمینتري براي بازسازي پوششي بیشافزایش قیمت، کشاورز انگیزه
اما شرط الزم براي . کندنهادها پیدا میهاي آبیاري تحت فشار و دیگر پیشکارگیري روشبه

همان گونه که اشاره شد . ي الزم استرس بودن بودجهنهادها، در دستاجراي این پیش
کنند و از میهاي باال را ناتوانی مالی عنوان حلبسیاري از کشاورزان علت اجرا نکردن راه

جویی تواند با دادن وام به کشاورزان براي صرفهدولت می. دولت خواستار کمک مالی هستند
.در مصرف آب گام موثري بردارد

با توجه به باال بودن تمایل : گذاريي تلفیقی از آب براي افزایش اثر سیاست قیمتاستفاده-3
کنند، نسبت به گروهی زمینی استفاده میبردارانی که فقط از آب زیربه پرداخت در گروه بهره

گذاري در گروه اول توان گفت که اثر سیاست قیمتبرند، میکه از منبع آب تلفیقی بهره می



ي تلفیقی از آب زیرزمینی و آب سطحی در واقع با فراهم کردن شرایط استفاده. تر استکم
.توان اثر این سیاست را افزایش دادمی

گونه که نتایج همان: گذاري مناسب محصوالت کشاورزيقیمتدر پیش گرفتن سیاست-4
نشان داد کشاورزان نسبت به کشت محصوالت پرسودي مانند برنج حساسیت CVMالگوي 

ي خود را صرف کشت این محصول تري از بودجهتري دارند و حاضرند قسمت بیشبیش
کشت این محصوالت پربازده که ي رایگان از آب زیرزمینی راه را براي افزایش استفاده. کنند

گذاري تا حدي اگر چه سیاست قیمت. کندبه طور معمول مصرف آب باالیی دارند، باز می
کند اما به دلیل اهمیت زیاد این محصوالت از لحاظ درآمد کشت این محصوالت را مهار می

یی آب جوتواند اثر زیادي روي صرفهتولیدي براي کشاورز، این سیاست به تنهایی نمی
توان گذاري محصوالت کشاورزي میهاي قیمتبا در پیش گرفتن سیاست. داشته باشد

براي نمونه از طریق نرخ مبادله . تغییرات مناسبی را متناسب با امکانات آبی کشور ایجاد کرد
به زیان محصولی مانند برنج، از افزایش سطح زیرکشت آن جلوگیري کرد و با ایجاد انگیزه 

تر است، الگوي کشت را تغییر ها بیشکرد در واحد آب مصرفی آنتی که عملبراي محصوال
ي دقیق الزم براي این دگرگونی، تعیین مزیت مناطق براساس محاسبهشاید مقدمه. داد

ي گاه مقایسهآن. باشد21اي منابع با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستقیمت سایه
داراي مزیت نسبی منطقه، میزان و مسیر دگرگونی محصوالت الگوي فعلی با محصوالت

گذاري هاي قیمتالگوي کشت را مشخص خواهد کرد که در این خصوص سیاست
.تواند موثر باشدهاي کشاورزي به عنوان یک ابزار اصلی میفرآورده

: جویی در آب آبیاريهاي صرفهگیري و اجراي پروژهمشارکت کشاورزان در امور تصمیم-5
هاي آبی بدون مشارکت کشاورزان، روز به روز داري سیستمبرداري و نگهاین که بهرهنظر به 
تري صورت ي بیشي جلب مشارکت آنان مطالعهشود، الزم است در زمینهتر میمشکل

ي استفاده از آب سیالب، در صورتی کاري در زمینهبسیاري از کشاورزان براي هم. گیرد
در واقع اگر بتوان کشاورز . ود بتوانند از این آب استفاده کنندکاري بودند که خحاضر به هم

1- Polisy Analysis Matrix (PAM)



تر آشنا ي اقداماتی از جمله پخش سیالب در باال آمدن سطح آب زیرزمینی بیشرا با فایده
.تري داردهاي اجرایی تضمین بیشکرد، موفقیت طرح

: جویی شدهصرفهاستفاده از میزان تمایل به دریافت کشاورزان براي استفاده نکردن از آب -6
هاي افزایش راندمان آبیاري در مصرف آب زمانی که کشاورز با استفاده از استراتژي

تر جویی شده مهمي آب صرفهکند، مصرف کردن و یا مصرف نکردن دوبارهجویی میصرفه
ممکن است کشاورز این آب را در افزایش سطح زیر کشت و یا کشت محصوالت . است

کار گیرد که در عمل هیچ اثر مثبتی در میزان برداشت از تر بهصرفی بیشتر با آب مپربازده
گرچه استفاده از تمایل به پرداخت کشاورزان و ایجاد . هاي زیرزمینی رخ نداده استآب

گذاري بسیار مهم است، اما زمانی تاثیرگذار است که از انگیزه از طریق سیاست قیمت
استفاده از تمایل به دریافت کشاورز بابت . جویی شده جلوگیري شودمصرف آب صرفه

گذاري به نحو موثرتري تواند به دولت کمک کندد تا سیاست قیمتاستفاده نکردن از آب می
.اجرا شود

اجرا و اثرگذاري سیاست : هاي الزم براي مهار میزان آب برداشتیدر پیش گرفتن سیاست-7
در صورتی که این . ي زیرزمینی استهاگذاري مشروط به مهار میزان برداشت از آبقیمت

هاي تواند اثر مثبتی بر میزان برداشت از آبسیاست بدون مهار میزان برداشت اجرا شود، نمی
.زیرزمینی داشته باشد
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