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  چكيده
ي آب زيرزميني و تعيين عوامل موثر بر آن در  رويه هاي جانبي برداشت بي هدف اصلي اين مطالعه برآورد هزينه

 نفر از كشاورزان بخش رستم شهرستان ممسني از 135آمار و اطالعات مورد نياز از  .شهرستان ممسني است

نخست احتمال شرطي و سپس تمايل به پرداخت نهايي كشاورزان در . شدگيري تصادفي فراهم  طريق نمونه

ي جانبي منفي با  هاي قبلي به عنوان تقريب نزديكي از هزينه گذاري براي حفر چاه و يا افزايش عمق چاه سرمايه

گذاري  يهنتايج نشان داد تمايل به پرداخت كشاورزان براي سرما. استفاده از الگوهاي الجيت و توبيت برآورد شد

ي آب  رويه در حفر چاه براي برداشت آب، بيانگر ميزان اثرات جانبي منفي بااليي است كه كشاورز با برداشت بي

ترين تاثير را متغيرهاي اعتبارات،  چنين بيش هم. كند و غيرقابل جبران است زيرزميني بر جامعه تحميل مي

ي  ليزي و سبزي و سپس نسبت سطح آبياري شدهي محصوالت جا ي دارايي، نسبت سطح آبياري شده اندازه

اين بيانگر آن است كه . گذاري و يا اثرات جانبي منفي داشت غالت بر تمايل به پرداخت كشاورزان براي سرمايه

چنين  هم. آبي، الگوي كشت به سمت محصوالتي با نياز آبي باال و به تقريب سودآور تغيير يافته است با وجود كم

 76/4گذاري كند،  كند بعد از اين سطح در حفر چاه سرمايه از دارايي كه كشاورز تمايل پيدا مياي  سطح آستانه

سازي  ي آسان هاي دولت در زمينه توان نتيجه گرفت كه سياست ها مي بر اساس اين يافته. هكتار تعيين شد

ها  گذاري كه سياستبه سخن ديگر، در صورتي . ي آب، منجر به افزايش اثرات جانبي منفي شده است عرضه

هاي حفاظت از منابع آب  هاي حمايتي بخش كشاورزي، سياست زمان با افزايش سياست ناهماهنگ بوده و هم

 . آمدي به جز تخريب منابع نخواهد داشت دنبال نشود، پي
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  مقدمه

هاي  مقدار بارندگي و حجم آب ،يبا توجه به قرار گرفتن ايران در نواحي خشك و بيابان  

اي كه  به گونه ؛گيرد نمي نواخت صورت طور يكه هاي جوي نيز ب ايران كافي نيست و ريزش

متوسط  از تر درصد كم 40است كه  متر  ميلي250 حدود  كشوري  بارندگي ساالنهميانگين

وجداني، (است  جهان ي  درصد متوسط بارندگي ساالنه33تقريب به  آسيا و ي بارندگي ساالنه

2003(.   

خشك مانند   آبي در مناطق خشك و نيمه بله با مشكل كماحل سنتي براي مق  راهبنابراين،   

.  آب بوده استي عرضهتر در تاسيسات آبي به منظور افزايش  گذاري هر چه بيش  سرمايه،ايران

بود آب در ايران، در گذشته از سيستم قنات و احداث بندهاي انحرافي بر روي   رفع كمبراي

ها   بيش در بسياري از نقاط كشور هنوز هم از اين سيستم ود، كه كمش ها استفاده مي رودخانه

 دشوي هاي زيرزمين كشي زياد از آب كه موجب نقصان و آب شود، بدون آن استفاده مي

هاي  تر معطوف به سياست توجه عمومي، بيشهاي اخير  در سال ).1378عبدالهي و سلطاني، (

تر از منابع آب زيرزميني و  هاي آبياري و برداشت بيش مديريت عرضه مانند ساخت سد، شبكه

ي استان فارس  اما شوربختانه تاكنون بر ميزان آب سطحي مهاره شده. مانند آن بوده است

رسي به انرژي ارزان قيمت   پمپاژ آب و دستي رفته آوري پيش فنورود . شده استافزوده ن

 اين روند، ي ادامهه، و شدهاي زيرزميني  رويه از آب برداري بي  موجب بهره،فسيلي در كشور

يلي يهاي برقي و گازو گسترش استفاده از موتور پمپ. حيات اين منبع را به خطر انداخته است

 ي طوري كه سطح سفرهه هاي زيرزميني شده، ب آب  بيش از حدي عث تخليهدر سراسر كشور با

 90 دشت از مجموع 67و در ده و پايين رفته است كر نقاط كشور نشست تر بيشها در  اين آب

هاي  آب). 1384كاران،  زيبايي و هم(دشت استان فارس بيالن آب زيرزميني منفي است 

برداري معقوالنه و متعادل از  كه بهرهشوند   محسوب ميزيرزميني از منابع طبيعي تجديد شونده

نابودي اين منابع نجر به  م،برداري متعادل بهرهنكردن رعايت و  پايدار ي ها منجر به استفاده آن

برداري برابر  هاي زيرزميني بايد حجم بهره برداري پايدار از منابع آب  بهره بنابراين براي.شود مي



كاران،  دومينيكو و هم (دشو  نزوالت جوي به اين منابع اضافه ميحجم آبي باشد كه در اثر

  .)2002 و 2000؛ گايارتي و باربير، 1968

پس در صورت . كند  به دليل ماهيتي كه دارد نيروهاي بازار را با مشكل مواجه ميآبكاالي   

   آب ازي بهينه رقابت كامل، تخصيص كارا و بازارداشتن اطالعات كامل و فراهم بودن شرايط 

اما به داليل وابستگي متقابل ميان  .پذير خواهد بود امكانطريق نيروهاي بازار،  منبعي از هر

هاي فرصت  هاي باالي مبادله و هزينه كارگزاران اقتصادي، ضعف يا نبود حقوق مالكيت، هزينه

ز گيرد كه در نهايت منجر به برو رويه از منابع آب زيرزميني صورت مي آب، برداشت بي

هاي  مورد آب دربه سخن ديگر ). 1381جان آسافو و آجايي،  (دشو جانبي ميي عوارض  پديده

 طريقي بره ب وآب مكان  كيفيت، كميت و آب بري  رويه بيزيرزميني، زماني كه استحصال 

 گيرد  شكل مي65 عوارض جانبيي بگذارد، پديده محيط زيست اثر كنندگان و مصرف ديگر

، اثرات 66هاي زيرزميني، اثرات جانبي در طول زمان طرفي در مورد آب از .)1999لينگرن، (

جانبي تحميل شده توسط كشاورز مالك يك چاه به كشاورز مالك چاه ديگر در زمان طوالني 

ي  نتيجه. اين اثرات ممكن است منفي يا مثبت باشند. در يك فضاي مشخص است) زياد(

هاي عميق كردن چاه به علت كاهش سطح آب  نهاثرات جانبي منفي در طول زمان، افزايش هزي

تر به آب  رسي به  طور كشاورزان براي دست دهد كه چه شده نشان مي اين عوامل مطرح. است

عوارض جانبي كنند و  ي مكانيكي سوراخ مي ها را در مقايسه با حفر سنتي با مته زيرزميني، چاه

ي ديگر موجب  ب گفته). 1982وسگوپتا، د (دنكن بردار تحميل مي افراد بهره ديگر بر) منفي(

 ي جنبه از، به طوري كه دشو هاي زيرزميني مي هاي مالي برداشت آب هزينهافزايش 

برداري،   بهرهي جنبه  از،پمپ و موتور، گذاري حفاري، لوله تر هاي بيش گذاري، هزينه سرمايه

كشي ناشي از  غير آبهاي مت يا افزايش هزينه(حجم معيني آب  تري براي پمپاژ انرژي بيش

كاهش درآمد حاصل از كشاورزي، آن  فزون برا. را به دنبال دارد) كشي افزايش عمق آب

 به طور كلي .وجود دارد افزايش سطح شوري آب نيز خطركاهش قيمت زمين كشاورزي و 
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كند،  اي به ديگران تحميل مي اي، هزينه  توليدكنندهتوسطانه ويك آبخ زماني كه برداشت آب از

 و 1999لينگرن، ( هم زند تخصيص منابع را بر تواند كارايي اجتماعي تصميمات فردي در مي

  . )2005ريدي، 

مالكيـت    حقوق مطمئن در   نبودتوان گفت نقص نهادي مانند       چه بيان شد مي    با توجه به آن     

ماننـد  هـاي انحرافـي      سياسـت  مـصرف آن و    مانند عوارض جانبي در    انتقال آب، نقص بازار    و

ده شـ اجتمـاعي مـصرف آب       هاي خـصوصي و    اي موجب شكاف بين هزينه     هاي يارانه  ستسيا

يابي واقعي منـابع   كم عالمت صحيح ازنشدن پيامدهاي مستقيم چنين شرايطي دريافت   از. است

 بـرداري بـيش از    خود بـه بهـره    ي   كه به نوبه   استكنندگان   مصرف سوي توليدكنندگان و   آب از 

اثر عوارض جانبي و يارانه را بـر مقـدار مـصرف و             ) 1 (نمودار .دوش  مي منابع آب منجر   حد از 

  .دهد مي نشان قيمت آب آبياري

 منحني منفعت نهايي يا همـان تـابع تقاضـا بـراي آب آبيـاري اسـت،       ، MB،)1( نمودار در  

MSUC  طـرف دولـت     هاي زيرزميني با پرداخت يارانه از      آب  نهايي برداشت از   ي   منحني هزينه

 هـاي زيرزمينـي بـدون يارانـه و         آب  نهـايي برداشـت از     ي   منحني هزينه  MPCيد،  به عوامل تول  

MSC  بـا درنظرگـرفتن     هـاي زيرزمينـي بـدون يارانـه و         آب  نهايي برداشـت از    ي   منحني هزينه

نگرفتن  نظر در حالت يارانه و   د، در شو  ه مي ديدكه   گونه   همان. دهد عوارض جانبي را نشان مي    

تـر   قيمت آب آبياري كم    و تر برداشت بيش  حالت ديگر، مقدار    دو مقايسه با  عوارض جانبي، در  

 تـر و    مقـدار برداشـت كـم      ،گرفتن عـوارض جـانبي     نظر در ها و  حالت حذف يارانه   و در  است

  . )1385 و صبوحي، 2005شنگلد و زيلبرمن،  (خود است ترين مقدار بيش قيمت آب آبياري در

اغلب نـسبت بـه   . اي هيدرولوژيكي است  ه وسعت عوارض جانبي تا حدي وابسته به فرض         

 عدم  ،عوارض جانبي  مقدار و هاي زيرزميني  هيدرولوژيكي برداشت آب   محيطي و  اثرات زيست 

. پيچيـده اسـت    ها امري مشكل و    به اين دليل برآورد دقيق آن      هايي وجود دارد و    حتميت) نبود(

زمـاني   اي يـك عنـصر    هاي زيرزمينـي دار    آب برداشت از ) منفي(توان گفت عوارض جانبي      مي

دهد  را افزايش مي   هاي برداشت امروز   نه فقط هزينه   آب اضافي امروز    برداشت يك واحد   .است

  الزم اسـت كـه انحـراف از   پـس . شود مي آينده نيز تري در هاي بيش  بلكه موجب افزايش هزينه   



 هـا موقـت    آن  حتـي اگـر    .گرفته شـود   نظر صريح در  طوره  سطح ايستايي آب ب    وضعيت پايدار 

هـا نـشان     واقعـي آن   مقـدار  از تر صورت ممكن است كه عوارض جانبي كم       اين غير باشند، در 

  . )1999لينگرن،  (داده شود

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رو  آبي روبه هايي است كه با بحران كم شد استان فارس از جمله استان همان طور كه گفته  

. هرستان نيز از اين جريان جدا نيستبوده و شهرستان ممسني بويژه بخش رستم اين ش

برنج، گندم، (تركيبات اصلي الگوي كشت كشاورزان اين بخش را محصوالتي مانند غالت 

هاي روغني  ، دانه...)فرنگي و هندوانه، خيار، گوجه(، مركبات، صيفي، سبزي و جاليز )ذرت

اورزان سهم كش. دهد تشكيل مي) لوبيا، عدس، نخود و ماش(و حبوبات ) كنجد و كلزا(

كنند، اما با بروز  ي دايمي فهليان تامين مي ي آب مورد نياز آبياري را از رودخانه عمده
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تر  آبي و يا به هاي اخير ميزان آب رودخانه به شدت كاهش يافته و كشاورزان با كم سالي خشك

طالعه از ي مورد م از آن جا كه عمده درآمد كشاورزان منطقه. اند رو شده آبي روبه بگوييم بي

آبي نسبت به تغيير  رو شدن با كم ها بعد از روبه رفت كه آن فعاليت كشاورزي است، انتظار مي

كم وضعيت قبلي  ي آب واكنش نشان دهند، تا دست الگوي كشت و يا تغيير در منابع عرضه

ها در مكشاورز خود  پس آن. خود را با برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزميني حفظ كنند

ي  هاي آبي واقع در حوزه هاي عميق كردند و اين مساله نيز تنها به زمين قدام به حفر چاها

ها هم اقدام به حفر  هاي ديم هم سرايت كرد و آن رودخانه محدود نشد و به مالكان زمين

هاي خود را به زير كشت محصوالتي با نياز آبي باال مانند برنج،  هاي عميق كرده و زمين چاه

ها بردند؛ به طوري كه تمامي  اي و باغ جات، نباتات علوفه والت جاليزي، سبزيذرت، محص

تر از منابع آب زيرزميني به ميزاني فراتر از  افزايش تقاضاي آب ايجاد شده با برداشت بيش

هاي اضافي  هاي زيرزميني از طريق حفر چاه برداشت آب. ميزان برداشت مجاز تامين شده است

 و كاهش عمق سطح ايستايي آبهاي قبلي شدت يافته و منجر به  هو يا افزايش عمق چا

.  منطقه شده استبردار افراد بهره ديگر عوارض جانبي منفي بري  سرانجام منجر به بروز پديده

ي آب زيرزميني و تعيين عوامل  رويه هاي جانبي برداشت بي اين مطالعه با هدف برآورد هزينه

  .نجام شده استموثر بر آن در شهرستان ممسني ا

  

 روش تحقيق

هاي جانبي برداشت  آمار و اطالعات مورد نياز براي بررسي هدف مطالعه كه برآورد هزينه  

 135بيش از حد از آب زيرزميني و تعيين عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسني است از 

و استفاده آوري  گيري تصادفي جمع بردار در بخش رستم شهرستان ممسني از طريق نمونه بهره

گذاري در حفر چاه و يا افزايش  بر اين اساس از تمايل به پرداخت كشاورزان براي سرمايه. شد

هاي اخير استفاده  سالي آبي و خشك رو شدن با مشكالت كم هاي قبلي پس از روبه عمق چاه



كشاورزان براي ) MWTP (67نخست احتمال شرطي و سپس تمايل به پرداخت نهايي. شد

هاي  هاي اضافي و يا افزايش عمق چاه  از حد از منابع آب زيرزميني با حفر چاهبرداشت بيش

؛ 2001آماراند و كريشناموردي،  (68ي اثرات جانبي منفي قبلي به عنوان تقريب نزديكي از هزينه

احتمال شرطي برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزميني . برآورد شد) 1980گيسر و سانچز، 

هاي قبلي واكنشي به اثرات جانبي منفي است كه  ضافي و يا افزايش عمق چاههاي ا با حفر چاه

  : گيري شد ي الگوي لوجيت اندازه به وسيله

)1(  ∑β+= iiXAZ  

P1/(P[LnZ[(كه ii −= ،Piهاي اضافي يا افزايش عمق  گذاري در حفر چاه ، احتمال سرمايه

Xمتغير وابسته و ي كشاورزان به عنوان  چاه به وسيله i متغيرهاي مستقل هستند كه در زير 

  : اند تعريف شده

 X1ي قبل از مداخله؛  ، نسبت سطح آبياري شده براي غالت در بعد از مداخله به دورهX2 ،

ي  نسبت سطح آبياري شده براي محصوالت صيفي، سبزي و جاليز در بعد از مداخله به دوره

در بعد از ) محصوالت دايمي(هاي ميوه  اري شده براي باغ، نسبت سطح آبيX3قبل از مداخله؛ 

كنجد، (، نسبت سطح آبياري شده براي ديگر محصوالت X4ي قبل از مداخله؛  مداخله به دوره

، نسبت كل سطح آبياري X5ي قبل از مداخله؛  در بعد از مداخله به دوره...) ماش، عدس و 

، نسبت سود ناخالص غالت X11از مداخله؛ ي قبل  ي خالص در بعد از مداخله به دوره شده

، نسبت سود ناخالص X22بعد از مداخله به سود ناخالص كل محصوالت در قبل از مداخله؛ 

، X33محصوالت صيفي، سبزي و جاليز بعد از مداخله به سود ناخالص كل قبل از مداخله؛ 

 از مداخله؛ نسبت سود ناخالص محصوالت باغي بعد از مداخله به سود ناخالص كل قبل

X44 نسبت سود ناخالص ديگر محصوالت بعد از مداخله به سود ناخالص كل قبل از ،

، X9، تمايالت ريسكي و X8، اعتبارات ارزان؛ X7؛ )زمين(ي دارايي   ، اندازهX6مداخله؛ 

  . ي خانوار اندازه

                                           
67-Marginal Willingness to Pay 
68-Negative Externality Cost 



 افزايش هاي اضافي و يا گذاري در حفر چاه  سپس تمايل به پرداخت كشاورزان براي سرمايه

 : برآورد شد2ي  ها به صورت رابطه عمق چاه

)2(  ∑α+= iiXCWTP  

X. نمايي تخمين زده شد  با استفاده از الگوي توبيت به روش بيشينه درست2ي  رابطه i ها همان

ها  براي كشاورزي كه در چاه اضافي يا افزايش عمق چاه. هستند) 1(ي  متغيرهاي مستقل رابطه

دهد و اگر براي چاه اضافي   را به دست ميWTPگذاري،  كند، ميزان سرمايه ري ميگذا سرمايه

 كشاورزان به عنوان تقريب WTPدر اين مطالعه .  صفر استWTPگذاري نكند،  سرمايه

ي اثرات جانبي منفي در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نيز بررسي شده  نزديكي از هزينه

  .است

هاي  سالي هاي حاصل از خشك آبي رو شدن با كم د كشاورزان با روبههمان طور كه گفته ش  

ي اخير، ممكن است براي برداشت بيش از حد آب زيرزميني، اقدام به مداخله در منابع  دهه

هاي قبلي  شكني چاه هاي جديد و يا كف گذاري در حفر چاه تامين آب خود از طريق سرمايه

  . كرده باشند

هر نسبت . ي قبل و بعد مرتبط است بتي گفته شده در باال به دورههر يك از متغيرهاي نس  

ي قبل و بعد را در يك واكنش پويا نشان  اثرات تعديل داخلي و يا اثرات تغيير بين دوره

ي  براي نمونه اگر نسبت سطح آبياري شده براي محصوالت صيفي و سبزي در دوره. دهد مي

 باشد بيانگر آن است كه كشاورز براي برداشت بيش يك نسبت بااليي) X2(ي قبل  بعد به دوره

بر عكس . شكني آن ريسك كرده است گذاري براي حفر چاه و يا كف از حد آب در سرمايه

اين نسبت در دو صورت، . گذاري را نپذيرفته است اگر اين نسبت پايين باشد ريسك سرمايه

كاهش سطح زير كشت محصوالت گذاري در حفر چاه و ديگر  باال خواهد بود؛ يكي با سرمايه

گفتني است كه كشاورز براي باقي ماندن بر روي منحني سود يكسان قبلي خود، احتمال . ديگر

به عبارت ديگر با اين كار . تر است گذاري در حفر چاه را انتخاب كند، بيش اين كه سرمايه

  .كند زيان حاصل از كاهش سطح زير كشت را جبران مي



بويژه در مناطقي كه . تر مناطق است ع ضروري براي آبياري در بيشآب زيرزميني يك منب  

تر مناطق، حقوق مالكيت آب زيرزميني به مالكيت  در بيش. هاي دايمي وجود ندارد رودخانه

زمين وابسته است و هيچ محدوديتي براي استخراج آب زيرزميني توسط مالك زمين وجود 

رسي  اين مساله، دست. لكيت آب زيرزميني استندارد و مالكيت زمين يك پيش نياز براي ما

پس تنها از طريق مالكيت زمين، مالكيت آب . آزاد به منابع آب زيرزميني را مشكل كرده است

). 1997؛ چاندراكاند و آرون، 2001آمارناد و كريشناموردي، (زيرزميني قانوني و مشروع است 

ي هاي فيزيكي كشاورزان را تشكيل  درصد از ارزش همه داراي60از طرفي ارزش زمين حدود 

هاي  شكني چاه هاي جديد و كف گذاري در چاه پس پتانسيل كشاورزان براي سرمايه. دهد مي

چنين تقاضاي دايمي براي محصوالت تجاري  هم. ي دارايي زمين وابسته است قبلي به اندازه

رنج، گندم و ذرت؛ ها و غالتي مانند ب جات، ميوه جات، سبزي داراي ارزش باال شبيه صيفي

گذاري در  زمين را به عنوان يك متغير تصميم مهم در احتمال و تمايل به پرداخت براي سرمايه

ها و استخراج آب  گذاري زياد براي حفر چاه بنابراين سرمايه. كند ها مطرح مي حفر چاه

    .ي آن دارد زيرزميني وابستگي تنگاتنگي با موجوديت زمين و اندازه

بـرق و سـوخت و   (هـا   ي قيمتـي نهـاده   هاي يارانه رزان به عنوان يكي از سياستتسهيالت ا   

تر كشاورزان را به آب زيرزميني فراهم         رسي بيش   و محصول توسط دولت است كه دست      ) غيره

هاي زيرزميني را بـويژه بـا ظهـور گروهـي از              بنابراين اين مساله شدت برداشت از آب      . كند  مي

هـاي   تر و استخراج آب از اليـه        هاي عميق   قابت، از طريق حفر چاه    كشاورزان همسايه و ايجاد ر    

پـس ايـن   . بـرد  هـاي زيرزمينـي را پـايين مـي     ي آب دهد و سـرانجام سـفره   تر افزايش مي    عميق

مـصرف آب توجـه       عوارض جـانبي در    ي  هزينه  فرصت و  ي  به هزينه شود    ها باعث مي    سياست

لينگـرن،  ) ( را ببينيـد   1نمـودار    (شودزميني   زير آبي    رويه  به مصرف بي   عمل منجر  و در    نشود

1999(.  

. اسـتفاده شـد   ) 2000(براي تعيين تمايالت ريسكي كشاورزان از روش فاسـتي و گيلـسپي               

 در مقايـسه بـا ديگـر كـشاورزان در           -1: هاي زير از كشاورز پرسيده شد       براي اين منظور سوال   

كنيـد؟ در   خودتان را چگونه ارزيابي مي) مانند حفر چاه  (گذاري در كشاورزي      ارتباط با سرمايه  



گريزتـر يـا      پذيرتر، ريسك   هاي ريسك   توانست يكي از گزينه     اين سوال كشاورز مورد مطالعه مي     

اگـر شـما در شـغل       ) الـف .  شامل سه قسمت بود    2سوال  . مثل ديگر كشاورزان را انتخاب كند     

نهاد شـود كـه    دي پيشاي داشته باشيد و به شما شغل جدي فعلي درآمد مشخص و تضمين شده    

 درصد درآمد شما را به دو برابر افـزايش          50سختي آن مانند شغل فعلي شما بوده و به احتمال           

اگر شـغل جديـد بـه       ) و يا به دو سوم كاهش دهد آيا مايليد شغل جديد را انتخاب نماييد؟ ب              

غل جديـد را   درصد درآمد شما را دو برابر و يا نصف نمايد، آيا باز هم حاضريد شـ  50احتمال  

 درصد درآمد شما را به دو برابـر افـزايش و يـا بـه                50اگر شغل جديد به احتمال      ) بپذيريد؟ ج 

نهادي را قبول كنيد؟ چنان چه كشاورز به بخـش            يك پنجم كاهش دهد آيا حاضريد شغل پيش       

چنان چه كشاورز بـه بخـش الـف         . گريز خواهد بود    الف پاسخ منفي بدهد اين كشاورز ريسك      

بت و به بخش ب پاسخ منفي بدهد، كشاورز ريسك خنثـي و چنـان چـه بـه هـر سـه                پاسخ مث 

سپس اين تمايالت ريـسكي بـه   . پذير خواهد بود قسمت الف، ب و ج پاسخ مثبت دهد ريسك    

گريز مقدار صـفر و بـراي ديگـران مقـدار يـك       صورت يك متغير مجازي براي كشاورز ريسك  

  . اده قرار گرفتاختيار كرده و در توابع مربوطه مورد استف

  

  نتايج و بحث

گذاري در حفر چاه آب و  نتايج حاصل از برآورد الگوي الجيت براي سرمايه) 1(جدول   

شود  همان طور كه ديده مي. دهد برداشت بيش از حد آب را از منابع آب زيرزميني نشان مي

در بعد از هاي ميوه  نسبت سطح آبياري شده براي باغ (X3تمامي متغيرها بجز متغيرهاي 

نسبت سود ناخالص ديگر محصوالت بعد از مداخله  (X44، )ي قبل از مداخله مداخله به دوره

 درصد 10 تا 1در سطوح مختلف ) ي خانوار اندازه (X9و ) به سود ناخالص كل قبل از مداخله

ي از طرفي از بين متغيرهاي معنادار شده، تنها متغير نسبت سطح آبياري شده برا. معني دارند

ي قبل از  در بعد از مداخله به دوره) كنجد، ماش، عدس، نخود و لوبيا(ديگر محصوالت 

گذاري در حفر چاه آب براي برداشت بيش  ، با متغير وابسته يعني احتمال  سرمايه)X4(مداخله 

  .دهد ي منفي نشان مي از حد آب رابطه



ي قبل از  مداخله به دورهي غالت در بعد از  يك واحد افزايش در نسبت سطح آبياري شده  

 59/0گذاري در حفر چاه آب براي برداشت بيش از حد آب را،  ، احتمال سرمايه)X1(مداخله 

گذاري در حفر  دهد، يا به عبارتي يك درصد افزايش در آن، احتمال سرمايه واحد افزايش مي

ي اين   نشانهدر واقع هر چه اين نسبت بيشتر باشد. دهد  درصد افزايش مي06/1چاه آب را  

سالي سعي كرده سطح زير كشت اين محصوالت را كاهش  است كه كشاورز با بروز خشك

تر محصوالت اين گروه مانند  از طرفي چون بيش. ندهد تا وضعيت قبلي خود را حفظ كند

برنج و ذرت نياز آبي بااليي دارند، پس كشاورز از طريق برداشت بيش از حد آب سعي كرده 

چنين نسبت سود ناخالص غالت بعد از مداخله به سود ناخالص كل  هم.  كنداين خال را پر

)  درصد25/0يا  (12/0، نيز اثر مثبت و معناداري به ميزان )X11(محصوالت در قبل از مداخله 

  . افزايش بر متغير وابسته داشته است) درصد(به ازاي هر واحد 

ي قبل  ر بعد از مداخله به دورهنسبت سطح آبياري شده براي محصوالت صيفي و سبزي د  

) يا درصد(، يعني هر يك واحد ترين اثر را بر متغير وابسته داشته است بيش) X2(از مداخله 

. شود در متغير وابسته  مي)  درصد55/3يا ( واحد 36/2افزايش در اين نسبت منجر به افزايش 

ود ناخالص باز متغير شود در بين متغيرهاي نسبت س ديده مي) 1(همان طور كه در جدول 

نسبت سود ناخالص محصوالت صيفي و سبزي بعد از مداخله به سود ناخالص كل قبل از 

 بنابراين . داشته است41/3ترين تاثير را بر متغير وابسته به ميزان كشش  بيش) X22(مداخله 

مد توان گفت اين محصوالت برخالف مصرف باالي آب، به دليل كوتاه بودن فصل و پر درآ مي

كشاورز سعي كرده سطح زير ) دهد ي كوتاهي درآمد بااليي به دست مي در دوره(ها  بودن آن

دهد كه كشاورز به اين منظور برداشت بيش از  اين مساله نشان مي. ها را افزايش دهد كشت آن

  . حد آب را افزايش داده است

در بعد ) و لوبياكنجد، ماش، عدس، نخود (نسبت سطح آبياري شده براي ديگر محصوالت   

به )  درصد-42/0يا ( واحد -43/0، اثر منفي به ميزان )X4(ي قبل از مداخله  از مداخله به دوره

ي منفي را  دليل اين رابطه. افزايش در آن، بر متغير وابسته داشته است) درصد(ازاي يك واحد 

ايش سطح زير كشت توان توجيه كرد كه اين محصوالت نياز آبي بااليي ندارند و افز چنين مي



تواند كشاورز را به  ي آب تا حدودي مي رويه گذاري در مصرف بي ها بدون افزايش سرمايه آن

ي  ي خالص در بعد از مداخله به دوره نسبت كل سطح آبياري شده. وضعيت قبلي نزديك كند

ر يك ، نيز در مجموع نشان داد كه هرچه اين نسبت باال باشد به ازاي ه)X5(قبل از مداخله 

گذاري در حفر چاه آب براي برداشت بيش از حد را به  درصد افزايش، كشاورز احتمال سرمايه

  .دهد  درصد افزايش مي04/3ميزان 

نسبت سود ناخالص محصوالت باغي بعد از مداخله به سود ناخالص كل قبل از مداخله   

)X33(ها و  بر بودن احداث باغ توان سرمايه دليل آن را مي. ، اثر كمي بر متغير وابسته داشت

ها تغيير زيادي نداشته و  ها دانست كه سطح زير كشت باغ ي به ثمرنشيني آن طوالني بودن دوره

  . به همين خاطر تاثير آن كم است

 واحد بر 337/0، تاثير مثبتي به ميزان )X6( دارايي يا مساحت زمين كشاورز  ي اندازه  

ب سخن ديگر . اي برداشت بيش از حد آب داشتگذاري در حفر چاه آب بر احتمال سرمايه

 45/2گذاري در حفر چاه آب را  ي دارايي، احتمال سرمايه هر يك درصد افزايش در اندازه

هاي   درصد از ارزش همه دارايي60از آن جا كه ارزش زمين حدود . دهد درصد افزايش مي

ر بر متغير وابسته مثبت و باال دهد، انتظار است تاثير اين متغي فيزيكي كشاورزان را تشكيل مي

  . باشد

ها به سهولت در  ، نيز يكي از عواملي است كه در حفر چاه)X7(متغير اعتبارات ارزان   

ترين تاثير مثبت معنادار را  رفت بيش گيرد و همان طور كه انتظار مي اختيار كشاورزان قرار مي

گذاري در  ش در آن، احتمال سرمايهاي كه هر يك درصد افزاي بر متغير وابسته داشت؛ به گونه

هاي  شود كه سياست بنابراين ديده مي. دهد  درصد افزايش مي17/12حفر چاه آب را به ميزان 

هاي برق، سوخت و اعتبارات براي آبياري با آب چاه، موجب تشويق براي  دولت مانند يارانه

  . ي منابع آب زيرزميني شده است رويه استخراج سريع و بي

كشاورز است كه نشان داد هر چه كشاورزان ) X8( ديگر تمايالت ريسكي متغير  

گذاري در حفر چاه آب براي برداشت بيش از حد آب،  پذيرتر باشند احتمال سرمايه ريسك

گذاري در حفر چاه آب براي برداشت بيش از حد  به طور كلي احتمال سرمايه. تر است بيش



 برابر رخ ندادن آن ])72/0)/(28/0=(6/2[ 6/2  است و احتمال رخ دادن آن حدود72/0آب 

  .است

  گذاري در حفر چاه آب نتايج حاصل از برآورد الگوي الجيت براي سرمايه). 1(جدول 
  كشش  اثر نهايي  انحراف معيار  ضرايب متغير
X1 *640/02  42000/1  5957/00 06/01  
X2 **4500/10  01000/5  3580/02  55/03  
X3 3600/00  28000/0  0810/00  11/00  
X4 *9300/1-  07000/1  4350/0-  42/0-  
X5 ***8500/09  44000/3  2200/02  04/03  
X11 **5500/00  25000/0  1240/00  25/00  
X22 **8800/07  07000/3  7800/01  41/03  
X33 *5800/00  34000/0  1310/00  23/00  
X44 9500/0-  79000/0  2140/0-  29/0-  
X6 ***4900/01  51000/0  3370/00  45/02  
X7 ***0008/00  00038/0  0002/00  17/12  
X8 **4100/00  19000/0  0920/00  07/00  
X9 0600/1-  82000/0  2390/00  47/01  

Cons. *580/77-  3100/40  -  -  
McFadden R2  58/0  

Conditional probability  72/0  
Log likelihood  67/28  

  هاي تحقيق  يافته: ماخذ

  .است% 10و% 5، %1داري درسطح  نابه ترتيب مع* و ** ، ***
  

نتايج حاصل از برآورد عوامل موثر بر تمايل به پرداخت كشاورزان را براي ) 2(جدول   

گذاري در حفر چاه آب و برداشت بيش از حد آب با استفاده از الگوي توبيت نشان  سرمايه

، X3 ،X4شود از بين متغيرهاي موجود در الگو تنها متغيرهاي  ديده ميهمان طور كه . دهد مي

X11 و X9چنين تمامي متغيرها به جز  هم.  معنادار نيستX44ي مثبتي با ميزان تمايل   رابطه

ها موجب افزايش تمايل به  ي ديگر افزايش هر يك از آن به گفته. به پرداخت كشاورزان دارد

  .شود يه گذاري در حفر چاه براي برداشت هر متر مكعب آب ميپرداخت كشاورزان براي سرما



ترين كشش مربوط به متغير اعتبارات است، به طوري كه در شرايط ثابت با يك درصد  بيش  

سپس . دهد  درصد افزايش مي14/26افزايش در آن متغير، تمايل به پرداخت كشاورزان را 

، نسبت )X6(دارايي يا مساحت زمين كشاورز   ي ها مربوط به متغيرهاي اندازه ترين كشش بيش

ي قبل از مداخله  سطح آبياري شده براي محصوالت صيفي و سبزي در بعد از مداخله به دوره

)X2(ي قبل از مداخله  ، نسبت سطح آبياري شده براي غالت در بعد از مداخله به دوره)X1  (

و  ) X5(ي قبل از مداخله  ورهي خالص در بعد از مداخله به د و نسبت كل سطح آبياري شده

براي نمونه، يك درصد افزايش در .  است63/0 و 76/0، 03/1، 99/3به ترتيب به ميزان 

گذاري در حفر چاه براي  ي دارايي، ميزان تمايل به پرداخت كشاورزان را براي سرمايه اندازه

  . دهد  درصد افزايش مي99/3برداشت هر متر مكعب آب به ميزان 
  

گذاري در حفر چاه آب  نتايج حاصل از برآورد تمايل به پرداخت براي سرمايه. )2(جدول 

  )الگوي توبيت(
  كشش  اثر نهايي  انحراف معيار  ها ضريب متغير
X1 *540/000  32000/00  2200/0 76/00  
X2 ***8700/000  31000/00  3540/0  03/01  
X3 2440/000  18400/00  0990/0  26/00  
X4 1080/0 -0  10100/00  0440/0-  08/0-  
X5 **5840/000  33800/00  2380/0  63/00  
X11 1090/000  08800/00  0440/0  17/00  
X22 **3100/000  14500/00  1260/0  47/00  
X33 *1480/000  08000/00  0600/0  21/00  
X44 *9400/0-0  05000/00  0380/0-  10/0-  
X6 **6990/000  34900/00  2840/0  99/03  
X7 ***0005/000  00025/00  0002/0  14/26  
X8 **4310/000  20700/00  1750/0  28/00  
X9 0640/000  04800/00  0260/0  31/00  

Cons. *8100/30-  17000/18  -  -  
R2  61/0  

Log likelihood  67587/27  

  .است% 10و% 5، %1داري درسطح  نابه ترتيب مع* و ** ، ***هاي تحقيق      يافته: ماخذ



  برداران و ميزان مصرف آب بندي تمايل به پرداخت برآوردي بهره طبقه). 3(جدول 

  رديف
  تمايل به پرداخت

 )ريال بر متر مكعب(
  درصد  فراواني

  ميانگين مصرف آب

  )متر مكعب(در هكتار

1  0 000  18  33/13  05872  

2  0150 - 0001  10  41/07  14280  

3  0300 - 0151  14  37/10  18564  

4  0450 - 0301  32  70/23  20603  

5  0600 - 0451  21  56/15  22880  

6  0750 - 0601  16  85/11  23931  

7  0900 - 0751  09  67/06  26600  

8  1200 - 0901  07  19/05  30428  

9  1500 - 1201  04  96/02  39600  

10  2000 - 1501  03  22/02  49666  

11  < 2000  01  74/00  74460  

12  *6/337  135  100  *29716  

    اعداد ميانگين هستند*     هاي تحقيق يافته: ماخذ
  

برداران مورد مطالعه تمايل به   درصد از بهره7/23دهد،  نشان مي) 3(همان طور كه جدول   

گذاري در حفر چاه و برداشت هر متر مكعب آب   ريال براي سرمايه450 تا 300پرداختي بين 

برداران كاهش  پرداخت، درصد فراواني بهرهشود با افزايش تمايل به  چنين ديده مي هم. دارند

 ريال براي هر 450تر از  برداران تمايل به پرداختي كم  درصد بهره50از طرفي بيش از . يابد مي

اين در حالي است كه به طور متوسط تمايل به پرداخت كشاورزان براي . متر مكعب دارند

.  ريال برآورد شده است6/377گذاري در حفر چاه براي برداشت هر متر مكعب آب  سرمايه

اين ميزان بطور تقريبي بيانگر ميزان اثرات جانبي منفي است كه كشاورز به جامعه تحميل 

توان براي يك كشاورز مشخص،   را ميWTPبنابراين اين . كند و غير قابل جبران است مي

او براي ) MEC (70ي اثرات جانبي نهايي چنين هزينه و هم) MWTP(69تمايل به پرداخت نهايي

                                           
69-Marginal Willingness to Pay 
70-Marginal Externality Cost 



چنين  هم) 3(جدول . گذاري در حفر چاه براي برداشت هر متر مكعب آب دانست سرمايه

چنان چه ديده . دهد ي بين تمايل به پرداخت و ميانگين مصرف آب در هكتار را نشان مي رابطه

چنين ميانگين  هم. يابد شود با افزايش تمايل به پرداخت، ميانگين مصرف آب نيز افزايش مي مي

 متر مكعب در هكتار است كه با توجه به جدول ياد 29716برداران  صرف آب بين تمام بهرهم

گيرد، اين   قرار مي1200 تا 901ي تمايل به پرداخت  شده، اين ميزان مصرف آب تقريبا در رده

بنابراين .  ريال است6/377در حالي است كه ميانگين تمايل به پرداخت تمام بهره برداران 

تري بپردازند و وضعيت قبلي خود را  تر حاضرند مبلغ بيش فت كه كشاورزان بزرگتوان گ مي

تري است كه اين  ي جانبي بيش ي هزينه همان طور كه گفته شد اين به منزله. تر كنند تثبيت يا به

  . كنند برداران به ديگران تحميل مي بهره

يت اقتصادي، يك عامل مهم و چون يك فعال ي دارايي كشاورز هم با توجه به اين كه اندازه  

ي  ي بين هزينه گذاري براي حفر چاه است، به اين منظور رابطه  در سرمايهWTPي  كننده تعيين

اين رابطه را به شكل ساده ) 2(نمودار . ي دارايي نيز بررسي شد اثرات جانبي نهايي و اندازه

چنان كه   همAEBامتداد  در MECشود كه  ديده مي) 2(با توجه به نمودار . نشان داده است

ي اثرات جانبي   هزينهOAEسطح . يابد شود، افزايش مي زياد مي) هكتار زمين(ي دارايي  اندازه

گذاري در  گذاري در حفر چاه است، كه اين تا زماني كه كشاورز سرمايه نهايي منفي از سرمايه

عه و يك اثر جانبي منفي دهد يك اثر جانبي مثبت براي جام  انجام نمي Eي حفر چاه را تا نقطه

 76/4(اي از دارايي  در نمودار ياد شده سطح آستانهEي  نقطه. آيد براي كشاورز به حساب مي

گذاري گند و  كند بعد از اين سطح در حفر چاه سرمايه است كه كشاورز تمايل پيدا مي) هكتار

 براي كشاورز مثبت ي اثرات جانبي نهايي منفي، براي جامعه منفي و بعد از اين نقطه هزينه

رسي به آب  به سخن ديگر چون سود انتظاري كشاورز وابستگي مستقيم با وسعت دست. است

رسي به آب  زيرزميني براي آبياري داشته و از طرفي كشاورزان از كاهش عمومي ميزان دست

 كم بر روي منحني آبي آگاهند؛ براي اين كه دست زيرزميني در زمان مواجه شدن با مشكل كم

هاي اضافي و يا  گذاري در حفر چاه سود يكسان قبلي خود باقي بمانند، اقدام به سرمايه

اين موضوع . دهند كنند و ميزان برداشت آب خود را افزايش مي هاي قبلي مي شكني چاه كف



خواهند  ها مي زيرا آن.  مطرح شودMin-Maxچون يك استراتژي  تواند به راحتي هم مي

چنين كشاورزان ممكن است با ايجاد  هم. ترين اندازه برسانند ا به كمترين زيان خود ر بيش

  .  تنوع، توانايي و تحمل مقابله با خطر كاهش آب زيرزميني را افزايش دهند

  

  
  

  نهادها گيري و پيش نتيجه

گذاري در  ايهنتايج نشان داد كه احتمال و تمايل به پرداخت نهايي كشاورزان براي سرم  

كشاورزان . تر آب است اين بيانگر تمايل كشاورزان براي مصرف بيش. حفر چاه باالست

ها  خواهند تا آن جا كه امكان دارد وضعيت قبلي خود را حفظ كنند و چه بسا بعضي از آن مي

 با البته اين مساله. تر كردن وضعيت خود نيز هستند آبي به دنبال به در اين شرايط با وجود كم

چنين  هاي زيرزميني و هم هاي حفر چاه و استحصال آب هاي جديد در زمينه آوري ي فن توسعه

ي كاشت محصوالت مختلف و از طرفي روند  هاي مكانيكي و بيولوژيكي در زمينه آوري فن

اثرات . تري گرفته و دور از انتظار نيست ها در بازار، قوت بيش ها و نوسان آن صعودي قيمت
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   داراييي اندازه

  )فعاليت اقتصادي(

  ي نهايي اكسترناليتي يا هزينهفر چاه گذاري در ح سرمايهتمايل به پرداخت نهايي براي ). 2(نمودار 



ها  كاهش سطح آيش، افزايش كاشت محصوالت كشت دوم و تغيير الگوي كشت آنآن را در 

جات  به سمت كاشت محصوالت با نياز آبي باال مانند برنج، ذرت، محصوالت جاليزي، سبزي

  . توان ديد اي مي و نباتات علوفه

آبي بسياري از  بر بودن استحصال آب زيرزميني، با بروز كم از طرفي به دليل سرمايه  

گذاري در حفر چاه را  گريزند، توانايي سرمايه شاورزان كوچك كه به طور عمده ريسكك

) 2(اين موضوع را نمودار . كنند تري پيدا مي تر قدرت عمل بيش نداشته ولي كشاورزان بزرگ

تر  تر تمايل به پرداختشان پايين و كشاورزان بزرگ دهد كه كشاورزان كوچك تر نشان مي به

ي  يعني با افزايش اندازه. گذاري در حفر چاه دارند تري براي سرمايه  بيشتمايل به پرداخت

از آن جا كه اين تمايل به پرداخت تقريب . شود تر مي دارايي اين تمايل به پرداخت بيش

توان گفت كه با  ي آب زيرزميني است، پس مي رويه هاي جنبي برداشت بي نزديكي از هزينه

توان گفت كه نبود  بنابراين مي. يابد رات جنبي نيز افزايش ميي اث ي دارايي، هزينه اندازه

نهادهاي مربوط به آب زيرزميني، پيچيدگي اثرات جنبي را در آبياري با آب زيرزميني به وجود 

هايي  ها و محرك گذاري اثرات جنبي در درك نقش مثبت يارانه از طرفي ارزش. آورده است

ي كارا از آب  اي يا باراني كه استفاده هاي آبياري قطره  هاي استفاده از سامانه مانند يارانه

هاي ارزان براي آبياري با آب  هاي برق و وام كند و نقش منفي يارانه زيرزميني را تشويق مي

. كننده است شود، تعيين چاه كه موجب تشويق براي استخراج سريع منابع آب زيرزميني مي

هاي ياد شده،  ها در كنار سياست نظارت درست بر آنها و نبود  ي چاه رويه بنابراين حفر بي

ي ديگر در صورتي كه  به گفته. ي اثرات جنبي منفي را تشديد كرده است زمينه

هاي حمايتي بخش كشاورزي،  زمان با افزايش سياست ها ناهماهنگ باشد و هم گذاري سياست

اين . بع نخواهد داشتآمدي جز تخريب منا هاي حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پي سياست

اي يا باراني، استفاده از  هاي آبياري قطره  هاي هاي استفاده از سامانه در حالي است كه يارانه

  . كند هاي با چگالي باال براي باال كشيدن آب زيرزميني و غيره اثرات جنبي مثبت ايجاد مي لوله

ت و تابعي از نيروهاي همان طور كه گفته شد طبيعت حقوق آب زيرزميني پيچيده و پوياس

يا (عرضه و تقاضا است و از طرفي با توجه به تمايل پرداخت باال براي حفر چاه 



ي مديريت تقاضا مانند الگوي كشت، مديريت  تر است كه بر روي جنبه به) گذاري باال سرمايه

، )و محصول... ها، برق و  ي قيمتي نهاده يارانه(ها  هاي آبياري و سياست آب، سامانه

تر و  هاي بيش هايي مانند استفاده از پمپ گذاري شود و يا از جانب عرضه در سياست سرمايه

توان از  چنين مي هم. هايي صورت گيرد تر آب، تعديل ي بيش برق و وام ارزان براي عرضه

هايي استفاده كرد كه در جاهايي كه سطح ايستايي آب در حال پايين رفتن است؛  گزين جاي

هايي استفاده كرد كه  گزين هاي زيرزميني را انجام دهد و يا از جاي ي آب وبارهبتواند شارژ د

گذاري در چاه نه  سرمايه. هاي جديد، الزم است براي قانونمند كردن پمپ آب و يا تاسيس چاه

هاي آب  تنها مطلوبيت آب زيرزميني را افزايش نخواهد داد بلكه خطر شكست ناگهاني سفره

. دهد هاي آبياري افزايش مي گذاري در سامانه بع آبي را در مقايسه با سرمايهزيرزميني و افت منا

ي  ي صنعت بيمه گذاري در توسعه توان سرمايه هاي مديريت تقاضا مي از طرفي در كنار سياست

سالي به منظور كاهش  محصوالت كشاورزي را براي گسترش وسعت پوشش خطرهاي خشك

  .نهاد كرد هاي قبلي خود نيز پيش ر و يا افزايش عمق چاهانگيزه و تمايل كشاورزان براي حف

 توليد و ي محيطي و عوارض جنبي و افزايش سريع هزينه با توجه به اثرات زيستسرانجام   

 ،تر نيست  آب بيشي  تنها عرضه،رسد كه راه حل مشكل آب در ايران  آب به نظر ميي عرضه

 كه ساختار اقتصادي و الگوي  استبيرياو تدها   سياست، در پيش گرفتنحل موثرتر  بلكه راه

 كه به عنوان مديريت تقاضا يبيراها و تد الزم است سياستبنابراين . مصرفي آب را تغيير دهد

 ديگر سخنبه . ريزان توسعه قرار گيرد تر از گذشته مورد توجه برنامه  بيش،شوند گذاري مي نام

 آب را ميان مصارف و مناطق ي دوبارهيص  كه تغييرات ساختاري و انتقال و تخصيهاي سياست

 آب در ايران ي لهاتري برخوردار باشد، زيرا مس ينده از اولويت بيشآ بايد در آسان كند،مختلف 

از . گذاري است  مديريت و سياستي لها مس،همانند ديگر مناطق خشك جهان بيش از هر چيز

هاي اقتصاد را شامل شود  شي الگويي گسترده كه تمامي بخ طرفي نگرش سيستمي و ارايه

براي نمونه، تدوين يك الگوي داده ستاده براي آب و روابط آن با . رسد  ضروري به نظر مي

  .هاي اقتصادي كه بتواند تمامي اثرات و جوانب را بررسي كند، ضروري است ديگر بخش
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