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چکیده
لزوم بهرهگیری از منابع آبی غیرمتعارف مانند روانابهای سطحی و فاضالب تولیدشده موضوعی است که امروزه بهعنووا کو
ضرورت اجتنابناپذکر بهوکژه در کشور اکرا نماکا میباشد .اکن موضوع برای شهرهای اکرا مخصوصاً استا تهرا بهصورت خاص
مطرح است .مطالعه حاضر بهبررسی ارزش اقتصادی کاربرد روانابهای سطحی آلوده در بخش کشواورزی جنووب اسوتا تهورا بوا
استفاده از رهیافت تابع تولید در دو منطقه آلوده و منطقه پاک پرداختهاست .نتاکج نشا میدهد که میوانیین عمکرورد تولیود گنودم در
میا کشاورزانی که از آب آلوده (فاضالب) بهره میگیرند  971کیکوگرم در هرتار بیشتر از کشاورزانی است که از آب پاک استفادهمی-
کنند .ارزش اقتصادی هر مترمرعب آب در نمونه کشاورزانی که از آب آلوده جهت آبیاری استفاده میکنند به میزا  661رکال بیشتر از
ارزش آ در نمونه کشاورزانی است که از آب کانالهای تمیز بهره میگیرند .بر اساس نتاکج اکن مطالعوه ارزش کوپ پبواب تولیودی
استا تهرا در سال  6911ه.ش برابر با  991931میکیو رکال خواهد بود .اولوکتبندی منافع آبیاری با فاضالب از دکدگاه کشاورزا
نشا می دهد که در دسترس بود و قابپ اطمینا بود فاضالب نببت به ساکر منابع آبی و کم هزکنه بود استفاده از آ بهعنووا
مهمترکن منفعت محبوب می گردد .افزاکش عمکررد محصول و بهبود حاصکخیزی خاک در اثر آبیاری بوا فاضوالب در اولوکوتهوای
بعدی قرار گرفتهاست .اکن عکپ نشا میدهد که چرا کشاورزا با وجود منع قانونی کاربرد فاضالب تصفیه نشده همچنا از اکن منبع
آب آبیاری بهره میگیرند.
واژههای كلیدی :ارزش اقتصادی ،تابع تولید ،جنوب استا تهرا  ،روانابهای سطحی آلوده

 -6استادکار مجتمع آموزش عالی سراوا
 -2مربی مجتمع آموزش عالی سراوا
(* -نوکبنده مبئول)sasouli.ageco@yahoo.com :
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مقدمه
با توجه به کمبود آب ،استفاده از پباب بهعنوا ک منبع ارزشمند آب آبیاری مطرح است و با گذشت زما اهمیوت آ
نیز بیشتر خواهد شد .فاضالبهای تولیدی در ببیاری از کشورهای دنیا بهخصوص کشورهاکی کوه بوا کمبوود منوابع آبوی
روبهرو هبتند بهعنوا منبعی برای آبیاری زمینهای کشاورزی که در پاکین دست شهرهای بزرگ قرار دارند مورداسوتفاده
قرار می گیرد .ممرن است اکن مبئکه از دکد کشاورزا اکن مناطق مبئکه نامطکوبی نباشود چورا کوه اوبً بورای آبیواری بوا
فاضالب نباکد پولی بپردازند چو فاضالبها تحت شراکطی که بهمنطور تصفیهشد از سوط شوهر جموعآوری نشوود در
سط شهر و جویهای خیابا ها روا میباشد و بهطور طبیعی به زمینهای کشاورزی پائین دسوت شوهر مویرکوزد و در
هما جا برای آبیاری مورد استفاده قرارمیگیرند .ثانیاً فاضالبها نببت به آبهای شهری بهدلیپ وجود مواد آلی از خواص
بیشتری برای رشد محصوبت برخوردار بوده تا جاکیکه کشاورزا میتوانند از خرکود کوود شویمیاکی بورای محصووبت و
زمینهای خود صرفنظر کنند و بنابراکن بدکن طرکق از هزکنههای خود براهند .همچنین عناصر غذاکی موجود در فاضالب
نیز میتواند سبب افزاکش محصول گردد.
جنوب استا تهرا داراى  73هزار هرتار اراضى کشاورزى است که هم اکنو بیش از چهپ هزار هرتار آ زکر کشت
میباشد که بخشی از اکن اراضی با فاضالب خام آبیارى میشود (استانداری تهرا  71 .)6931 ،درصد از فاضوالب تهورا
که به جنوب اکن استا روانه میشود خانیى و غیرصنعتى است که همراه با آبهاى سالم رودخانههاى ارتفاعات پاکتخوت
وارد منطقه جنوب میشود .با وجود اکن ،فاضالب صنعتى نقش ببیار زکادى در آلوده نمود آبهاى جنوب اسوتا تهورا
دارد .از سوی دکیر  31درصد فاضالب صناکع رنگ سازی 71 ،درصد فاضالب صناکع داروکی و  93درصد فاضالب صوناکع
فکزی استا تهرا بدو تصفیه وارد محیطزکبت میشوود (ترابیوا و مجهووری .)6939 ،فقوط  23/6درصود از جمعیوت
شهری استا تهرا تحت پوشش سیبتمهای جمعآوری فاضالب قرار دارند (شرکت آب و فاضالب استا تهرا )6931 ،
اکن مطکب بیانیر آ است که حجم عظیمی از فاضالب پاکتخت اکرا بدو برنامه وارد عرصههای منابعطبیعی و محویط-
زکبت میشود .حدود سه چهارم از آبهای سطحی منتهی به جنوب استا تهرا حاصپ از مصرف آب در اسوتا تهورا
است که به سمت جنوب اکن استا روانه میشود و حجمی معادل  632/9میکیو مترمرعب در سال از روانابهای سطحی
آلوده توسط اراضی کشاورزی جنوب تهرا مورد بهرهبرداری قرار میگیرد (شرکت مهندسی مشاور کرم .)6933 ،فاضوالب
ک منبع غنی از مواد مغذی برای گیاها میباشد .نتاکج تحقیقات نشا دهنده آ است که اثر آبیاری با فاضالب در بوین
محصوبت مختکف متفاوت است .در صورت عدم استفاده از هرگونه کود شیمیاکی ،مواد مغذی فاضالب بهعنوا تنها منبع
کود عمپ میکند و موجب پس انداز هزکنه کود میشود .لذا از دکدگاه اقتصادی آبیاری با فاضالب میتواند دارای سوه اثور
بر گیاها باشد -6 :عمکررد بابتر  -2منبعی برای آب آبیاری و  -9منبعی با ارزش برای کود .بر اکن اساس مطالعه حاضر
بهبرآورد ارزش اقتصادی کاربرد روانابهای سطحی آلوده در بخش کشاورزی جنوب تهرا میپوردازد و نتواکج آ را در دو
منطقه آلوده و منطقه پاک مقاکبه نموده و نیز دکدگاه کشاورزا منطقه را در مورد اکون منبوع آب آبیواری موورد تجزکوه و
تحکیپ قرار دادهاست.
عوامکی که هزکنه و منافع استفاده از آبهای آلوده در کشاورزی را بازتاب میدهد اساساً با تغییر مرا تغییر مویکننود
اکن اثرات در مرا های متفاوت فرق میکنند حتی در ک منطقه نیز متفاوت هبتند .بنابراکن تغییرات ذاتی نوع آب آلووده
استفاده شده ،غکظت مواد مغذی و ساکر اجزای تشریپدهنده نامطکوب و شراکط زراعی و اقتصادی-اجتماعی توالش بورای
ک برآورد کامپ از هزکنه و منافع را ببیار پیچیده میکند که نتاکج متفاوت ارائه شده در پیشینه تحقیق مؤکد اکون مطکوب
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میباشد.
راتنا ردی و بهرا )2111( 6اثر آلودگی آب را بر جوامع روستاکی در هند ارزشگذاری کردند .در اکن مطالعه اثر آلودگی بر
تولید محصوبت کشاورزی و بر سالمتی انبا و دام مدنظر قرار گرفتهاست .برای اکن منظور از روش اثرات تولید ،هزکنه-
های جاکیزکن و هزکنه سالمتی استفاده شدهاست .هزکنههای جاکیزکن به صورت هزکنه خبارت وارد آموده بور پمپواب آب
برآورد شدهاست .نتاکج مطالعه نشا میدهد کشاورزانی که در مناطق آلوده قرار دارند باکود هزکنوه بیشوتری در مقاکبوه بوا
کشاورزانی که در مناطق پاک قرار دارند بپردازند تا بتوانند از ضررهای کاهش بهرهوری تولیود بورنج ناشوی از آلوودگی آب
جکوگیری نماکند .کپ ضررهای حاصپ شده برای هر خانواده در هر سال  232/1دبر برآورد شدهاست کوه  269/2دبر آ
بهعکت ضررهای تولید محصوبت کشاورزی 61/9 ،دبر آ بهعکت ضررهای اکجادشده برای حیوانوات و  19دبر آ بوه-
عکت هزکنههای بیماری اکجادشده برای کشاورزا بودهاست .لیندجم و همرارا  )2117( 2میزا کاهش در مقدار و کیفیت
تولید محصول برنج ،ناشی از آبیاری با آب آلوده را با مقاکبه ساده میا مناطق آبیاری شده با فاضالب و منواطق پواک در
چین ارزشگذاری کردند .در اکن مطالعه ضرر تولید برنج  911کوا برآوردشد که شامپ ضرر مقوداری محصوول بوهمیوزا
 231کوا و ضرر کیفی محصول بهمیزا  71کوا بود .نتاکج نشا داد که  21درصد از بهورهوری بورنج و چهوار درصود از
مقدار تولید کاهش کافتهاست .ضررهای مقداری کاهش تولید برنج در مناطق آبیاری شده با فاضالب در مقاکبه با منواطق
پاک  62درصد ،افزاکش هزکنه ها  3درصد و ضررهای کاهش کیفیت برنج  1درصد بوودهاسوت .ولدکبوالس )2113( 9اثور
کاربرد پباب بر بهرهوری تولید محصوبت زراعی را در اتیوپی با استفاده از تابع تولید کاب-داگوالس بررسوینموود .نتواکج
نشا میدهد که ارزش محصول بهدست آمده در هر هرتار در مزارع آبیاری شده با پباب بهطور معنیدار بیشوتر از موزارع
آبیاری شده با آب سالم است .اکن در حالی است که افزاکش سطوح آلودگی و آبیاری با پبواب بورای کو دوره بکندمودت
بهرهوری محصول را کاهش میدهد .ولی سرماکهگذاری در نهادههای مزرعه و بهبود مدکرکت مزرعه بهرهوری آبیواری بوا
پباب را افزاکش میدهد .نتاکج توصیفی نشا میدهد که  12درصد کپ درآمد سابنه خانوارها ناشی از زراعت با استفاده از
پباب است .هیو و میتبوکاسو )2162( 9از روش تابع تولید محصوبت کشاورزی تأثیر آبیاری با پباب بر تولید محصوول
برنج در کشور وکتنام را بررسی نمودند .در اکن تحقیق میزا تغییر در بهرهوری تولید برنج در دو منطقه آبیاری با آب تمیز و
آبیاری با پباب در کشور وکتنام مورد بررسی قرارگرفت .نتاکج نشا داد که در مناطق تمیز تولید  1/16تن و در مناطق آلوده
 9/39تن بوده است .کعنی میزا تولید محصول در اثر آبیاری با فاضالب  62درصد کاهش داشته است.
مواد و روشها
روشهای اقتصادی که برای ارزشگذاری اثرات عمکررد آبیاری با فاضالب مورد استفاده قورار مویگیرنود عبارتنود از:
مدلهای سنتی ،مدلهای بهینهسازی و مدلهای اقتصادسنجی که ازمیا مدلهای اقتصادسنجی ،روش تابع تولیود موی-
تواند برای ارزش گذاری اثرات عمکررد آبیاری با فاضالب مورد استفاده قرار گیرد .هدف کشاورزا دستیابی به حدکثر سوود
فعالیت تولیدی است با فرض اکنره تابع سود (  ) ک کشاورز برای محصول (  ) Yعبارت باشد از:

1- Ratna Reddy & Bhagirath Behera
2- Lindhjem et al
3- Weldesilassie
4- Huynh & Mitsuyasu

252
()6

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،2شماره  ،3پاییز 9314
i  1,2,..., n

n

  P.Y   c.xi
i 1

که در آ  ciهزکنه نهاده  iو  Pقیمت محصول را نشا میدهد .در شراکط حداکثرسازی سود ،کشاورز برداری از  xها را
انتخاب مینماکد که شراکط زکر را برقرار کند:
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میزا مشارکت و نقش هر نهاده در جرکا تولید بهوسیکه تولید نهاکی ( )MPآ نهاده بیا مویشوود .بورهمین اسواس
ارزش تولیدنهاکی هر نهاده که در جرکا تولید بوجود میآکد به عنوا ارزش اقتصادی مصرف آ نهاده محبوب مویشوود
(چمبرز .)6333 ،بنابراکن چنانچه مقدار نهاده آب با  Wو ارزش مصرفی آ با  riنشا داده شود آنیاه  riاز رابطوه زکور
قابپ محاسبه میباشد:
()9

f  X 
 P  P  MPw W , X   VMPw W , X 
W

ri 

که در آ  Pقیمت محصول و  riقیمت نهاده  iام است .کری از مباکپ اصکی در روش تابع تولید انتخاب فرم توابعی
مناسب است .شرپهای تابعی مورد استفاده در تولید به دو گروه انعطوافپوذکر و انعطوافناپوذکر تقبویم مویشووند .توابوع
انعطافناپذکر بهدلیپ نداشتن پارامترهای کافی ،محدودکتهاکی را بر ساختار تولید اعمال میکند بهطوری که اطالعات اکن
توابع نمیتواند بهصورت آزاد رفتار تولیدکنندگا را بیا کند .اکن نوع توابع ،تخمین خطی از متغیرها را بهدست میدهد و در
نتیجه دارای پارامترها و قدرت توضی دهندگی کمتری نببت به اشرال تابعی انعطافپذکر هبوتند .اشورال تبعوی کواب-
داگالس CES6 ،و ترانبندنتال اشرال تبعی انعطافناپذکر نامیده میشوند (ساموئکبن .)6373 ،توابع انعطافپذکر ،به تعوداد
کافی پارامتر دارند و محدودکتی را بر ساختار فناوری تولید اعمال نمیکنند .اکن توابع بهصورت مناسوبتوری رفتوار واقعوی
تولیدکنندگا را توضی میدهند توابع تولید ترانبکوگ ،تابع درجه دوم و درجه دوم تعمیم کافته توابوع تولیود انعطوافپوذکر
نامیده میشوند (داکورت .)6376 ،در جدول  6فرمهای مختکف تابع تولید ارائه شده است.
اتخاذ هر نوع تصمیم و راه حکی جهت کنترل آلودگی بدو اطالع از فرهنگ و باور غالب جامعه در خصوص موضووع،
مبیر نیپ بههدف را طوبنیتر مینماکد بنابراکن انجام مطالعهای با اکن مضمو که اطالعات پاکهای را در اختیوار برناموه-
رکزا و مبؤلین امر گذاشته که با تریه بر اکن نتاکج ،در جهت رفع مشرالت و کنترل آلودگی بهتر همت گمارند ضوروری
میباشد براکن اساس پس از ارزشگذاری کاربرد رواناب هوای سوطحی آلووده ،نظور کشواورزا در موورد اکون منبوع آبوی
غیرمتعارف مورد بررسی قرار گرفته است .آمار و اطالعات مورد نیاز در اکن تحقیق از طرکق تدوکن و ترمیوپ پرسشونامه از
تولیدکنندگا محصول گندم بهدست آمدهاست .تعداد نمونه بزم با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سواده ،از فرموول
کوکرا ( )6319به شرح زکر بهدست آمده است:

1- Constant Elasticity of Substitution
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جدول  .1انواع توابع تولید
فرم تابعی
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تابع درجه دوم
تابع درجه دوم تعمیم کافته
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که در آ  Nحجم جامعه بوده که در اکن تحقیق تعداد کشاورزا گندمکار  1111بهرهبردار میباشد t .ضرکب اطمینا
قابپ قبول که با فرض نرمال بود توزکع صفت مورد نظر از جدول تیاستیودنت بهدست مویآکود و در اکون مطالعوه 6/31
فرض شدهاست s 2 .برآورد وارکانس صفت مورد مطالعه در جامعه میباشد d .دقت احتمالی مطکوب پنج درصد و  nحجوم
نمونه بزم است (ارقامی و همرارا  .)6931 ،چو آب مصرفی بهرهبردار با سط زکرکشت آنها رابطه مبتقیمی دارد لوذا
از سط زکرکشت بهعنوا صفت مناسب برای تعیین تعداد نمونه استفادهشد .در رابطوه  9وارکوانس صوفت موورد مطالعوه،
وارکانس سط زکرکشت قرار گرفتهاست و با نمونهگیری مقدماتی  1/21بهدست آمد .بدکن ترتیب حجم نمونه مورد استفاده
در بخش تولیدکنندگا محصوبت زراعی عدد  39بهدست آمده است .بهمنظور مقاکبوه ارزش تولیود نهواکی نهواده آب در
میا کشاورزانی که از آب تمیز استفاده نمودهاند و کشاورزانی که از پباب بهرهگرفتهاند دو نمونه شامپ کشاورزا منطقوه
آلوده و کشاورزا منطقه پاک مورد تجزکه و تحکیپ قرار گرفتهاست .بهعکت عدم دسترسی به اطالعات و مبتندات مربوو
به کیفیت آب ،بر اساس نظرات کارشناسا کشاورزی ،منطقه آلوده شامپ روستاهاکی مویباشود کوه کانوال فیروزآبواد کوه
مهمترکن کانال فاضالب بر تهرا است از آ روستاها میگذرد و منطقه پاک نیز شامپ روستاهاکی است که از آب رودخانه
جاجرود بهره میگیرند .با توجه بهعدم وجود پاکیاه اطالعات کشاورزانی که از پباب تصفیهنشده استفاده مینماکنود حجوم
جامعه آماری اکن گروه از بهرهبردارا  11درصد کشاورزا منطقه در نظر گرفتهشد .در هر دو نمونه اطالعوات مربوو بوه
 611زارع تولیدکننده گندم در جنوب استا تهرا در سال زراعی  31-36جمعآوری گردکود .از آنجوا کوه براسواس قوانو
مجازات اسالمی و شورای عالی سالمت و امنیت غذاکی کشور ،آبیاری محصوبت کشاورزی و سبزکجات با فاضالب خوام
ممنوع است و بهعکت هزکنههای بابی جمعآوری آمار و اطالعات تولید و همچنین پراکندگی فراوا تولیود انوواع مختکوف
محصوبت صیفی و زراعی در جنوب استا تهرا و عدم همراری کشواورزا متخکوف ،فقوط محصوول گنودم بوهعنووا
محصول مورد بررسی در نظر گرفته شد.
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نتایج و بحث
نتاکج اطالعات بهدستآمده از نمونهها نشا میدهد که سط زکرکشت کشواورزا نمونوه  2/1درصود از کوپ سوط
زکرکشت گندم در جنوب استا تهرا را شامپ میگردد (جدول  .)2نمونههای دو منطقه بهگونهای انتخواب شودهانود کوه
تفاوت چشمگیری میا میانیین سط زکرکشت دو نمونه وجود نداشتهباشد تا بتوا بدکن طرکق ساکر تفاوتهای میوا دو
نمونه را نماکا نمود .میانیین عمکررد تولید گندم کشاورزانی که از پباب بهره گرفتهاند  971کیکوگرم در هرتوار بیشوتر از
کشاورزانی است که از آب تمیز استفاده نمودهاند.
جدول  .2سط زکر کشت و تولید گندم در دو منطقه مورد مطالعه
نام متغییر

مقدار

کپ سط زکرکشت نمونهگیری شده (هرتار)

119/1

میانیین سط زکرکشت هر بهرهبردار نمونه در منطقه آلوده (هرتار)

2/79

میانیین سط زکرکشت هر بهره بردار نمونه در منطقه پاک (هرتار)

2/73

درصد سط زکرکشت نمونهگیری شده در منطقه آلوده

93/1

درصد سط زکرکشت نمونهگیری شده در منطقه پاک

11/9

میانیین عمکررد در استا تهرا (تن-هرتار)

9/3

میانیین عمکررد در منطقه آلوده (تن-هرتار)

9/311

میانیین عمکررد در منطقه پاک (تن-هرتار)

9/179

مأخذ :جهاد کشاورزی استا تهرا و کافتههای تحقیق

کشاورزا منطقه آلوده بهازای هر هرتار کشت گندم  66کیکوگرم بذر بیشتری نببت به کشاورزا منطقوه پواک بروار
بردهاند .میانیین مصرف کود شیمیاکی توسط زارعا منطقه آلوده  21/7کیکوگرم در هرتار کمتر از میوانیین مصورف کوود
شیمیاکی توسط زارعا منطقه پاک است .هما گونه که در جودول  9مشواهده مویشوود تفواوت چشومییری در میوانیین
مصرف نهادههای سم ،نیروی کار و ماشینآبت در میا دو نمونه مورد مطالعه دکوده نمویشوود .مالحظوه مویگوردد کوه
متوسط مصرف نهاده آب ،در منطقه آلوده بیشتر از منطقه پاک است.
جدول  .3میانیین مصرف نهادههای مختکف در تولید گندم /هرتار
آب

نیروی كار (نفر-

كودشیمیایی

سم

بذر

ماشین آالت

(هزارمترمکعب)

روز)

(كیلوگرم)

(لیتر)

(كیلوگرم)

(ساعت)

منطقه
آلوده

61

93

229

2/9

211

21

منطقه
پاک

3/13

91

299/7

2/2

299

22

مأخذ :کافتههای تحقیق

برآورد ارزش اقتصادی کاربرد روانابهای سطحی آلوده...
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بهمنظور برآورد تابع تولید مناسب دو فرم تابع انعطافناپذکر شامپ تابع کاب-داگالس و تابع ترانبندنتال و دو فرم تابع
انعطاف پذکر شامپ تابع ترانبکوگ و تابع درجه دوم تعمیم کافته برای هر دو نمونه برآورد و الیوی مناسب تشوخی داده-
شد .سپس با استفاده از ضراکب برآود شدة الیوی برتر ،ارزش نهاده آب محاسبه شدهاست .در اکن توابع تولیود ،مقودار کوپ
تولید گندم (تن) در ک فصپ زراعی بهعنوا متغیر واببته تابعی از مقدار آب مصرفی (هزارمترمرعب) ،نیروی کوار (نفور-
روز) ،کودشیمیاکی (کیکوگرم) ،سم (لیتر) ،بذر (کیکوگرم) و سط زکرکشت (هرتار) میباشد .معیارهوای انتخواب مودل برتور
برای کشاورزا منطقه آلوده در جدول  9ارائه شدهاست.
جدول .4مقاکبه توابع مختکف تولید گندم در منطقه آلوده از لحاظ معنیداری و آزمو نرمالیته
تعداد ضرایب

ضرایب معنی دار

آماره JB

ضریب تعیین

نام تابع
کاب-داگالس

3

9

(2/99 )1/23

%77/9

ترانبندنتال

69

9

(2/19 )1/91

%77/1

ترانبکوگ

91

21

(1/13 )1/31

%37/1

درجه دوم تعمیمکافته

91

61

(1/29 )1/33

%31/9

مأخذ :کافتههای تحقیق

جدول  .5مقاکبه توابع مختکف تولید گندم در منطقه پاک از لحاظ معنیداری و آزمو
تعداد ضرایب

ضرایب معنی دار

آماره JB

ضریب تعیین

نام تابع
کاب-داگالس

3

1

(9/91)1/61

%79/2

ترانبندنتال

69

9

(2/93)1/91

%79/1

ترانبکوگ

91

21

(1/13)%71

%39/9

درجه دوم تعمیم کافته

91

67

(1/13)1/31

%32/2

مأخذ :کافتههای تحقیق

تابع تولید ترانبکوگ به عنوا مدل برتر برای هر دو نمونه برگزکده شد و نتاکج برآورد اکن تابع در جودول  1نشوا داده
شده است .هما گونه که مشاهده میشود در منطقه آلوده اثر متقابپ آب و کود شیمیاکی مثبت است و بدکن معنی است که
با افزاکش مقدار نهاده آب ،تولید نهاکی کود شیمیاکی افزاکش میکابد و با افزاکش مقدار مصرف نهاده کود شویمیاکی ،تولیود
نهاکی نهاده آب افزاکش خواهد کافت .از سوی دکیر با افزاکش مصرف نهاده آب ،تولیود نهواکی نهواده سوم و بوذر کواهش
خواهد کافت .لذا میتوا نتیجه گرفت که استفاده از آبهای آلوده اثر مثبتی بر تولید نهاکی مصورف کوود شویمیاکی و اثور
منفی بر تولید نهاکی بذر و سم دارد .نیز مشاهده میشود در منطقه پاک اثر متقابپ آب و کودشیمیاکی منفی اسوت و بودکن
معنی است که با افزاکش مقدار نهاده آب ،تولید نهاکی کود شیمیاکی کاهش مویکابود و بوا افوزاکش مقودار مصورف نهواده
کودشیمیاکی ،تولید نهاکی نهاده آب کاهش خواهد کافت .از سوی دکیر با افزاکش مصرف نهاده آب ،تولید نهاکی نهاده بوذر
افزاکش خواهد کافت .لذا میتوا نتیجه گرفت که استفاده از آبهای سالم اثر منفی بر تولید نهاکی مصرف کود شیمیاکی و
اثر مثبتی بر تولید نهاکی بذر داشته است.
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جدول  .6نتاکج برآورد تابع تولید ترانبکوگ در دو منطقه
نام متغیر

منطقه پاک

منطقه آلوده
ضریب

آماره t

ضریب

آماره t

-191/91

-9/19

-117/16

-9/91

لیارکتم نهاده آب

99/13

6/33

63/27

6/21

لیارکتم نهاده ماشین آبت

91/77

2/61

-3/11

-2/13

لیارکتم نهاده کود

31/99

9/11

-627/69

-9/16

لیارکتم نهاده سم

12/93

2/33

-69/39

-6/76

لیارکتم نهاده بذر

71/33

2/61

-23/61

-6/91

لیارکتم نهاده نیروی کار

99/39

6/31

-93/21

-1/11

جزء ثابت

-992/17

-1/79

213/71

9/11

توا دوم لیارکتم نهاده آب

-1/79

-2/11

-1/91

-6/29

لیارکتم نهاده زمین
توا دوم لیارکتم نهاده ماشین آبت

-9/79

-6/39

-9/13

-2/16

توا دوم لیارکتم نهاده کود

-7/17

-2/63

67/11

9/97

توا دوم لیارکتم نهاده سم

1/12

1/21

-

-

توا دوم لیارکتم نهاده بذر

-6/17

-1/23

-9/96

-1/39

توا دوم لیارکتم نهاده نیروی کار

6/69

1/91

-62/12

-9/71

-39/72

-1/19

93/13

9/12

اثر متقابپ آب و ماشین آبت

-6/31

-6/71

-

-

اثر متقابپ آب و کود شیمیاکی

6/16

6/92

-9/39

-2/29

توا دوم لیارکتم نهاده زمین

اثر متقابپ آب و سم

-6/99

-6/16

-

-

اثر متقابپ آب و بذر

-9/21

-2/11

6/99

1/32

اثر متقابپ آب و نیروی کار

-6/29

-1/73

9/11

9/66

اثر متقابپ آب و زمین

62/97

2/11

9/62

1/11

اثر متقابپ ماشین آبت و کودشیمیاکی

6/29

1/12

9/36

9/11

-

-

-1/23

-1/97

اثر متقابپ ماشین آبت و بذر

-9/13

-6/33

-6/99

-6/63

اثر متقابپ ماشین آبت و نیروی کار

-6/19

-6/62

-

-

اثر متقابپ ماشین آبت و زمین

61/19

2/31

2/66

2/79

اثر متقابپ کود و سم

-9/61

-2/77

1/11

1/19

اثر متقابپ کود و بذر

-1/91

-9/22

9/13

6/22

اثر متقابپ کود و نیروی کار

-9/96

-2/63

9/91

9/11

اثر متقابپ کود و زمین

63/21

9/19

-29/12

-1/13

اثرمتقابپ ماشین آبت و سم

اثر متقابپ سم و بذر

-9/29

-2/11

9/21

2/23

اثر متقابپ سم و نیروی کار

-1/31

-1/31

-2/11

-2/71

اثر متقابپ سم و زمین

3/73

2/16

-6/91

-1/32

اثر متقابپ بذر و نیروی کار

-2/39

-6/11

3/11

1/21

اثر متقابپ بذر و زمین

22/19

9/29

-62/99

-2/91

اثر متقابپ نیروی کار و زمین

3/39

6/31

-9/37

-6/31

مأخذ :کافته های تحقیق
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نتاکج محاسبه ارزش اقتصادی نهاده آب برای دو منطقه پاک و منطقه آلووده در جودول  7گوزارش شودهاسوت .ارزش
اقتصادی هر مترمرعب آب در نمونه کشاورزانی که از آب آلوده جهت آبیاری استفاده میکنند به میزا  661رکال بیشوتر از
ارزش آ در نمونه کشاورزانی است که از آب کانالهای تمیز بهره میگیرند .با توجه به تفاوت میانیین عمکررد تولید گندم
در میا دو منطقه و کششهای تولیدی نهاده آب محاسبهشده در دو نمونوه موورد مطالعوه تفواوت اکجواد شوده در ارزش
اقتصادی هر مترمرعب آب در میا دو گروه زارعین قابپ قبول میباشد .بر اساس مطالعات فنی و آزماکشی انجام گرفتوه-
شده توسط ساکر مطالعات پباب دارای موادمغذی بوده که دارای اثور مثبتوی بور عمکرورد محصوول اسوت و دارای ارزش
اقتصادی است.
جدول  .7ارزش اقتصادی هر متر مرعب آب (رکال)
نام محصول

منطقه آلوده

منطقه پاک

191

921

گندم
مأخذ :کافتههای تحقیق

مرکز آمار اکرا مصرف سرانه آب شرب تهرا را پس از کبر آب بهحباب نیامده بر اساس فرمول کاپن تا افق سوال
 6911ه .ش محاسبه نموده است .بر اکن اساس با فرض ضرکب تبدکپ  71درصد آب مصرفی به پباب (قانعیا و نعیموی،
 ،)6937میزا کپ پباب تولید در سال  6911برابر با  711/2میکیو مترمرعب خواهد بود .با در نظر گرفتن متوسط قیمت
پباب و آب سالم که در میا دو نمونه گندمرارا بهدست آمدهاست ارزش کپ پبواب تولیودی ( 971رکوال بوه ازای هور
مترمرعب) در جدول  3ارائه شدهاست .بر اکن اساس ارزش کپ پباب تولیدی در سال  6911برابر با  991931میکیو رکال
( 99/1میکیارد توما ) خواهد بود.
بخش عمده کشاورزانی که از فاضالب بهعنوا ک منبع آب آبیاری بهره میگیرند از اکن نوع آبیاری تنفری ندارنود و
نیرانی بابت اکجاد بیماری در میا کارگرا آنها مشاهده نمیشود 11 .درصد اکن گروه از کشاورزا معتقدند که آبیاری بوا
فاضالب منجر به افزکش کود و حاصکخیزی زمینهای آنها میشود .اما در مورد آلودگی خاک زمینهای کشاورزی نظورات
متفاوتی ارائه دادهاند و دامنه نظرات آنا گبترده است .در مورد آلودگی آب چاههای منطقه مورد مطالعه در اثر آبیواری بوا
فاضالب نیز دکدگاههای متفاوتی وجود دارد 16 .درصد کشاورزا مورد مطالعه ابراز داشتهاند که حاضر نیبتند از سبزکجات
برگی و گوجهفرنیی تولید شده حاصپ از مزارع آبیاری شده با فاضالب مصرف کنند در حالیکه فقط  63درصد اکونگونوه
کشاورزا حاضر به مصرف محصوبت خود بودهاند (جدول  .)3اولوکتبندی منافع آبیاری با فاضالب از دکودگاه کشواورزا
نشا می دهد که در دسترس بود و قابپ اطمینا بود فاضالب نببت به ساکر منابع آبی و کم هزکنه بوود اسوتفاده از
آ بهعنوا مهمترکن منفعت برای کشاورزا مورد بررسی محبوب میگردد.
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جدول  .8محاسبه ارزش کپ پباب تولیدی شهر تهرا در چشم انداز 6911
سال
ضرکب کاپن
سرانه مصرف
(لیتر در روز)
میزا کپ مصرف
(میکیو مترمرعب)
میزا کپ پباب تولیدی
(میکیو مترمرعب)
ارزش کپ پباب تولیدی
(میکیو رکال)

1385

1331

1335

1411

1415

31/9

33/3

33/1

33

33/1

277

273

231

236

239

733/9

329/3

312/1

316/1

396/7

136/9

163/1

191/3

171/6

711/2

231317

239371

917916

926613

991931

مأخذ :مرکز آمار اکرا و کافتههای تحقیق

جدول  .3دکدگاه کشاورزا نببت به آبیاری با پباب
كامالً موافقم

موافقم

بی
تفاوت

مخالفم

كام ً
ال
مخالفم

از آبیاری زمینهای خود با آب فاضالب متنفرم

%1

%3

%21

%91

%91

من نیرا بیماری کارگرا زمین خود ناشی از آبیاری با فاضالب خام
هبتم.

%9

%7

%91

%93

%21

آبیاری با فاضالب میزا کود زمینهای من را افزاکش دادهاست.

%23

%97

%91

%9

%2

آبیاری با فاضالب موجب آلودگی زمینهای کشاورزی من شدهاست.

%62

%21

%23

%21

%3

آبیاری با فاضالب موجب آلودگی چاههای آب اطراف زمینهای ما
شدهاست.

%63

%21

%96

%61

%61

بنده حاضر هبتم از سبزکجات و گوجهفرنیی مزرعه خودم که توسط
فاضالب آبیاری شدهاند مصرف کنم.

%9

%61

%91

%96

%21

گزاره

مأخذ :کافتههای تحقیق

جدول  .11عکت آبیاری با فاضالب
دلیل

رتبه

اکن تنها منبع آب قابپ دسترسی است

2

آبیاری با فاضالب عمکررد کشاورزی را افزاکش دادهاست

9

چو منبع درآمد دکیری ندارم مجبور هبتم از فاضالب جهت کشاورزی استفاده کنم

1

فاضالب مواد مغذی مورد نیاز گیاها را تأمین کرده و بنده کود کمتری خرکداری نمودهام

9

چو فاضالب در تمام فصول سال در دسترس است نببت به ساکر منابع آبی بیشتر قابپ اطمینا بوده و دسترسی به آ کم هزکنه
است.

6

مأخذ :کافتههای تحقیق

برآورد ارزش اقتصادی کاربرد روانابهای سطحی آلوده...
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نتیجهگیری
نتاکج تحقیق نشا میدهد که میانیین عمکررد تولید گندم در میا کشواورزانی کوه از پبواب بهوره مویگیرنود 971
ککیوگرم در هرتار بیشتر از کشاورزانی است که از آب تمیوز اسوتفاده مویکننود .براسواس مطالعوات فنوی انجوام گرفتوه و
نظرسنجی مطالعه حاضر آبهای آلوده دارای مواد مغذی بوده که منجر به رشد گیاه خواهدشود و اکون موواد میوزا خرکود
کودهای شیمیاکی توسط کشاورزا را کاهش خواهد داد .آنچه در نتیجه برآورد تابع تولیدگندم در منطقه آلووده و محاسوبه
کشش تولید نهاده کود شیمیاکی نیز بهدست آمدهاست اکن امر را تأکید میکند .اما براساس عادت رفتاری کشاورزا و عدم
آگاهی آنها از میزا مواد مغذی موجود در آبهای آلوده آنها بهمصرف کودهای شیمیاکی همانند مقودار مصورف کودهوای
شیمیاکی توسط کشاورزانی که از آبهای پاک بهره میگیرند ادامه میدهند .با ک درصد افزاکش مصرف نهاده آب توسط
کشاورزا منطقه آلوده و منطقه پاک بهترتیب بهمیزا  1/233درصد و  1/269درصد به میوانیین تولیود محصوول افوزوده
خواهد شد .ارزش اقتصادی هر متر مرعب در منطقه آلوده  191رکال و در منطقه پاک  921رکال بهدست آمود .بور اسواس
ارزش اقتصادی هر متر مرعب آب (شامپ آب پاک و آب آلوده) قیمت کپ پباب تولیدی تهرا از  239371میکیوو رکوال
در سال  6931به  991931میکیو رکال در سال  6911افزاکش خواهد کافت.
اولوکتبندی منافع آبیاری با فاضالب از دکدگاه کشاورزا نشا میدهد که در دسترس بود و قابوپ اطمینوا بوود
فاضالب نببت به ساکر منابع آبی و کم هزکنه بود استفاده از آ بهعنوا مهمترکن منفعت برای کشاورزا مورد بررسوی
محبوب میگردد .افزاکش عمکررد محصول و بهبود حاصکخیزی خاک در اثر آبیاری با فاضالب در اولوکتهای بعدی قورار
گرفته است .عدم تواناکی کشاورز در کبب شغکی دکیر جهت تامین معاش و لذا اجبار بر ماند در شغپ کشاورزی و استفاده
از فاضالب بهعنوا منبع آب آبیاری بهعنوا آخرکن منفعت کاربرد فاضالب از دکدگاه کشاورزا منطقه محبوب میگردد.
اکن عکپ نشا میدهد که چرا کشاورزا با وجود منع قانونی کاربرد فاضالب تصفیه نشده همچنا به استفاده از اکن منبوع
آب آبیاری بهره میگیرند.
براساس نتاکج بهدست آمده مهمترکن تأثیر فاضالب از دکدگاه کشاورزا در دسترس بود مقداری آب برای عمکیواتی
نمود فعالیت کشاورزی محبوب میگردد .براکن اساس کشاورزا حاضر هبتند در صورت تصوفیه فاضوالب و دسترسوی
قانونی به فاضالب از آ بهرهبرداری نماکند .لذا تبرکع در امر تصفیه و برنامهرکزی جهت کاربرد فاضالب پیشنهاد میگردد.
پیشنهاد میگردد کیفیت فاضالب آزماکش شده و میزا موادمغذی آ به کشاورزا و مهندسین شرکتهوای مشواورهای و
مروجین بخش کشاورزی اطالع رسانی گردد و آموزشهای بزم در زمینه میزا کواهش مصورف کودشویمیاکی و اصوالح
رفتار عادت مصرفی اکن نهاده توسط کشاورزا داده شود .با توجه بهنوع منبع آب آبیاری و مواد مغوذی آ بوه کشواورزا
آموزش میزا مصرف نهادهها ارائه شود تا از مصرف غیر بهینه و بیش از حد هر نهاده جکوگیری گردد .توجه بهعدم آلودگی
خاک و آب از دکدگاه کشاورزا ببیار مهم است اما آنچه مصرف فاضالب خام توسوط کشواورزا را منجور شودهاسوت در
دسترس بود و عدم وجود منبع آب آبیاری است لذا ارائه ک منبع مطمئن آب آبیاری برای زمینهای زراعی که در کوتاه
مدت امرا در اختیار قرار داد فاضالب تصفیه شده به آنها وجود ندارد حائز اهمیت است .پیشنهاد میگردد قیمت فروش
فاضالب تصفیه شده براساس نتاکج تحقیق در دامنه  921تا  191رکال قرار گیرد البته باکد در نظر داشوت کوه اکون قیموت
برای محصول گندم بهدست آمدهاست اما میتواند بهعنوا ک قیمت پاکه جهت انجام مطالعات و اجورای پوروبه فوروش
فاضالب تصفیه شده به کشاورزا منطقه مد نظر قرار گیرد.
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Abstract
Appropriate use of non-conventional water resources including surface runoff and sewage is produced an
issue that has emerged as a necessity particularly in Iran. This thread has been created specifically in Tehran.
The current study was aimed to investigate the economic value of sewage at Agricultural Sector in South of
Tehran with produced approach in the contaminated and clean area. From the results, the average yield of wheat
production among the farmers from polluted water was 376 kg ha-1 more than farmers who used clean water.
Moreover, the economic value of water was 110 Rials more than farmers who used clean water. According to
the results, the total value of wastewater in Tehran in 1405 would be equivalent to 335,480 million Rials. The
priorities for interests of irrigation using wastewater from an agricultural perspective suggests that availability
and reliability of wastewater than other water sources and low cost of its use is the most important benefit. The
next priority result of irrigation with wastewater is increasing crop yield and improving soil fertility. This
explains why farmers despite the legal prohibition of the use of untreated sewage continue to utilize this source
of irrigation water.
Keywords: Economic Value, Production Function, South of Tehran province, untreated surface water
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