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  چکیده

 ،آبـی کـم هـاي  فشـار یاري کافی و مطمئن داشـته و  به وجود آب آب فراوانیزراعت محصول راهبردي برنج وابستگی 
کـاهش روانـاب ورودي   کـه   اسـت  یحـال ایـن در  . ناپذیري بر عملکرد و کیفیت محصـول تولیـدي دارد  جبران تأثیرهاي

شـالیکاري ایـن    هـاي  زمـین  هزار هکتار از 171سفیدرود در استان گیالن که منبع اصلی تأمین آب آبیاري براي  ۀرودخان
در این راستا، . است کردهکافی و مطمئن آب آبیاري را در بسیاري از مناطق این استان با چالش مواجه  ۀعرض استان بوده،

تعیـین تمایـل بـه پرداخـت شـالیکاران       بـه  ، هاي مدیریت منابع آب در طرف تقاضابهبود سیاست منظور به پژوهش حاضر
کـارگیري  بـر مبنـاي بررسـی میـدانی و بـه     الزم هاي داده .پردازدمیآب آبیاري کافی و مطمئن  ۀعرضاستان گیالن براي 

در ادامـه بـا اسـتفاده از رهیافـت     . آوري شدآبی استان گیالن جمعدچار کم روستاهايمزرعه در  224اطالعات مربوط به 
خـت  هکمـن، تمایـل بـه پردا    يا دومرحلـه استنمائی و  باز و برازش الگوي توبیت به روش حداکثر در -گذاري انتهاارزش

نشـان داد کـه    دسـت آمـده   بـه  نتـایج  هنتایج حاصل. سنجیده شد از آب آبیاري کافی و مطمئن مندي  بهرهشالیکاران براي 
 منـدي  بهرهکنونی تأمین آب آبیاري براي  ۀهزیندرصد بیشتر نسبت به  49/26حاضر به پرداخت  ،شالیکاران در این مناطق
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  مقدمه
ها و تنگناهاي موجود براي تأمین آب آبیاري در بخـش  با افزایش تقاضاي روزافزون براي آب، محدودیت

آلبیـک و  (جهان  آب در سطح ةکنندمصرف نیتر بزرگدرصد منابع آب شیرین،  70کشاورزي که با مصرف 
. یابد، شدت میشده شناختهترین بخش اقتصادي به لحاظ مصرف آب بازده کم حال نیدرعو ) 2006، 1همکاران

-افزایش عدم حتمیت مقدار و زمان ۀمقولآب آبیاري مرتبط با دو  ۀعرضرو در چالش پیش نیتر بزرگامروزه 

هـاي آبـی،   دشـده، مـدیریت نادرسـت در حوضـه    یا هـاي  مقولـه رخـداد   هـاي  دلیل نیتر مهم. بندي عرضه است
آب، تغییر  ةتقاضاکنندهاي برداري از منابع آب، افزایش رقابت بین بخشمشخص نبودن حقوق مالکیت و بهره

در خصـوص  . اسـت اي و محلـی  ملـی، منطقـه   سـطح هاي نهادي از سوي دولـت در  ها و اختاللاقلیم و دخالت
در ایران تأکید سندهاي باالدستی مانند سند راهبـردي مـدیریت    گرچهاهاي آبی، مدیریت منابع آب در حوضه

هـاي  منابع آب در دهـه  ۀیکپارچمدیریت  نبود هاي آبی بوده، اما سازي در حوضه، بر تصمیم)1382(منابع آب 
  .است کردهاي را در کشور ایجاد اخیر مشکالت جدي و پیچیده

تـرین قسـمت   در انتهـایی . آبریز سفیدرود بزرگ است ۀحوضهاي آبی ایران، ترین حوضهیکی از پرچالش
ـ  شـاهرود بـه   ۀرودخانبا  آمیختن پس از  اوزن قزل ۀرودخاناین حوضه،   بـه سـفیدرود تغییـر نـام داده و     ۀرودخان

آبریـز ایـن رودخانـه در مقطـع سـد       ةحـوز مسـاحت  . شـود  مـی  وارد در استان گـیالن  شهرستان رودبار ةمحدود
 ).1390اي استان گیالن، شرکت سهامی آب منطقه( است لومترمربعیک هزار 56 بر بالغ نالیگدر استان  سفیدرود
هـاي   هـا و زهکشـی   شـبکه  1340از سـال   پـس و  بـوده سـفیدرود   ۀرودخانترین نقش  مهم ،گیالن ۀجلگآبیاري 
در  .)2010، 2جایکـا (اسـت   شـده ایجـاد  حاصـلخیز گـیالن    ۀجلگـ آبیـاري   منظور بهاي از این رودخانه  گسترده

 آبریز سفیدرود بزرگ، با اتخاذ رویکرد تـأمین منـابع آب و   ۀحوضآب کل  منابعهاي اخیر، بدون توجه به  سال
هاي باالدسـت  سازي آب متعددي در استانهاي تنظیم و ذخیرهیی به تقاضاي جدید در باالدست، سازهگو پاسخ
ترین استان آبخور حوضه، یعنی ن در انتهاییپیامد این رویکرد، ایجاد بحرا. آبریز احداث شده است ۀحوضاین 

و مناسـب آب آبیـاري بـه     موقـع  بـه  ۀعرضـ ورودي به سد سفیدرود،  آبکاهش شدید منابع . استاستان گیالن 
کشاورزي تحت پوشش این رودخانه، با چـالش مواجـه    هاي زمین هزار هکتار 171ی و کیفی را براي لحاظ کم 

شـدت و درصـد کمبـود آب آبیـاري بـین       برحسـب هاي اخیـر  که طی سال دهدها نشان میبررسی. است کردن
شهرسـتان   11آبیاري و زهکشی سفیدرود در  ۀشبکشالیکاري تحت پوشش  هاي زمین هکتار از 53158تا  4554

سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن، (ند ا ههنگام و کافی آب آبیاري مواجه بوداستان گیالن با مشکل تأمین به
                                                                                                                                                  
1- Albiac 
2- JICA 
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مرغوب شالیکاري، بـدون شـک    هاي زمین این درعدم حتمیت در عرضه و توزیع نامناسب آب آبیاري  ).1390
و ضمن تضـعیف امنیـت غـذایی، وابسـتگی     کرده  تولید برنج در ایران وارد  ۀسامانبه  چشمگیري  هاي تخسار

  .داده است ایران را به واردات این محصول زراعی راهبردي افزایش 

آبـی در بخـش کشـاورزي    بررسی و رفع مشـکالت مـرتبط بـا کـم     منظور بهفت مختلف دو رهیا یطورکل به
و  دارد هـا تأکیـد   زیرسـاخت  ۀآب از طریق توسـع  ۀعرضرهیافت سنتی یا طرف عرضه، بر افزایش . وجود دارد

بازارهـاي   ۀتوسـع آبـه و  گذاري آب، بـازنگري و اصـالح حـق   رهیافت دیگر یا طرف تقاضا بر استفاده از قیمت
در  ادشدهیموارد  خصوص بهها کاربرد این روش). 2012، 1جورادو و همکاران-مسا( استانونمند آب، استوار ق

 فراینـدي پیچیـده   شامل ، زیرا استو محکم  مستنداجرایی دقیق و پایگاه اطالعاتی  ۀبرنامطرف تقاضا، نیازمند 
هاي پیشین در پژوهش). 2006همکاران،  آلبیک و(شود رو می هکه اغلب با مقاومت کشاورزان منطقه روب است

مـارکوئز و  (تمرکـز شـد    زارعـان   ۀرفت ازدست هاي فایدهآب آبیاري و  ۀعرضاغلب بر ارتباط بین عدم حتمیت 
ارزش اقتصادي آب آبیـاري کـافی و مطمـئن بـراي کشـاورزان کمتـر        به و) 2010، 3، رانجان2005، 2همکاران

، انـد  قائـل  ارزشـی کـه کشـاورزان بـراي آب آبیـاري کـافی و مطمـئن       بدون تردید آگاهی از . است شده توجه
همچنین، تعیـین اثرگـذاري   . طرف تقاضا داشته باشد يها يگذار استیستواند نقش شایان توجهی در بهبود  می

گذاري کشاورز بـراي  اجتماعی کشاورز بر ارزش -اقتصادي هاي ویژگیتولید کشاورزي و  ۀسامانهاي ویژگی
تا با آگاهی از میـزان اسـتقبال احتمـالی از سیاسـت      کردهکمک  گذاران استیسفی و مطمئن، به آب آبیاري کا

یکــی از . کننــد يگــذار هـدف خــود را بهتــر لـۀ  مداخاجرایـی مشــخص در بــین انـواع کشــاورزان، چگــونگی   
آب هاي مهم در راستاي موفقیت این سیستم آگاهی از تقاضا یـا تمایـل بـه پرداخـت کشـاورزان بـراي        ورودي
شناخت تقاضا یا تمایل به پرداخت کشاورزان براي آب آبیاري، اهمیت شایان توجهی در تدوین . استآبیاري 
آب، ایجـاد بـازار    ۀعرضهاي گذاري در زیرساختفایده سرمایه -گذاري آب، تحلیل هزینههاي قیمتسیاست

  ).2012، 4همکاران استورم و(کنندگان مختلف دارد آب و تخصیص منبع محدود آب در بین مصرف

نیـاز بـراي ایجـاد    اطالعـات پـیش   کـردن بـه فـراهم    کمـک بسـیاري   هـایی در ایـن حـوزه،    انجام پـژوهش 
اطمینــان خـاطر الزم را بــراي  ...) بـازار آب، بانـک آب و   ( ســازوکارهاکـه ایـن    منعطـف بــوده  ییسـازوکارها 
 ،پیشـین  هـاي  پـژوهش چه در بسیاري از اگر. کندمیآبی فراهم هاي کمکسب سود در دوره منظور بهکشاورزان 

هاي غیرکشـاورزي بـراي   و بنگاه وکارها کسبخانوارها، ) WTP( 5برآورد ارزش اقتصادي یا تمایل به پرداخت

                                                                                                                                                  
1- Mesa-Jurado 
2- Marques 
3- Ranjan 
4- Storm 
5- Willingness to Pay 
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، 1994، 1هـو و همکـاران  ( بررسی شده  یسال خشکتناب از از آب شرب کافی، مطمئن و سالم یا اج مندي بهره
) 2010، 5، هـاتون و همکـاران  2005، 4، هنشر و همکـاران 2002، 3کاران، راج و هم1994، 2باراکات و چمبرلین

   .است موضوع پژوهشی انجام شده این کمتر دربارة در بخش کشاورزي اما

کـه   کـرد اشـاره  ) 1998( 6تیـاواري  ۀمطالعـ توان بـه  در بخش کشاورزي میهاي انجام شده  پژوهش ازجمله
بـزرگ و تـأمین مطمـئن آب     یرسـان  آباجـراي یـک طـرح     ورمنظ بهتمایل به پرداخت کشاورزان تایلندي را 

نتایج نشان داد که مجمـوع تمایـل بـه    . کرد ارزیابی )CVM( 7مشروط گذاريارزشآبیاري، با استفاده از روش 
و نگهداري پروژه بوده و ارزش تولید نهایی آب آبیاري را  اجراییهاي پرداخت کشاورزان منطقه برابر با هزینه

در نواحی جنوبی هندوستان، تمایـل بـه پرداخـت    ) 2009( 8پژوهش چاندارسکاران و همکاران .دهدپوشش می
نتـایج نشـان داد کـه    . آب آبیاري ۀعرضزراعی خشک براي بهبود شرایط  ةدورکار را در طول کشاورزان برنج

WTP  تـزاکیس  . استل واحد پولی هندوستان به ازاي هر هکتار در سا 5/218براي آب آبیاري برابر با  زارعان
تأمین آب آبیاري کافی و مطمئن، تمایل به پرداخت  منظور به پساب ۀتصفیمنافع حاصل از ) 2009( 9و همکاران

را  ابرازشـده پرداخت کشاورزان براي آب آبیاري حاصل از تصفیه و عوامل مؤثر بر میزان تمایـل بـه پرداخـت    
ـ  آبی مواجه بـوده، در نـ  که با کم شده بررسی ۀمنطق. کرد یبررس  هـاي  نتیجـه  ان قـرار داشـته و  واحی سـاحلی یون

درصـد قیمـت هـر     2/61داد که متوسط تمایل به پرداخت کشاورزان بـراي آب آبیـاري بازیـافتی،    حاصل نشان
کشـاورزان   ةشـد ابزار هاي  با استفاده از ترجیح) 2010(آلکون و همکاران . واحد حجمی آب آبیاري تازه است

ارزیـابی  کشـاورزي   هـاي  مصـرف را براي  شده هیتصف پسابزش استفاده از گذاري مشروط، ارو رهیافت ارزش
 د،در پـژوهش خـو  ) 2010(ریگبی و همکاران   .است آب آبیاري کافی و مطمئن شده ۀعرضکه منجر به کردند

عرضـه بـا    حتمـی نبـودن    موقعیـت باغداران در جنوب اسپانیا را در  وسیلۀ بهگذاري اقتصادي آب آبیاري ارزش
نتایج نشان داد کـه ارزش اقتصـادي هـر واحـد حجمـی آب      . کردنداز رهیافت آزمون انتخاب ارزیابی  استفاده
 -مسا ۀمطالع. با مساحت باغ ارتباط مستقیم دارد شده نییتعجاري بوده و مقدار ارزش  هاياز قیمت بیشترآبیاري 

آب آبیاري مطمـئن   ۀعرضانیا براي کار در جنوب اسپباغداران زیتون ارزشی را که) 2012(جورادو و همکاران 
نتایج نشان داد . گذاري مشروط و استخراج تمایل به پرداخت باغداران، ، با استفاده از روش ارزشاند قائل بوده

                                                                                                                                                  
1- Howe 
2- Barakat and Chamberlin 
3- Raje 
4- Hensher 
5- Hatton 
6- Tiwari 
7- Contingent Valuation Method 
8- Chandrasekaran 
9- Tziakis 
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هـاي تـأمین آب   درصد بیشتر نسبت به پرداخت کنونی خود به تشـکل  20تا  10که باغداران حاضر به پرداخت 
، پـژوهش  هـاي گفتـه شـده     نمونـه با توجه بـه اهمیـت   . هستندآب آبیاري مطمئن  از مندي بهره منظور بهآبیاري، 

پایـاب سـد و    هـاي  زمـین  حاضر در پی تعیین ارزش اقتصادي تأمین آب آبیاري کافی و مطمئن براي شالیکاران
یـل بـه   در این راسـتا، تعیـین تما  . اندکه با کمبود آب آبیاري الزم مواجه آبیاري و زهکشی سفیدرود بوده ۀشبک

از  ابرازشـده از آب آبیاري کافی و مطمئن و ارزیابی عوامل مؤثر بر مقـدار   مندي بهرهپرداخت شالیکاران براي 
  .است پژوهش اینهدف  نیتر مهمگذاري مشروط و بررسی میدانی، ، با استفاده از رهیافت ارزشها آنسوي 

  روش تحقیق
در خصـوص بـرآورد ارزش    1بـاز  -ه از رهیافت انتهـا پژوهش و با توجه به استفاد هاي هدفتحقق  منظور به

از آب آبیـاري کـافی و مطمـئن، از     مندي بهره براي شده بررسی اقتصادي یا میزان تمایل به پرداخت شالیکاران 
یـان در  گو پاسـخ  در صورت آشنایی) 1989( 3به اعتقاد میشل و کارسون. استفاده شد 2الگوي رگرسیونی توبیت

بـاز بهتـرین گزینـه     -گذاري انتها، رهیافت ارزششده یبررس رداخت براي کاالي در خصوص نحوه و اصول پ
گـذاري آب  باز در خصوص ارزش -از سوي دیگر، مزیت اصلی کاربرد پرسش انتها. گذاري استبراي ارزش

 آوردکه امکان استخراج تابع تقاضا را نیـز فـراهم مـی    شده حاصل WTPآبیاري این است که معیار مستقیمی از 
  :زیر است قرار بهگذاري در الگوي توبیت ساختاري ارزش ۀمعادل). 2012استورم و همکاران، (

)1(  * 1,2,...,i i iWTP X i N     

ان یک متغیر پنهـ *WTPو  کردهتبعیت  از توزیع نرمال با میانگین صفر و انحراف معیار  iکه در آن، 
، سانسـور شـده   مقـدارها  دیگـر  بوده و در  پذیر مشاهده سانسور  ۀآستانیا  از  تر بزرگ دارهايمقبوده که براي 

  :کردزیر تعریف  ۀمعادل ۀلیوس بهتوان را می شده مشاهده WTP مقدار. است

)2(  
* *

*i
WTP

WTP if WTP
WTP

if WTP


 

  


 

مقداري ثابـت بـوده، در آن صـورت     باشد و  f(WTP)تابع چگالی احتمال  يدارا WTP ۀپیوستاگر متغیر 
  :داریم

                                                                                                                                                  
1- Open-end 
2- Tobit 
3- Mitchell and Carson 
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)3(   1*( ) ( ) ( )i id df W T P f W T P F     

 

Wاگر . متغیر شاخص است کی d فوق، ۀرابطدر  T P    سانسور شـده نباشـد، مقـدار     ةمشاهدبوده یاd 
Wچنین، در شرایطی کههم. استبرابر با واحد  T P   سانسـور شـده باشـد، مقـدار      ةمشاهدبوده یاd   معـادل

ـ ازا. صفر است W، زمـانی کـه   رو نی T P     باشـد، چگـالی WTP  بـا   برابـرWTP*     شـده و در شـرایطی کـه
WTP    اهده باشد، مقدار آن برابر با احتمـال مشـ*WTP   میـزان تمایـل بـه     ،در پـژوهش حاضـر  . اسـت

ـ از آب آبیاري کافی و مطمئن نسبت بـه   مندي بهره پرداخت شالیکاران براي کنـونی تـأمین آب آبیـاري،     ۀهزین
ه صرف شد ۀهزین، میزان درصد تمایل به پرداخت اضافی شالیکاران نسبت به گرید عبارت به سنجیده شده است؛

نداشـتن  سانسور برابر با صفر در نظر گرفته شد که بیـانگر   ۀآستان، رو نیازا. پرسیده شد براي تأمین آب آبیاري 
  .استکنونی صرف شده براي تأمین آب آبیاري ۀهزینتمایل به پرداخت اضافی نسبت به 

سانسـور   ۀیت با آسـتان توان براي الگوي توبسه نوع ارزش انتظاري را می) 1999( 1به اعتقاد سیگلمن و ژنگ
  :است*WTP  نوع اول، ارزش انتظاري متغیر پنهان. کردصفر تعریف 

)4(  *
iE WTP X     

0Wدومین نوع، ارزش انتظاري  T P W T P  شودزیر تعریف می صورت بهکه  بوده:  

)5(  ( )
0 ( )

( )

i

i i
i

X

E WTP WTP X X X


      


       


  

 ۀرابطـ  بـر اسـاس   کـه  اسـت  WTP سـومین نـوع، ارزش انتظـاري   . اسـت  2عکس نسبت میـل  که در آن 
  .پذیر است محاسبهزیر

)6(    [ ( )]i
i

XE W TP X    


   
 

  

، )WTPفـرض سانسـور نشـده بـودن     (WTP بـودن، در ارزش انتظـاري  ر این رابطه، احتمال سانسـور نشـده  د
نیـز بـراي الگـوي توبیـت      3توان سه نـوع اثـر نهـایی   تظاري میبا توجه به وجود سه نوع ارزش ان. شودضرب می

  .است *WTPاولین اثر نهایی متناسب با ارزش انتظاري نوع اول، اثر نهایی بر متغیر وابسته پنهان . کردتعریف 

                                                                                                                                                  
1- Sigelman and Zeng 
2- Mill's Inverse Ratio 
3- Marginal Effect 
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)7(  *

k
k

E WTP
x


    


  

تغییـر   براثـر پنهان را  ۀوابست ، تغییر متغیرشود می الگوي توبیت را شامل ضریب هاي این اثر نهایی که همان
انتظاري نوع دوم، اثر نهایی بـر   باارزشدومین اثر نهایی متناسب . دهدنشان می  xkیک واحدي متغیر توضیحی 

  .کندگیري میسانسور نشده اندازههاي  هبراي مشاهد را WTP ارزش انتظاري

 )8(  0
1 ( ) ( )i

k
k

E W TP WTP X
x

    


               
  

سانسـور نشـده    هاي مشاهده ، چه مقدار xkکه تغییر یک واحدي متغیر توضیحی دهد این اثر نهایی نشان می
اثـر نهـایی بـر ارزش     بـا نـام   انتظـاري نـوع سـوم،    بـاارزش سومین اثر نهایی متناسب . دهدرا تحت تأثیر قرار می

  .شودشده و سانسور نشده، شناخته می سانسور WTP انتظاري

)9(    i
k

k

E WTP X
x





      

  

بـه  . اسـت  Xمشـخص   مقـدارهاي سانسـور نشـده در    ةمشـاهد  شده زدهفوق، احتمال تخمین  ۀرابطول جزء ا
 در  E[WTP l WTP >0] و E[WTP] مقـدارهاي گـزارش دو اثـر نهـایی مـرتبط بـا      ) 2002( 1اعتقاد ولدریـدج 

یـز مـدنظر   ن 2هکمن يا دومرحله، برازش الگوي توبیت به روش در این مطالعه همچنین. ها الزامی استپژوهش
در این رهیافت فرض شده یک مجموعه از متغیرها ممکن اسـت بـر تصـمیم شـالیکار بـراي ابـراز       . قرار گرفت

دیگري از متغیرها میزان تمایل به پرداخت اضافی را تحت تأثیر  ۀمجموعتمایل به پرداخت اضافی اثر گذاشته و 
کـه ایـن متغیرهـا لزومـاً      واردشدهدر الگوي توبیت تواند مختلف از متغیرها می ۀمجموع، دو رو نیازا. قرار دهد

زیـرا الگـوي    اسـت، اي توبیـت  فوق، امتیاز این روش نسبت به روش یک مرحله ۀنکت. نخواهد بود 3الجمعمانعه
 WTP شده که متغیرهایی که بر تصمیم شالیکار براي ابـراز  فرضپذیري را نداشته و اي این انعطافیک مرحله

 کـه  یدرصـورت ، یکسـان بـوده،   کرده را تعیین  یاضاف WTP ا متغیرهاي توضیحی که مقداراثر گذاشته ب یاضاف
و رگرسـیون خطـی    4هکمن، الگوي توبیت به دو الگـوي پروبیـت   يا دومرحلهدر الگوي . ستین گونه نیالزوماً 

  ).2003، نیگر( شود یمتجزیه 

ـ  پرسـش در بخش اول . حی شداي مشتمل بر چهار بخش طرا نامه پژوهش، پرسش هاي هدفدر راستاي   ۀنام

                                                                                                                                                  
1- Wooldridge 
2- Heckman Two Stage Approach 
3- Non-Necessary Exclusive Variables 
4- Probit 
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وضـعیت در دسـترس بـودن آب آبیـاري و      ،هاي اقتصادي و اجتماعی شالیکار، در بخـش دوم یادشده، ویژگی
گـذاري آب آبیـاري و در بخـش    رشـد، در بخـش سـوم سـناریوهاي ارزش     ةدوربندي کمبود آن در طول زمان
در گـام نخسـت، تعـداد    . است شده يآور جمعها ادهمصرف نه ۀهزینتولید شامل مقدار و  ۀساماناطالعات  ،آخر

گیري رهیافت نمونه يریکارگ بهآزمون تکمیل و بر مبناي اطالعات حاصل از آن و  پیش منظور بهنامه  پرسش 30
بر مبنـاي  . سفیدرود تعیین شد ۀشبکپایاب سد و  هاي زمین در شده یبررسۀ نمون، تعداد حجم 1میشل و کارسون

-شهرستان استان گیالن، جمع 11شالیکار در  224براي  1390، اطالعات مربوط به سال شده محاسبه ۀنمونحجم 

انزلـی، رشـت، رضوانشـهر،    ، بندر هیاشرف ۀآستان هاي روستاي مختلف شهرستان 102در  ها مزرعهاین . شدآوري 
  .دنسرا، سیاهکل، شفت، فومن، الهیجان، لنگرود و ماسال قرار دارصومعه

  نتایج و بحث
 الزمآبیاري و زهکشی سفیدرود محسـوب شـده و آب    ۀشبک، پایاب سد و شده بررسی شالیکاري هاي زمین

از طریق این شـبکه   شده عرضهدهد که آب سطحی ها نشان میبررسی. باید از طریق این شبکه تأمین شود ها آن
، از منـابع آب آبیـاري   رزانکشـاو  هـاي اخیـر،   کافی نبوده و طـی سـال   هاي نمونه مزرعه براي زراعت برنج در 

این منابع شامل چـاه، اسـتخر   . انددهکرشالیکاري خود استفاده  هاي زمین تأمین آب کافی براي منظور بهکمکی 
هاي فروردین تـا  طی ماه. است، رودخانه، چشمه و تاالب شده يآور جمع، پمپاژ مرکزي، آب باران )بندانآب(

درصد شالیکاران نمونه بـا کمبـود آب آبیـاري مواجـه بـوده و       83و  14/82، 9/62، 6/49، 3/64مرداد به ترتیب 
براي  ،تعیین میزان تمایل به پرداخت شالیکاران نمونه منظور به. اند    استفاده کردهمنابع آب آبیاري  ازدیگر ناچار به

در . تشریح شد ها آنزراعی، یک سناریوي فرضی براي  ةدوراز آب آبیاري کافی و مطمئن در طول  مندي بهره
و روسـتاهاي   هـا   دیگـر جـاي  اي با کاهش حجم آب آبیاري تحویلی به این سناریو، شرکت سهامی آب منطقه

شـونده از طریـق کانـال    زراعـی را بـه شـالیکار پرسـش     ةدورشبکه، تحویل آب آبیاري کافی و مطمئن در طول 
صرف شده بـراي تـأمین    ۀهزینعالوه بر  تحت این شرایط از شالیکار خواسته شد تا. آبیاري متضمن خواهد شد

درصد براي تحقق شرایط فـوق و   برحسبزراعی، میزان تمایل به پرداخت اضافی خود را  ةدورآب آبیاري در 
  .کنداز آب آبیاري کافی و مطمئن بیان  مندي بهره

از منـابع   شالیکاران شامل آب سطحی حاصل از شبکه، پمپـاژ آب  ةاستفادمورد  سه منبع اصلی آب آبیاري 
 اي کـه  ههزینمیانگین . استو پمپاژ مرکزي روستا ) بندان و تاالبچاه، رودخانه، چشمه، استخر یا آب(مختلف 

متوسـط   طـور  بـه میلیون ریال بـوده و   83/1برابر با کنند،  صرف می براي تأمین آب آبیاري هر هکتار شالیکاران
                                                                                                                                                  
1- Mitchell and Carson 
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، 52برابر بـا   شده یبررسۀ نمونهر هکتار زراعت برنج در  تأمین آب آبیاري براي ۀهزینسهم سه منبع یادشده در 
شناسـایی   منظـور  بـه از سوي شالیکاران،  ابرازشدهتمایل به پرداخت  مقدارپس از ارزیابی . درصد است 11و  37

براساس نتایج این آزمون، اطالعات مربوط به . کار گرفته شد به 1ویسکر -هاي نامعتبر یا پرت آزمون باکسداده
درصد قـرار داشـت،    363/64تا  133/93از سوي آنان در بازه  ابرازشدهالیکار که مقادیر تمایل به پرداخت ش 12

  .از نمونه کنار گذاشته شد
W

TP

400

300

200
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0

  
  گذاريپرت در سناریوي ارزش هايشناسایی داده منظور بهویسکر  - آزمون باکس - 1شکل 

  
ن داد که میانگین درصد تمایل به پرداخت اضافی ابراز شالیکاران عالوه بـر  نشا ابرازشدههاي بررسی پاسخ 
شناسایی عوامل مؤثر بر میزان تمایـل بـه پرداخـت     منظور به. استدرصد  49/26تأمین آب آبیاري برابر با  ۀهزین

 هـاي  پژوهشبناي بر م ،در الگو کاررفته بهمتغیرهاي مستقل . استفاده شد اضافی شالیکاران نمونه، الگوي توبیت 
استفاده از پمپاژ مشترك یا مرکـزي   ۀهزیناز  است این متغیرها عبارت. هاي میدانی انتخاب شدپیشین و واقعیت

شـالیکار   ، تعداد منابع آبیـاري کمکـی  )PWC(شالیکار  وسیلۀ بههاي مرتبط با پمپاژ ، هزینه)CPC(براي شالیکار 
-و خوشـه  ينشـاکار هاي زمانی پس از بود آب آبیاري در دوره، متغیر موهومی کم)NHIS(رشد گیاه  ةدوردر 

شـالیکار   وسـیلۀ  بـه ، موهومی اسـتفاده از منـابع آبیـاري کمکـی بـه جـزء چـاه در پمپـاژ         )IWD(دهی و گلدهی 
)NWU(   سطح زیـر کشـت ،)AC(     موهـومی یکپارچـه بـودن شـالیزار ،)IFS(  عملکـرد ،)YD(   موهـومی نـوع ،

کاشت، داشت و برداشت  ۀمرحلدر سه  آالت نیماشارزش یک بیانگر استفاده از که در آن ) CT(فناوري تولید 
اي سـطح  و متغیـر رتبـه  ) EXP(زراعـت بـرنج    ۀتجربـ ، )PV(پرمحصـول   هـاي  بـرنج  برنج بوده، موهومی کشت

در بـرازش   استفاده شـده  آمار توصیفی مربوط به متغیرهاي مستقل  نیتر مهم. است) EDU(تحصیالت شالیکار 
  .است شده  ارائه 1توبیت در جدول  الگوي

                                                                                                                                                  
1- Box-Whisker 
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  شده یبررسۀ نمونآمار توصیفی اعضاي  نیتر مهم -1جدول 
  بیشترین  کمترین  انحراف معیار  میانه  میانگین  شرح

 WTP)03/129  0  35/33  2/8  49/26  )درصد  
CPC )5/4  0  56/0  0  25/0  )میلیون ریال  

 PWC)5/8  0  94/0  6/0  84/0  )میلیون ریال  
NHIS  72/1  1  12/1  0  6  

 AC)5  4/0  96/0  5/1  75/1 )هکتار  
YD )5143  2647  309  4300  4262 )کیلوگرم  

 EXP)60  1  85/10  30  21/30  )سال  
EDU* 91/3  5  82/1  1  7  

  .هاي پژوهشیافته: مأخذ

  .سواد، دبستان، راهنمایی، متوسطه، دیپلم، کاردانی و کارشناسی استشامل هفت سطح بی EDUاي متغیر رتبه* 
  

مانـده پـس از حـذف    مشاهده باقی 212سانسور صفر براي مشاهدات و استفاده از  کم ۀآستان کردن با لحاظ
 ةمشـاهد  110سانسـور شـده و    ةمشـاهد  102در این الگو، . هاي پرت، برازش الگوي توبیت صورت گرفتداده

مقـدار  . اسـت  2جـدول   قـرار  بـه نتایج حاصل از برازش الگوي توبیـت  . هستندآستانه  زیادسطح سانسور نشده و 
بوده که با توجه بـه سـطح احتمـاالتی آن     35/64براي این الگوي برازش شده معادل با  یی آماره نسبت راستنما

 مقـدار همچنین، . استشده داري کلی رگرسیون توبیت برازشنیبیانگر پذیرش فرض مقابل مبنی بر مع) صفر(
  .است آمده دست به 1360و  1313بر با ترتیب برا به BICو  AIC هاي اطالعاتآماره

تعـداد   هـاي  ضـریب رگرسیون الگوي توبیت، صفر بـودن همزمـان    هاي یبضربا توجه به ارزش احتماالتی 
موهومی اسـتفاده از منـابع آبیـاري    متغیر ، )NHIS(رشد گیاه  ةدورشالیکار در  ةمورداستفادمنابع آبیاري کمکی 

، موهـومی نـوع فنـاوري تولیـد     )AC(، سطح زیـر کشـت   )NWU(شالیکار  وسیلۀ بهکمکی به جزء چاه در پمپاژ 
)CT(  زراعت برنج  ۀتجربو)EXP (بوده که با توجه به ارزش  37/0محاسباتی برابر با  ةآمارمقدار . آزموده  شد

با حذف . رگرسیون یادشده است هاي ضریببودن همزمان نبیانگر پذیرش فرض مبنی بر صفر  87/0احتماالتی 
 یی مقدار آماره نسـبت راسـتنما  . است  3 هاي مربوطه نتایج حاصل از برازش الگوي توبیت مطابق با جدولمتغیر

داري ، فرض مقابل مبنـی بـر معنـی   )صفر(بوده که با توجه به سطح احتماالتی آن  49/62در الگوي فوق برابر با 
  .شود پذیرفته میازش شده کلی رگرسیون توبیت بر

بـا  خطـی در الگـوي فـوق    ، وجـود هـم  ي حصول اطمینان از عالئـم متغیرهـا  ر راستادالزم به ذکر است که 
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عالئـم متغیرهـاي   بـودن   نـان یاطم قابـل و خطـی  هـم بررسی شد کـه نتـایج آن   آزمون تجزیه واریانس  استفاده از
  .را تأیید کردتوضیحی 

  .انشالیکارة شدبررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت اضافی ابراز -2جدول 
 ME (y | x)  ME (y | x, y > 0)  ME (P | x, y > 0)  ارزش احتماالتی  ضریب  متغیر

CPC 
6- 10 × 6/16  02/0 6- 10  ×62/8  6- 10  ×21/6 6- 10  ×14/0 

PWC 
6- 10 × 1/12  004/0 6- 10  ×27/6 6- 10  ×52/4 6- 10  ×1/0 

NHIS 47/0 - 902/0  24/0 - 17/0 - 004/0 - 

IWD 14/22 07/0 49/11 28/8 19/0 

NWU 63/3 74/0 88/1 36/1 03/0 

AC 94/2 - 54/0 52/1 - 1/1- 02/0 - 

IFS 13/14 16/0 33/7 28/5 12/0 

YD 056/0 - 0 029/0 - 021/0 - 3- 10  ×47/0- 

CT 15/0 98/0 08/0 06/0 001/0 

PV 53/49 001/0 7/25 52/18 42/0 

EXP 42/0  28/0  22/0  16/0  003/0  
EDU 75/4  04/0  46/2 78/1 04/0 
  -   -   -  001/0 44/179  ثابت

Sigma  43/47   -   -   -   -  
  .هاي پژوهشیافته: مأخذ

  
  .شالیکاران پس از حذف متغیرها ةابرازشدبررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل به پرداخت اضافی  -3جدول 

 ME(y | x)  ME(y | x, y > 0)  ME(P | x, y > 0)  ارزش احتماالتی  ضریب  متغیر

CPC 
6- 10  ×5/16  01/0 6- 10  ×54/8 6- 10  ×16/6 6- 10  ×14/0 

PWC 6- 10  ×1/11  005/0 6- 10  ×77/5 6- 10  ×15/4 6- 10  ×09/0 

IWD 55/20 08/0 66/10 68/7 17/0 

IFS 64/16 07/0 63/8 22/6 14/0 

YD 05/0 - 0 02/0 - 021/0 - 3- 10  ×46/0 

PV 67/48 002/0 25/25 19/18 4/0 

EDU 97/3  06/0  06/2  48/1  03/0  
  -   -   -  0 74/188 ثابت

Sigma/  82/47   -   -   -   -  
  .هاي پژوهشیافته: مأخذ
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ـ ازا. اسـت اخـالل   اجـزاء مقبولیت نتایج حاصل از الگوي توبیت منوط به نرمال بـودن   ، بـا اسـتفاده از   رو نی
در الگوي توبیت با هفت متغیر توضـیحی مقـدار   . بررسی شد وجود شرایط فوق 1آزمون گشتاور مشروط دراکر

براي آن، بیانگر نرمال بودن اجزاء  63/0بوده که با توجه به سطح احتماالتی  94/0برابر با  »دراکر«آزمون  ةرآما
  .استمطمئن  ، نتایج حاصل از الگوي توبیت برازش شده رو نیازا. اخالل است

، )CPC(ر استفاده از پمپـاژ مشـترك یـا مرکـزي بـراي شـالیکا       ۀهزیندار نتایج حاصل بر اثر مستقیم و معنی
و  ينشـاکار هاي زمـانی پـس از   ، کمبود آب آبیاري در دوره)PWC(شالیکار  وسیلۀ بههاي مرتبط با پمپاژ هزینه
و سـطح تحصـیالت   ) PV(، کشت ارقام پرمحصول )IFS(، یکپارچه بودن شالیزار )IWD(دهی و گلدهی خوشه

از آب آبیـاري کـافی و    منـدي  بهـره  منظور بهاز سوي شالیکاران  ابرازشدهبر تمایل به پرداخت ) EDU(شالیکار 
بـا توجـه بـه    . دار اسـت بر متغیر وابسته معکـوس و معنـی  ) YD(همچنین، اثر متغیر عملکرد . مطمئن تأکید دارد

-سانسور شده و نشده، افزایش یک میلیون ریالی هزینـه  هاي همشاهدنهایی برآورد شده، براي  تأثیرهاي مقادیر 

درصدي میـزان تمایـل بـه پرداخـت      54/8براي شالیکار منجر به افزایش ) CPC(کزي هاي پمپاژ مشترك یا مر
از . شـود از آب آبیـاري کـافی و مطمـئن مـی     منـدي  بهرهکنونی تأمین آب آبیاري، براي  ۀهزیناضافی نسبت به 

اخـت  سانسـور نشـده میـزان تمایـل بـه پرد      هـاي  همشاهدها در سوي دیگر، افزایش یک میلیون ریالی این هزینه
واحـدي   14/0منجـر بـه افـزایش     ،همچنین، این مقدار افـزایش هزینـه  . دهددرصد افزایش می 16/6یادشده را 

 وسـیلۀ  بـه هـاي مـرتبط بـا پمپـاژ     در خصوص متغیر توضیحی هزینـه . شوداحتمال سانسور نشده بودن مشاهده می
سانسور شده و نشده سبب افـزایش   ايه همشاهدافزایش یک میلیون ریالی مقدار این متغیر، در ) PWC(شالیکار 

ها مقدار تمایل به افزایش یک میلیون ریالی این هزینه. شودمی ابرازشدهدرصدي میزان تمایل به پرداخت  77/5
همچنـین، افـزایش یـک میلیـون ریـالی      . دهددرصد افزایش می 15/4سانسور نشده  هاي همشاهدپرداخت را در 

گیـاه بـرنج نسـبت بـه     . دشـو مـی احدي احتمال سانسور نشده بودن مشاهده و 09/0به افزایش  منجر PWC مقدار
. دهـد دهی و گلدهی واکنش شدیدي نشان میو خوشه ينشاکارزراعی پس از  ةدورکمبود آب آبیاري در دو 

منجـر بـه افـزایش    ) IWD(هاي یادشده زراعی طی دوره ۀسامان، کمبود آب آبیاري در ها همشاهد در سطح کل 
نیـز   در سـطح زیـاد   سانسـور  ۀآستان. شوداز سوي شالیکار می ابرازشدهدي میزان تمایل به پرداخت درص 66/10

  .ابرازشده را در پی دارد  WTP درصدي 68/7تولید، افزایش  ۀسامانوجود این خصیصه در 

ي مشاهده و ابراز تمایـل بـه پرداخـت از سـو     نشدن وجود این ویژگی اثر شایان توجهی بر احتمال سانسور 
واحـد   17/0متوسـط   طـور  بـه احتمال فوق را  شده یبررسشالیکار داشته، چنانکه برقراري این شرایط در شالیزار 

                                                                                                                                                  
1- Drukker Conditional Moments test 
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 63/8سانسـور شـده و نشـده، منجـر بـه افـزایش        هـاي  همشاهددر ) IFS(یکپارچه بودن شالیزار . دهدمیافزایش 
سـطح    هـاي  همشـاهد دیگـر، بـراي   از سـوي  . شـود از سـوي شـالیکار مـی    ابرازشـده درصدي تمایل به پرداخت 

 ابرازشـده  WTP درصـدي مقـدار   22/6تولید منجر به افـزایش   ۀسامانسانسور، وجود این ویژگی در  ۀآستانزیاد
وجود داشـته، احتمـال ابـراز     شده بررسی تولید شالیکار  ۀسامانکه این ویژگی در  موقعیتیهمچنین، در . شودمی

کـاهش هـزار   . یابـد واحد افزایش مـی  14/0کنونی تأمین آب آبیاري  ۀزینهتمایل به پرداخت بیشتر در قیاس با 
درصـدي   29، افـزایش  ها همشاهد ، در سطح کل بررسی شده  هاي مزرعهکیلوگرمی عملکرد تولید شلتوك در 

ایـن مقـدار   . از آب آبیاري مطمئن و کـافی را بـه همـراه دارد    مندي بهره براي ابرازشدهمیزان تمایل به پرداخت 
این مقدار کـاهش عملکـرد تولیـد شـلتوك، احتمـال      . درصد است 21سانسور نشده معادل با  هاي همشاهداي بر

ی دیـررس  هـای  بـرنج  پرمحصـول کـه   هـاي  بـرنج  کشـت . دهـد واحد افزایش می 46/0مشاهده را  نشدن سانسور 
نتـایج حاصـل   . همـراه دارد تولید به  سامانۀ تر گیاه و نیاز آبی بیشتر را دررشد طوالنی ةدورمحسوب شده، طول 

 25/25، افـزایش  هـا  همشـاهد  ، در سـطح کـل   بررسی شـده  نشان داد که کشت ارقام پرمحصول در شالیزارهاي 
هـاي   همشـاهد همچنین، این مقدار بـراي  . شوداز سوي شالیکار را منجر می ابرازشدهدرصدي تمایل به پرداخت 

 تولیـد احتمـال سانسـور     سـامانۀ  وجود ارقام پرمحصول در. درصد است 19/18سانسور برابر با  ۀآستان سطح زیاد
در خصـوص متغیـر   . دهـد واحـد افـزایش مـی    4/0مشاهده و ابراز تمایل به پرداخت از سـوي شـالیکار را    نشدن

اي مقدار این متغیر سانسور شده و نشده، افزایش یک رتبه هاي همشاهدبراي ) EDU(توضیحی سطح تحصیالت 
 سطح زیاد آسـتانۀ  هاي همشاهددر سطح . شودمی ابرازشدهدرصدي میزان تمایل به پرداخت  06/2منجر به بهبود 

احتمـال  . درصدي میزان تمایل بـه پرداخـت را بـه همـراه دارد     48/1اي، بهبود سانسور نیز این افزایش یک رتبه
  .یابدمیواحد افزایش  03/0اي مقدار این متغیر مشاهده نیز با افزایش یک رتبه نشدن سانسور 

تمایـل بـه پرداخـت اضـافی نسـبت بـه        نپذیرفتن شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش یا  منظور به، يدر گام بعد
هکمـن   يا دومرحلـه کنونی تأمین آب آبیاري و عوامل مؤثر بر مقدار آن، برازش الگوي توبیت به روش  ۀهزین

در تفکیک متغیرهاي دو الگـوي هکمـن    داري آماري متغیرهاي توضیحی معیار اصلیمعنی. مدنظر قرار گرفت
  .ارائه شده است 4حاصل در جدول  هاي نتیجه 10خالصۀ . است

-بوده که با توجه به سـطح احتمـاالتی آن بیـانگر معنـی     36/80برابر با  LRدر الگوي پروبیت، مقدار آماره 

، 3اوهلـر  -، کـراگ 2، مـاداال 1تعیین استرال ضریب هاي مقدار. داري کلی رگرسیون در سطح یک درصد است

                                                                                                                                                  
1- Estrella 
2- Maddala 
3- Cragg-Uhler 
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بینـی  درصـد پـیش  . است 32/0و  27/0، 42/0، 31/0، 36/0نیز براي این الگو به ترتیب برابر با  2و چو 1فادنمک
بـوده کـه بـا توجـه بـه سـطح        44/0نیز برابر بـا   LM2همچنین، مقدار آماره . است 74/0صحیح الگو نیز برابر با 

همسانی واریانس اجـزاء اخـالل الگـوي پروبیـت     ناذیرش فرض   درصد براي این آماره، بیانگر پ 98احتماالتی 
  .است

  .هکمن اي دومرحلهنتایج حاصل از برازش الگوي  -4 جدول

  )رگرسیون خطی(دوم مرحله   )پروبیت(اول مرحله   متغیر
  tآماره   ضریب اثر نهایی  کشش وزنی  tآماره   ضریب

CPC 5- 10  ×11/0  45/3  1/0  6- 10  ×44/0  5- 10  ×65/0  44/2  
PWC 6- 10  ×8/0  99/4  31/0  6- 10  ×31/0  5- 10  ×52/0  28/3  
YD 2- 10  ×15/0-  86/3-  48/3-  3- 10  ×59/0-  03/0-  17/6-  
PV 34/1  21/2  02/0  38/0  97/39  02/6  
IFS -  -  -  -  84/5  62/1  

EDU -  -  -  -  39/1  66/1  
  08/14  74/29  -  -  -  -  عکس نسبت میل

  55/6  27/137  -  -  36/3  57/5  مبدأعرض از 
  .هاي پژوهشیافته: مأخذ

  
هـاي پمپـاژ   مقـدار هزینـه   يدرصـد  کیـ مقادیر مربوط به کشش متغیرهاي توضیحی نشان داد کـه افـزایش   

درصدي احتمال ابراز تمایل به پرداخت اضـافی شـده، ایـن در     1/0منجر به افزایش ) CPC(مشترك یا مرکزي 
 31/0ایـن احتمـال را   ) PWC(هاي مرتبط بـا پمپـاژ توسـط شـالیکار     نههزی يدرصد کیحالی است که افزایش 

، مقـدار احتمـال ابـراز تمایـل بـه      افتهی تحققعملکرد  يدرصد دهاز سوي دیگر، کاهش . دهددرصد افزایش می
مقادیر اثر نهایی نیز نشان داد که افـزایش یـک میلیـون ریـالی     . دهددرصد افزایش می 8/34پرداخت اضافی را 

CPC و PWC مقدار اثر . دهدواحد افزایش می 31/0و  44/0ترتیب احتمال ابراز تمایل به پرداخت اضافی را  به
نهایی عملکرد نیز نشان داد که با کاهش هزار کیلوگرمی عملکرد مقدار احتمال ابراز تمایل به پرداخت اضـافی  

  .یابدواحد افزایش می 59/0

اي هکمن، مرحلهو دو یی بیت تحت دو رویکرد حداکثر راستنمابر مبناي نتایج حاصل از برازش الگوي تو
از  منـدي  بهره کنونی تأمین آب آبیاري، براي ۀهزینمقدار انتظاري تمایل به پرداخت اضافی شالیکاران نسبت به 

                                                                                                                                                  
1- McFadden 
2- Chow 
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  .درصد محاسبه شد 49/26و  32/22آب آبیاري کافی و مطمئن، به ترتیب برابر با 

  گیري و پیشنهادهانتیجه
مدیریت  يسازوکارهاکارگیري انداز افزایش تقاضا و رقابت براي این منبع، بهدیت منابع آب و چشممحدو

هـا  شـرط موفقیـت و کـارایی ایـن روش    . اسـت  کـرده  ریناپـذ  اجتنابتقاضا یا ابزارهاي سیاستی طرف تقاضا را 
 کـردن  فـراهم   پـژوهش حاضـر در راسـتاي   . باشدهدف می ۀجامعآگاهی از چگونگی واکنش و شدت آن در 

، بررسـی تمایـل بـه پرداخـت     سـازوکارها سـنجی برقـراري ایـن    امکـان  منظـور  بـه نیاز هاي پیشاطالعات و داده
زراعـی   ةدوراز آب کـافی و مطمـئن در طـول     منـدي  بهره آب آبیاري و ۀعرضشالیکاران را براي بهبود شرایط 

کنونی که شـالیکاران بـراي تـأمین آب آبیـاري      ۀنهزینتایج حاصل نشان داد که عالوه بر مقدار . قراردادمدنظر 
 ةدورتا در طـول   کننددرصد بیشتر پرداخت  49/26تا  32/22متوسط بین  طور بهحاضرند  ها آن، انددهکرصرف 

معیاري در بـرآورد   عنوان بهتواند این مقدار می. هنگام برخوردار باشندزراعی از آب آبیاري کافی، مطمئن و به
قـرار   مـدنظر آبـی  مواجه بـا کـم   هاي مکانو تأمین آب آبیاري مطمئن در  یرسان آبهاي جدید طرح هاي فایده
 هـاي  جـاي  آبـه در  تبـادل حـق   سـازوکار هایی در خصوص چگـونگی برقـراري   همچنین، انجام پژوهش. گیرد

 ز سـوي اگـذاري آب آبیـاري مطمـئن    مختلف یا در  یک منطقه و ایجاد بازار قانونمند آب بـا توجـه بـه ارزش   
در  اسـتفاده شـده   از سوي دیگر، توجه به چگونگی اثرگذاري متغیرهـاي توضـیحی   . استشالیکاران ضروري 

ـ اي و هاي منطقـه تواند در تمایز سیاست، میابرازشدهالگوهاي توبیت و هکمن بر میزان تمایل به پرداخت   ۀارائ
  .فراوانی کندراهکارهاي مناسب محلی کمک 
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  .آبیاري بر اثر کاهش آورد رودخانه سفیدرود

شـرکت مـدیریت منـابع     الملل نیبانتشارات روابط عمومی و امور ) 1382(سند راهبردي توسعه بلندمدت منابع آب کشور 
  .تهران. آب ایران

 -اوزنریزي منابع آب حوضه آبریـز رودخانـه قـزل   مطالعات یکپارچه برنامه) 1390(اي گیالن منطقه شرکت سهامی آب
  .ریزي منابع آبگزارش برنامه. سفیدرود
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Abstract 
Cultivation of the strategic crop of rice highly depends to the existence of sufficient and 

guaranteed irrigation water, and water shortage stresses have irreparable effects on yield and 

quality of productions. Decrease of the Sefidrud river inflow in Guilan province which is the 

main source of supplying irrigation water for 171 thousand hectares under rice cropping area of 

this province, has been challenged sufficient and guaranteed irrigation water supply in many 

regions of mentioned province. Hence, in present study estimating the value that paddy farmers 

place on sufficient and guaranteed irrigation water supply has been considered. Economic 

valuation of sufficient and guaranteed irrigation water supply improves water resource 

management policies in demand side. Requested data set were obtained on the base of a survey 

and are collected from 224 paddy farms in rural regions that faced with irrigation water 

shortages. Then, using open-ended valuation approach and estimation of Tobit model via ML 

and two stages Heckman approach, eliciting paddy farmers' willingness to pay for sufficient 

and guaranteed irrigation water supply has been accomplished. Results revealed that farmers in 

investigated regions willing to pay 26.49 percent more than present costs of providing 

irrigation water in order to have sufficient and guaranteed irrigation water. 

 
Keywords: Guaranteed supply of irrigation water, Open-ended approach, Tobit model, 

Paddy farms, Guilan province.         
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