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  چكيده
ي كشاورزي است ، نياز است كه مديريت منـابع آب   ي توسعه با توجه به اين كه آب يكي از عوامل محدودكننده  

هدف از انجام اين مطالعـه، تخمـين تـابع تقاضـاي آب در مـزارع                . ناسب در كشور اجرا شود    به طور صحيح و م    

اين مطالعه در استان كهگيلويه و بويراحمد بر روي         . ي كشش قيمتي تقاضاي آب است       پرورش ماهي و محاسبه   

اي   يـري خوشـه   گ  مزارع پرورش ماهي صورت گرفته است و آمار و اطالعات مورد نياز با استفاده از روش نمونـه                 

بـراي اســتخراج تـابع تقاضــاي آب از روش   . آوري شــده اسـت   واحـد پــرورش مـاهي جمـع   55اي از  دومرحلـه 

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كـه متغيرهـاي تعـداد بچـه               . سود استفاده شد  ) سازي  بيشينه(حداكثرسازي  

ماهي بر توليد، اثـر مثبـت و متغيـر          بچه ماهي، نيروي كار خانوادگي و روزمزد، ميزان آب مصرفي و وزن متوسط           

ي كشش قيمتي تقاضـا ، مـشخص     پس از تخمين تابع تقاضاي آب و محاسبه       . دماي آب بر توليد اثر منفي دارد      

 خواهـد بـود؛ كـه ايـن     -27/1كشش قيمتي تقاضا برابـر    )  ريال 325(شد در قيمتي برابر ارزش توليد نهايي آب         

تـوان بـا      ع تقاضا نسبت به قيمت آب است و با توجه بـه ايـن نتيجـه مـي                 پذير بودن تاب    موضوع حاكي از كشش   

گذاري مناسب و منطقي براي آب تـاثير مثبـت بـر كـاهش مـصرف آب دارد و مـانع از                اطمينان گفت كه قيمت   

  . شود  ي آب مي رويه ي بي استفاده

  

  JEL :C230 ،D400بندي  طبقه
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  مقدمه

نواختي در زمان و مكان پراكنده شـده اسـت كـه     در كشور ايران ، منابع آب به طور غير يك   

برداري بهينـه قـرار داد،    بايست اين منابع آب را از طريق مديريت صحيح و پايدار مورد بهره            مي

اي قيمت يـا       مانند هر كاال يا نهاده     در برقراري تعادل بين عرضه و تقاضاي آب       ). 1374دشتي،  (

رود   اي به عهده دارد و اگر اين قيمت درسـت تعيـين شـود انتظـار مـي                   كننده  بها نقش تعيين    آب

گـذاري   بسياري از مسايل موجود در مديريت آب برطرف شود و براي اين كه در يـابيم قيمـت         

سبت به قيمـت آب از      آب چه اثري بر تقاضاي آب دارد الزم است كه حساسيت تقاضاي آب ن             

يكي از مسايل موجود در مـديريت آب تخـصيص          . گيري شود   طريق كشش قيمتي تقاضا اندازه    

با توجه به اين كه هدف اصلي كـشاورزان بـه   ). 1373سلطاني، (آن بين مصارف مختلف است،   

شـود كـه      تـرين سـود اسـت، تعيـين قيمـت منطقـي بـراي آب باعـث مـي                    دست آوردن بـيش   

ي ارزان و رايگان تلقـي نكـرده و انگيـزه بـراي حفاظـت،                  را به عنوان نهاده    كنندگان آن   مصرف

  .ي اقتصادي از آب تقويت شود جويي و استفاده صرفه

نـواختي    در استان كهگيلويه و بويراحمد منابع آب نيز از نظر زمان و مكان به طور غير يـك                   

يـابي شـديد آب        ديگر بـا كـم     پراكنده شده است كه در نيمي از استان منابع آب فراوان و نيمي            

در . كنـد   رو است كه اين مساله نياز  به مديريت مصرف آب را در اين استان ضروري مـي                   روبه

وهواي مناسـب بـراي پـرورش مـاهي اسـت نيـاز اسـت بـه                   آن قسمت از استان كه داراي آب      

 تـرين ابـزار مـديريت    مهـم . تري شـود  مديريت تقاضاي آب در مزارع پرورش ماهي توجه بيش   

هــدف ايــن مقالــه تعيــين حــساسيت . تقاضــاي آب، تعيــين قيمــت منطقــي بــراي آب اســت

  .دهندگان ماهي نسبت به قيمت آب از طريق برآورد تابع تقاضاي آب است پرورش

كنندگان آب نسبت به قيمت آب و تخمين تـابع تقاضـاي آب               ي حساسيت مصرف    در زمينه   

  :شود ها اشاره مي جا به چند مورد از آنمطالعات گوناگوني انجام گرفته است كه در اين 

اي در شهرسـتان رفـسنجان اقـدام بـه          در مطالعـه  ) 1378(آبـادي     چيذري و ميرزائـي خليـل       

گذاري آب كـشاورزي   استخراج تابع تقاضاي آب با استفاده از تابع توليد كاب داگالس و قيمت 

بـه  .  ريـال بـوده اسـت      398 نتايج حاصل از مطالعه نشان داد كه ارزش توليد نهايي آب          . كردند



٣  …         ش ماهي در  عوامل مؤثر بر تقاضاي آب در مزارع پرور

داران  سخن ديگر با افزايش مصرف هر متر مكعب آب كشاورزي در امر توليد پسته، درآمد بـاغ              

.  ريـال بـرآورد شـد      35بهـا     در اين مطالعه ميـزان آب     .  ريال افزايش خواهد يافت    398به مقدار   

آبـي   له با مشكل كمبها ابزار مناسبي براي مقاب دهد كه آب پذير بودن تقاضاي آب نشان مي      كشش

تـر آب را در   جـويي و مـصرف كـم    ي صـرفه  بهـا انگيـزه   توان با دريافـت آب      منطقه است و مي   

  .برداران ايجاد كرد بهره

كنندگان آب خـانگي   اي با عنوان بررسي واكنش مصرف در مطالعه) 1379(اسدي و سلطاني      

ي   ب كشاورزي در منطقه   و كشاورزي نسبت به نرخ آب به دنبال تعيين كشش قيمتي تقاضاي آ            

 مصرف آب   1374 تا   1360هاي    هاي سري زماني سال     در اين مطالعه از داده    . مورد مطالعه بودند  

 كشاورز دشت قزوين    137ي    نامه  خانگي  شهرستان تنكابن و اطالعات به دست آمده از پرسش          

  .  براي برآورد تابع تقاضاي آب استفاده شده است1374در سال 

اي اقدام به تعيين ارزش اقتصادي آب براي چهـار            در مطالعه ) 1381(نژاد    سالمي و محمدي    

محققان در اين مطالعـه بـراي تعيـين ارزش اقتـصادي            . محصول گندم، پنبه، طالبي و انار كردند      

يافتـه و     يافته، تـابع درجـه دوم تعمـيم         پذير شامل تابع لئونتيف تعميم      آب از توابع توليد انعطاف    

نهاد دادند كه آب كـشاورزي را از   ها در پايان، پيش آن. يافته استفاده كردند يمتابع ترانسلوگ تعم  

  .گذاري كنند و از روش دو نرخي استفاده شود گذاري محصول به محصول ارزش روش قيمت

 استان كرمان و با اسـتفاده از تـابع توليـد            1381-82با استفاده از آمار سال      ) 1386(نژاد    بريم  

نتـايج حاصـل    . تقاضاي آب را براي دو محصول گندم و جو به دست آورد             اي، تابع     چندجمله

ي  از اين مطالعه نشان داد كه ميزان آب مصرف شده براي محصول گنـدم بـا قيمـت آب رابطـه         

يعني افزايش قيمت آب تاثيري بر كاهش مصرف آب براي ايـن محـصول نـدارد و                 . مثبت دارد 

ي منفـي دارد يعنـي بـا افـزايش            ت آب رابطـه   ميزان آب مصرف شده براي محصول جو با قيم        

در ) 1386(محمـدي و پنـاهي      . يابـد   قيمت آب، ميزان مصرف براي اين محـصول كـاهش مـي           

بـرداران محـصول بـرنج        اي به تحليل توليد در تعيين ارزش اقتصادي آب در ميـان بهـره               مطالعه

هـاي آب،     داد كـه نهـاده    نتايج حاصل از برآورد تابع توليد براي محصول برنج نـشان            . پرداختند



نيروي كار و كود شيميايي بر روي توليد اثر مثبت داشت و ارزش توليد نهايي هر متـر مكعـب                    

  . ريال به دست آمد418آب مورد استفاده در توليد برنج برابر با 

ــاويور    ــاو ولين ــتفاده از داده) 1976(ه ــا اس ــه روش   ب ــاالت متحــده، ب ــي در اي ــاي مقطع ه

 و ضـريب    -12/1كننـدگان آب را نـسبت بـه قيمـت             زان حساسيت مـصرف   لگاريتمي ، مي    نيمه

  .  درصد برآورد كرد73تشخيص را 

لگـاريتمي،   هاي مقطعـي بـه روش نيمـه     كارگيري داده   در استراليا با به   ) 1998(توماس وسيم     

  . محاسبه كرد-5/0الگوي تقاضاي آب را برآورد و مقدار كشش قيمتي را 

گذاري آب كشاورزي  در هندوستان بر اين باورنـد كـه              ي قيمت   مينهدر ز ) 1991(پاساد و رائو    

بهـا و   آوري آب گذاري آب الزم است كـشاورزان در جمـع   براي اعمال مديريت درست در نرخ    

بها بايـد     ترين واحد عملي تحويل آب مشاركت داده شوند و آب           توزيع و مديريت آب، تا پايين     

  .ري را بپوشانددا برداري و نگه هاي بهره كمينه هزينه

  

  روش تحقيق

ي ديگـر     بـه گفتـه   . هاي كشاورزي از جمله آب يك تقاضاي مشتق اسـت           تقاضا براي نهاده    

در اين مطالعه تـابع تقاضـاي       . شود  ها از تقاضاي خريداران محصول مشتق مي        تقاضا براي نهاده  

 اسـتفاده از    سود به طـور مـستقيم و بـدون        ) سازي  بيشينه(آب با استفاده از روش حداكثرسازي       

سـازي سـود      در بازار رقابت كامل شـرط الزم بـراي بيـشينه          . شود  ريزي مي   زادي پي   ي هم   قضيه

چنـين شـرط      هـم . كننده برابر بودن ارزش توليد نهايي هر نهاده با قيمـت آن نهـاده اسـت                 توليد

سـازي سـود توليدكننـده آن اسـت كـه تـابع توليـد در                  ي دوم يا شرط كافي براي بيـشينه         مرتبه

شـرايط  . ي اول اسـت، اكيـدا معقـر باشـد           ي بحراني كه منتبع از شـرايط مرتبـه          همسايگي نقطه 

كوانـت و هندرسـن،   (توان با بازدهي نسبت بـه مقيـاس نيـز مـرتبط كـرد،                 ي سود را مي     بيشينه

ي   وقتي بازدهي صعودي نسبت به مقياس در تابع توليد وجود داشته باشد يعني درجـه              ). 1381

: اي كه شرايط الزم براي بيشينه شدن سود برقرار است            باشد، در نقطه   1تر از     همگني تابع بزرگ  

ها دو برابر شده ولـي توليـد بـيش از دو              ي نهاده   ها دو برابر شود، هزينه      اگر ميزان مصرف نهاده   



٥  …         ش ماهي در  عوامل مؤثر بر تقاضاي آب در مزارع پرور

در چنـين   . يابـد   در نتيجه درآمد بيش از دو برابر شده و سرانجام سود اقزايش مي            . شود  برابر مي 

بنابراين فقـط در شـرايط بـازدهي نزولـي نـسبت بـه              . بع سود، ماكزيمم معيني ندارد    شرايطي تا 

  .اي براي تابع سود در نظر گرفت و سود را بيشينه كرد توان بيشينه مقياس مي

براي تخمين تابع تقاضاي آب و تعيين كشش قيمتي تقاضاي آب براي محصول ماهي، نخـست           

  . بايستي تابع توليد ماهي برآورد شود

  :گيريم ابع توليد ماهي را به صورت زير در نظر ميت
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 X1آوري و      ضريب فـن   A،  )بر حسب كيلوگرم  ( ي مقدار توليد ماهي       دهنده   نشان yدر تابع باال    

  : شوند ي عوامل توليد هستند كه به صورت زير معرفي مي دهنده  نشانX7 تا 

X1 :نفر - روزنيروي كار روزمزد بر حسب   

X2 : ميزان خوراك مصرفي بر حسب كيلوگرم  

X3 :ماهي  ي بچه ي اوليه تعداد قطعه  

X4 :گراد  دماي آب بر حسب سانتي  

X5 :ماهي بر حسب گرم  متوسط وزن بچه  

X6 :ميزان آب مصرفي بر حسب متر مكعب  

X7 :نفر -نيروي كار خانوادگي بر حسب روز   

71........ββ :ليد متغيرهاي توضيحي در تابع توليد ماهي كشش تو  

توان مقـادير ميـانگين    ي ارزش توليد نهايي آب مي پس از تخمين تابع توليد ماهي براي محاسبه       

توليد محصول در نمونه و ميانگين آب مصرفي در مزارع پـرورش مـاهي نمونـه را در فرمـول                    

 توليد ماهي به صورت زيـر محاسـبه   ارزش توليد نهايي قرار داد و ارزش توليد نهايي آب را در   
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VMPwa : ارزش توليد نهايي آب  

aw : بر حسب متر مكعب(مقدار متوسط آب مصرفي (  

Py :: قيمت هر كيلوگرم ماهي  

ewa : استخراج از تابع توليد ماهي(كشش توليد آب (  

y : مقدار متوسط توليد ماهي  

سـازي سـود بـه صـورت زيـر عمـل              براي تخمين تابع تقاضاي آب با استفاده از روش بيـشينه          

  :شود مي

 : شود  در نظر گرفته مي3ي  ي شماره تابع توليد به صورت معادله .1
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  : شود  فرض مي4ي  ي شماره تابع هزينه نيز به صورت معادله .2
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 مربـوط بـه دمـاي آب و متوسـط وزن     X5 , X4با توجه به اين كـه در ايـن مطالعـه متغيرهـاي     

اي  است و هـيچ هزينـه  ) ي پرورش داشت ماهي در شروع دوره     متوسط وزني كه بچه   (ماهي    بچه

ين در نهايت تـابع سـود   بنابرا. كنندگان ندارد، بنابراين در تابع هزينه وارد نشده است   براي توليد 

به صورت زير است و از تابع سود نسبت به عوامل توليد مشتق گرفته و مساوي صفر قرار داده               

  :شود مي
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 وارد  X6ي آب با نمـاد         داگالس برآورد شده، نهاده    –با توجه به اين كه در تابع توليد كاب            

ير هر يك از متغيرهـا را بـر حـسب           الگو شده است و هدف، استخراج تقاضاي آب است؛ مقاد         

X6    آورده و در تابع توليد قرار داده و تابع را بـر حـسب                  به دستX6    كنـيم و در       محاسـبه مـي

 :آيد نتيجه تابع تقاضا براي آب به صورت زير به دست مي
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Dwa :زارع پرورش ماهي تقاضاي آب در م  

rlw :مزد نيروي كار روزمزد به ازاري هر روز  دست  

rf : قيمت هر كيلوگرم خوراك  

rb :ماهي  قيمت هر قطعه بچه  

rwa : قيمت آب به ازاي هر متر مكعب  

rlf : ي فرصت نيروي كار خانواده است معادل هزينه(قيمت نيروي كار خانوادگي(  

ي سود    آب براي سادگي كار نخست از فرم كلي معادلعه        ي كشش قيمتي تقاضاي        براي محاسبه 

  : گيريم ي آب مشتق مي نسبت به نهاده

)6(  0r
x

pfy

x

c

x

y
p

x wa
6666

=−=
∂
∂−

∂
∂=

∂
π∂

 

 
)7(  

wa
6 r

pfy
x =  

كه در باال خالصه شد از طريـق فرمـول زيـر            ) آب  (x6ي    كه با توجه به تابع تقاضاي نهاده       

 : مكني كشش قيمتي تقاضا را محاسبه مي
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 :     در نتيجه كشش تقاضاي آب برابر است با
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گزين كردن قيمت محصول و متوسط توليد و ميزان آب مصرفي و كـشش توليـد     كه با جاي    

كشش قيمتـي تقاضـاي آب      ) در اين جا قيمتي معادل ارزش توليد نهايي آب        (آب و قيمت آب     

  . آيد به دست مي

به ايـن صـورت كـه    . اي استفاده شد اي دو مرحله گيري خوشه در اين مطالعه از روش نمونه   

هـاي اصـلي در ايـن روش          نخست سه شهرستان بويراحمد، دنا و كهگيلويه بـه عنـوان خوشـه            

ي پرورش ماهي كـه در ايـن سـه شهرسـتان قـرار        مزرعه 100گيري انتخاب شد و از ميان       نمونه

هاي فرعي كه در جدول زير نشان داده شده اسـت؛ از طريـق              است، در مجموع از خوشه    گرفته  

ي ماهي، اطالعات مورد      دهنده   پرورش 55ي    نامه به وسيله    ي حضوري و تكميل پرسش      مصاحبه

 بوده اسـت وچگـونگي     1387نامه بهار     زمان انجام مصاحبه و تكميل پرسش     . نياز گردآوري شد  

چنـين برخـي      هـم . آمده اسـت  ) 1(ي    ي مورد مطالعه در جدول شماره       ها در منطقه    توزيع نمونه 

كـاري   هـا بـا هـم    مـاهي  اطالعات از جمله دماي آب، ميـزان آب مـصرفي و متوسـط وزن بچـه       

براي بـه دسـت آوردن   . ي شيالت و آمارهاي موجود در اين اداره به دست آمد كارشناسان اداره 

در پيونـد بـا ميـزان آب    . آب درنظـر گرفتـه شـد   ي  دماي آب هر مزرعه، ميانگين دماي سـاالنه       

در نظـر گرفـت؛ زيـرا توليـد     ) يك سال(ي توليد  مصرفي بايد ميزان جريان آب را در يك دوره  

ماهي نيازمند جرياني از آب است تا ماهي بتواند اكسيژن مـورد نيـازش را از جريـان آب تهيـه                    

ست بايد دبي آب در هـر مزرعـه         ي ميزان جريان آب در طول يك دوره، نخ          براي محاسبه . كند

دبـي آب در هـر مزرعـه، ميـزان آب ورودي بـه مزرعـه در يـك ثانيـه را نـشان             . محاسبه شود 

متوسـط  . توان ميزان جريان آب را در يك سال محاسبه كـرد     دهدكه با انجام تناسبي ساده مي       مي

انـدو بـه       داشته  ورهها در هر مزرعه در ابتداي د        ماهي  ماهي، ميانگين وزني است كه بچه       وزن بچه 

  . گرم است10 تا 3ها از  ماهي طور معمول وزن بچه

  



٩  …         ش ماهي در  عوامل مؤثر بر تقاضاي آب در مزارع پرور

  ي مورد مطالعه ها در منطقه چگونگي توزيع نمونه). 1(جدول 

  بردار نمونه بهره  شهر  شهرستان 
  10  مارگون

  بويراحمد
  15  ياسوج

  13  سخت سي
  دنا

  12  چيتاب
  3  دهدشت

  كهگيلويه
  2  ليكك

  55  جمع

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
  

  :نتايج و بحث 

  برآورد تابع توليد ماهي 

مربعـات معمـولي    ) كمينـه ( و روش حـداقل      Eviwesافـزار     در اين تحقيق با استفاده از نرم        

ي دوم بـرآورد شـد كـه         ي دوم و ريـشه      هاي تابعي كـاب داگـالس، ترانـسندنتال، درجـه           شكل

نتـايج  . ه عنوان تابع ارجح انتخاب شـد      داگالس ب - فرم تابع كاب   Fسرانجام با استفاده از آزمون      

  :آمده است) 2(داگالس براي ماهي در جدول -حاصل از برآورد تابع توليد كاب
  

  داگالس براي ماهي -نتايج حاصل از برآورد تابع توليد كاب). 2(جدول  

 tي  آماره ضريب متغير
C 4283/0- 3752/0 

lnX1 3489/0 0948/4 
lnX2 1377/0 1426/2 
lnX3 5268/0 9356/5 
lnX4 7450/0- 7035/2 
lnX5 1471/0 1862/2 
lnX6 2205/0 8053/2 
lnX7 1584/0 8010/2 

R2 = %93       R-2=%92      D-W=1/93       F=93/98 

  هاي تحقيق يافته: ماخذ



 و 95ها به غير از عرض از مبـدا در سـطح         ، تمامي ضريب  tهاي    با توجه به تابع باال و آماره        

 درصـد   93دهد كه متغيرهاي مـستقل تـا          نشان مي ) R2(ضريب تعيين   .  درصد معنادار است   99

  .دهد تغييرات متغير وابسته را توضيح مي

خطـي   هاي نبـود هـم   هاي الگو، يكي از نشانه باال و معنادار بودن ضريب R2 چنين وجود  هم  

  .در الگو است

بـا اسـتفاده از ايـن       . سـتفاده شـد    ا 148 رمـزي    RESET براي بررسي تصريح الگو از آزمون         

نتـايج ايـن    . توان پي برد كه فرم رياضي معادله و متغيرها مناسب انتخاب شده اسـت               آزمون مي 

  .آمده است) 3(آزمون در جدول 
   

   داگالس–نمايي تابع توليد كاب  آزمون رمزي براي تشخيص خطاي مشخص). 3(جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره آماره

F-statistic  274944/1 289346/0 

Logliklihood Ratio 031432/3 219651/0 

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

نمـايي بـه     و لگـاريتم نـسبت درسـت   Fهـاي   هاي به دست آمده، و آماره با توجه به احتمال     

  . شود و حاكي از شكل درست تابع است دست آمده، وجود خطاي تصريح رد مي

نتـايج حاصـل   .  اين تابع از آزمون وايت استفاده شده است  براي بررسي واريانس ناهمساني در    

  . از آزمون وايت نشان داد كه الگو دچار مشكل واريانس ناهمساني است

  داگالس-آزمون واريانس ناهمساني وايت براي تابع توليد كاب). 4(جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره آماره 

F-Statistic 135531/3 002303/0 

n.R2 77750/28 011199/0 

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

                                           
148-Ramsey's RESET Test 



١١  …         ش ماهي در  عوامل مؤثر بر تقاضاي آب در مزارع پرور

مربعات وزني بـرآورد    ) كمينه(كه براي رفع اين مشكل، بار ديگر الگو توسط روش حداقل              

بـا  . شود كه براي تخمين از اين روش نياز است وزنـي مناسـب بـراي الگـو انتخـاب شـود                      مي

هـر كـدام از   . شـود   مي استفاده از ترسيم نمودار پراكنش براي تمام متغيرها وزن مناسب انتخاب          

شـود زيـرا چنـين     تـري باشـد بـه عنـوان وزن انتخـاب مـي       اين متغيرها كه داراي انحراف بيش    

سـرانجام مـشخص شـد      . شـود   متغيرهايي در الگو باعث ايجاد مشكل واريانس ناهمـساني مـي          

   .لگاريتم متغير مقدار خوراك مصرفي در اين الگو باعث ايجاد واريانس ناهمساني شده است

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  نمودار پراكنش لگاريتم متغير مقدار خوراك مصرفي). 1(نمودار 
  

) كمينـه ( داگـالس از روش حـداقل   -در نتيجه پس از انتخاب وزن مناسب، نتايج تابع كاب    

  : در جدول زير آمده است) WLS(مربعات وزني 

 بـه غيـر از   هـا    به دست آمده در باال مشخص شد كه تمامي ضريب tاز بررسي آماره هاي   

 به دست آمده از ايـن معادلـه، نـشان           R2.  درصد معنادار است   95 و   99عرض از مبدا در سطح      

 باال داللـت  R2. دهد  درصد تغييرات متغير وابسته را نشان مي98دهد كه متغيرهاي مستقل تا     مي

 99 به دست آمده نشانگر ايـن اسـت كـه الگـو در سـطح      Fي   آماره. بر برازش خوب تابع دارد    

  . درصد معنادار است



داگالس براي ماهي بعد از رفع واريانس -نتايج حاصل از برآورد تابع توليد كاب). 5(جدول 

  ناهمساني

 tآماره  ضريب متغير

C 5196/0- 4588/0- 

lnX1 36419/0 3048/4 

lnX2 1486/0 1691/2 

lnX3 4816/0 3808/5 

lnX4 7306/0- 6971/2- 

lnX5 1518/0 2962/2 

lnX6 2472/0 1322/3 

lnX7 1704/0 0828/3 

      R2=%98  R-2=%97 D-W=1/93                         F=414/7069                            

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

هاي متغيرهاي مستقل است كه در        داگالس كشش عوامل توليد همان ضريب      –در تابع كاب    

  : آمده است) 6(جدول 
  

  كشش عوامل توليد ماهي). 6(جدول 

  نهاده
نيروي كار 

  روزمزد
  دماي آب  ماهي بچه  خوراك

وزن متوسط 

  ماهي بچه
  آب

نيروي كار 

  خانوادگي

كشش 

  توليد
36/0  15/0  48/0  73/0-  15/0  25/0  17/0  

  هاي تحقيق  يافته: ماخذ

 است؛  ترين كشش مربوط به دماي آب است كه عالمت منفي نشانگر اثر منفي بر توليد                بيش  

 درصـد كـاهش   73/0به اين معنا كه افزايش يك درصدي در ميزان دماي آب، توليد را به ميزان    

ماهي بعد از دماي آب داراي باالترين كشش اسـت كـه عالمـت مثبـت آن                 دهد و تعداد بچه     مي
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مـاهي،    نشانگر تاثير مثبت بر توليد است؛ به اين مفهوم كه با افزايش يك درصد در تعـداد بچـه                  

مـاهي، نيـروي كـار روزمـزد بـا            پس از تعداد بچـه    . يابد   درصد افزايش مي   48/0د به ميزان    تولي

با افزايش يك درصد در ميزان نيروي كار روزمزد، توليد          . ي سوم قرار دارد      در رتبه  36/0كشش  

ي ميزان آب مصرفي و نيروي كار خانوادگي بـه            دو نهاده . يابد   درصد افزايش مي   36/0به ميزان   

هاي بعدي قرار دارند و با افزايش يـك درصـدي در            در رتبه  17/0 و   25/0هاي    ا كشش ترتيب ب 

 درصـد   17/0 و   25/0ميزان آب مصرفي و نيروي كار خـانوادگي توليـد بـه ترتيـب بـه ميـزان                   

 15/0مـاهي هـر دو داراي كـشش           مقدار خوراك مصرفي و وزن متوسـط بچـه        . يابد  افزايش مي 

و با افزايش يك درصد در ميزان هر يك از ايـن دو نهـاده،               ترين كشش توليدي است       داراي كم 

  .يابد  درصد افزايش مي15/0توليد به ميزان 

  

  بازدهي نسبت به مقياس 

هـاي   بايست ضريب تابع را كه همان مجموع كشش       براي تعيين بازدهي نسبت به مقياس مي        

يـاس از آزمـون     براي مشخص كردن بازدهي نـسبت بـه مق        . عوامل توليد است، به دست آوريم     

 . كنيم ي اين آزمون بررسي مي شود، به اين معني كه ضريب تابع را به وسيله والد استفاده مي

ε = = 0/83  
بايـست ضـريب تـابع        ي بازدهي نسبت به مقياس تصميم بگيريم مي         براي اين كه بتوانيم درباره    

  .ار دهيمي آزمون والد مورد آزمون قر باال را به وسيله
  

  آزمون والد براي بررسي بازدهي نسبت به مقياس). 7(جدول 

 سطح احتمال مقدار آماره آماره

F 780570/0 188509/0 

X2 780570/0 182079/0 

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

 H0، فـرض  )7(چنين سطوح احتمال جدول   به دست آمده و هم     X2 و   Fي    با توجه به آماره     

است؛ به اين معنا    ) DRS(گيريم كه بازدهي نسبت به مقياس نزولي          جه مي شود و نتي    پذيرفته مي 



 درصـد  83/0زمان، مقدار محصول  هاي توليدي به طور هم  كه با افزايش يك درصد تمامي نهاده      

  . يابد افزايش مي

  ارزش توليد نهايي آب 

  : آيد ارزش توليد نهايي آب از حاصل ضرب توليد نهايي آب در قيمت محصول به دست مي

)10(  
yxixi P.MPVmp =  

 ريـال اسـت؛ بـه ايـن      325، ارزش توليد نهـايي آب برابـر        )10(ي    ي شماره   كه بر اساس رابطه   

دهنـدگان    مفهوم كه با افزايش يك متر مكعب آب اضافي در جريان توليد ماهي، درآمد پرورش              

  . ريال افزايش خواهد يافت325

   سازي سود با استفاده از روش بيشينهتابع تقاضاي آب در توليد ماهي  

  : آيد سازي سود، تابع تقاضا به صورت زير به دست مي بر اساس روش بيشينه

)11(  
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همان طور كه از تابع تقاضاي آب مشخص است، ميـزان تقاضـاي آب در مـزارع پـرورش                      

مـاهي و قيمـت     نيروي كار روزمزد و خانوادگي، قيمت خوراك، قيمـت بچـه   مزد  ماهي با دست  

به اين معنا كه با تغييـر  قيمـت ايـن عوامـل، تقاضـاي آب در جهـت         . ي عكس دارد    آب رابطه 

  .كند عكس تغيير مي

  

  ي كشش قيمتي تقاضاي آب  محاسبه

دار يك درصد توليد    ي مورد مطالعه مق     دهندگان در منطقه    بهاي دريافتي از پرورش     ميزان آب   

توان دريافت كه تفاوت ميزان آب وارد شده به مـزارع و              در هر سال است و اگر توجه شود مي        

بنـابراين  . ي حجـم اسـتخرهاي مـزارع اسـت          ميزان آب خارج شـده از ايـن مـزارع بـه انـدازه             

است و  بايست بهاي آن ميزان آبي را بپردازند كه در استخرهايشان ذخيره شده               توليدكنندگان مي 
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بهاي دريافتي از توليدكنندگان معادل يك درصد توليد در هر سال اسـت؛           با توجه به اين كه آب     

بهـا   توان گفت كه توليدكننـدگان قيمتـي معـادل ارزش توليـد نهـايي آب بابـت آب       در واقع مي  

گـزين كـردن قيمـت محـصول، متوسـط            با مشتق گرفتن از تابع تقاضاي آب وجاي       . پردازند  مي

در اين جـا قيمتـي معـادل ارزش         (توسط ميزان آب مصرفي وكشش توليد و قيمت آب          توليد، م 

  .  محاسبه شد Ewa = -27/1كشش قيمتي تقاضاي آب برابر با) توليد نهايي

  

  نهادها گيري و پيش نتيجه

اي كـه بـا يـك       گونـه   پذير است؛ به    دهد تقاضا براي آب كشش      همان طور كه نتايج نشان مي       

. يابـد    درصد كاهش مي   27/1آب تقاضا براي آب در مزارع پرورش ماهي         درصد افزايش قيمت    

گذاري آب نقش     توان با اطمينان گفت كه قيمت       پذير بودن تقاضا براي آب مي       با توجه به كشش   

  كارگيري اين نهاده خواهد داشت اي در ميزان به كننده تعيين

  : شود زير ارايه ميكارهاي   با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه، راه

ترين تاثير را بر روي توليـد ماهيـان سـردآبي              با توجه به اين كه دماي آب مصرفي بيش         -1  

ي شـيالت قبـل از      گـذاري و كارشناسـان اداره       گذاران قبل از سرمايه     دارد، الزم است كه سرمايه    

تلف صدور مجوز براي احداث مزارع پرورش ماهي در هر وضعيت دماي آب را در فصول مخ               

  .سال بررسي كنند

. ي عكـس دارد   براساس تابع تقاضاي آب، ديده شد كه تقاضاي آب با قيمت آب رابطـه           -2  

ايـن قـضيه بـه      . بها بر كاهش مصرف آب براي اين محـصول اثـر مثبـت دارد               يعني افزايش آب  

اده بنابراين بـه منظـور اسـتف   . است، نيز تاييد شد  ) -27/1(ي كشش قيمتي تقاضا كه برابر         وسيله

  .شود بهينه از آب، افزايش قيمت آن توصيه مي

آوري شـده از      شود درآمدهاي جمع    نهاد مي   بود منابع آب مورد استفاده، پيش        به منظور به   -3  

گذاري در اين زمينـه اسـتفاده    بود منابع آب كشاورزي و سرمايه       گذاري آب براي به     طريق قيمت 

 . شود



از (طالعه شرايط مناسـبي بـراي پـرورش مـاهي دارد،     ي مورد م  با توجه به اين كه منطقه      -4  

 . تري شود نياز است كه به تكثير و پرورش توجه بيش) جمله فراواني آب

ي انتقال آب مي بايست       رفته  هاي پيش    براي جلوگيري از تلف شدن آب و احداث شبكه         -5  

  .دهندگان قرار بگيرد اعتبارات الزم توسط دولت در اختيار پرورش
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