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چکیده
اين مطالعه به برآورد ارز

اقتصادي آ در سالهاي زراعي  1371-71بها اسهتفاده از رو

پهارامتري بهرآورد تهابص

توليد ميپردازد .اطالعات الزم به كمك تكميل پرسشنامه از  214نفهر از كشهاورزان و صهاحبان مزرعهه در اسهتانههاي
كردستان و همدان كه بر اساس رو

نمونهگيري دو مرحلهاي خوشهاي و تعيين حجم نمونه كوكران مشخصشهده بهود،

جمصآوري شده است .براي انتخا تابص توليد مناسب ،تابصهاي انعطافپذير و غيرانعطافپذير بررسهي شهد كهه نتيجهههها
نشان داد تابص توليد كا  -داگالس مناسبتر و بهتر از ديگر تابصهاي آزمون اسهت؛ همچنهين يافتههههاي بههدسهت آمهدة
كشش خودقيمتي تياضاي مشتق شدة آ براي محصول سيبزميني را  -1/17برآورد كرد كه نشان ميدهد ،سياستهاي
قيمتي ميتواند عامل مهمي در كنترل مصرف اين نهادة بهاارز

باشهد .ارز

اقتصهادي ههر مترمكعهب آ بهراي توليهد

سيبزميني 2344/9ريال بهدست آمد كه اختالف زيادي با مبلا پرداختي كشهاورزان بههعنهوان آ بهها Y؛ يعنهي1213/4
ريال داشته است ،بنابراين پيشنهاد ميشود با حهذف تهدريجي اخهتالف قيمهتهها ،ارز

آ را بهه جايگهاه واقعهي خهود

نزديك كرده و در مصرف اين نهاده در توليد محصول سيبزميني در منطيص مطالعه شده صرفهجويي شود.
کلیدواژهها :تياضاي آ  ،كردستان ،تابص توليد ،سيبزميني ،همدان.

 -1كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
 -2استاد تمام گروه اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
 -3دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
(* -نويسنده مسئول)nasibehzarei@yahoo.com :
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مقدمه
لزوم شناخت و بهرهبرداري بهينه از منابص آ زيرزميني از آنجا ناشي مهيشهود كهه ايهن منهابص  %77از كهل
آ هاي شيرين قابلاستفادة جهان را تشهكيل مهيدهنهد(دشهتي و همكهاران .)1347 ،از سهوي ديگهر ،در حهال
حاضر ،بخش كشاورزي عمدهترين مصرفكنندة آ در بين بخشهاي مختلف اقتصادي كشور محسو مي-
شود؛ بنابراين الزم است كه در راستاي بهرهگيري مطلو از نهادة آ  ،راهكارهاي علمي و مهديريتي مناسهب
در نظر گرفته شوند .يكي از راهكارههاي تأثيرگهذار و مههم ،تعيهين قيمهت واقعهي و قيمهتگهذاري بهراي آ
كشاورزي است ،چراكه وجود آن به تخصيص مطلهو تهر ايهن نههاده بهين محصهوالت مختلهف كمهك مهي-
كند(دشتي و همكاران .)1347 ،تعيين قيمت و سياستهاي قيمتگذاري مهيتوانهد ههدفههاي مختلفهي نظيهر:
عادالنه بودن قيمتها ،ايجاد درآمد كافي و پايدار براي عرضهكنندگان منابص آبي ،بهبود حفاظت منابص ،استفادة
بهينه از منابص و جلوگيري از تغييرهاي شديد قيمتهها را بهرآورده كنهد .در واقهص ارز

اقتصهادي آ  ،معهادل

بهايي است كه يك مصرفكننده عياليي منابص آ عرضهشدة خصوصي يا دولتي ،حاضر است بهراي اسهتفاده
از آن بپردازد .در تعيين ارز

اقتصادي آ بايد به چهار بُعد حجم معين باكيفيت مشهخص ،در زمهان و مكهان

معين توجه شود؛ زيرا عرضص فيزيكهي آ در مكهان ههاي مختلهف ممكهن اسهت محهدود نباشهد ،ولهي عرضهص
اقتصادي آن كه نشاندهندة ميزان عرضص آ در بُعدهاي مختلف پيشگفته است ،هميشه محدود و تهأمين آن،
نيازمند صرف هزينه هاي كالن است (كرامتزاده و همكاران .)1341 ،با توجه به اينكه ايهران نيهز يهك كشهور
خشك و نيمهخشك است و در بيشتر جايهاي آن با مشكل كمآبي روبهرو هستيم ،بنابراين بررسي مشهكالت
و مسائل در زمينص آ امري ضهروري و اجتنها ناپهذير اسهت .در ايهن راسهتا ،فعاليهتههايي صهورت گرفتهه و
سياستهاي قيمتگذاري اجراشده اسهت امها تعيهين قيمهت آ موجهود در كشهور ،ارز
قيمت گذاري و اقتصاد كشور ندارد ،بنابراين بايد بين ارز

واقعهي خهود را در

اقتصادي آ و قيمت آ تفاوت قائل شد كهه در

اين ميان ،استفاده از دانش و توجههاي اقتصادي و اجتماعي در برنامهريزي و مهديريت عرضهه و تياضهاي آ ،
جايگاهي مهم دارد(منصوري و قياسي.)1341 ،
امروزه محصول سيبزميني يكي از معروفترين غذاها در سرتاسر جهان است .اين محصول بعد از بهرنج و
گندم ،سومين محصول كشاورزي پرمصرف است و سهم عمدهاي از سبد خانوار ايرانيان را به خهود اختصهاص
داده است .استانهاي كردستان و همدان از مهمترين توليدكنندگان سيبزميني آبي در كشور به ترتيب با سط
زيركشت تيريباً پنج و سه هزار هكتار محصول سيبزميني به ترتيب داراي رتبههاي پنجم و اول از لحاظ توليد
است(سازمان جهاد كشاورزي ،)1371 ،بنابراين در اين پشوهش بر آن شده ايم كه ارز

اقتصادي آ مصرفي
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در توليد محصول سيبزميني را در استانهاي كردستان و همدان بررسي كنيم.
در ارتبا با ارز

اقتصادي و برآورد تياضاي آ  ،پشوهش هاي متعددي در خهارج و داخهل انجهام شهده

است .بوستاني و همكاران ( ،)1347از دو رو
از اضافه برداشت مبتني بر رو

باقيمانده به بررسهي ارز گهذاري آ حاصهل از طهرح پخهش سهيال گهر

بايگان فسا پرداختهاند .بر اساس رو
آمد و بر اساس رو

تخمين تابص تياضاي تجويزي و محاسبص بازده ناخهالص حاصهل

اول ،قيمت هر مترمكعب اضافه برداشت شده ،بالا بر  421ريال بهدسهت

تابص تياضاي تجويزي اين ارز  377/2 ،ريال به ازاي هر مترمكعب آ است .احساني و

همكاران ( ،)1347به تعيين ارز

اقتصادي آ كشاورزي در توليد محصول ذرت دانهاي با استفاده از رهيافت

تابص توليد در بخش مركزي شهرستان البرز استان قزوين در سال زراعي  1341-42پرداخته است .نتيجهها نشهان
اقتصادي نهادة آ در توليد ذرت دانهاي  449ريهال بهه ازاي ههر مترمكعهب آ اسهت كهه

ميدهد كه ارز

اختالف بسيار زيادي با مبلا پرداختهي كشهاورزان دارد كهه  44ريهال اسهت .زارعپهور و همكهاران ( ،)1371بها
ارز گهههذاري مشهههرو و رو

اسهههتفاده از رو

مشهههاهدة مبهههادالت بهههازار آ  ،ارز

اقتصهههادي آ در

مصرف هاي شههري و روسهتايي اسهتان خوزسهتان را بهرآورد كهردهانهد .اطالعهات الزم از طريهق تكميهل 114
پرسش نامه با استفاده از رو
نشانداد كه ارز

نمونهگيري تصادفي طبيههبنهدي در سهال  1347بههدسهت آمهده اسهت .نتيجهههها

اقتصادي هر مترمكعب آ لولهكشي براي خانوارهاي استان 4314 ،ريال و ارز

اقتصهادي

هر مترمكعب آ آشاميدني تصفيهشدة خريداريشده از بهازار 121111 ،ريهال اسهت .شهرزهاي و اميرتيمهوري
( ، )1371با استفاده از رو

تخمين تابص توليد محصول پسته ،به تعيهين ارز

شهرستان راور پرداختهاند .نتيجهها حاكي از آن است كه ارز

اقتصهادي آ ههاي زيرزمينهي در

اقتصادي هر مترمكعب آ زيرزميني در منطيص

مطالعه شده ،بهطور متوسط  17491ريال است و كشهاورزان تنهها  11درصهد ارز
كردهاند .قادرزاده و همكاران( ،)1372با هدف تعيين ارز

اقتصهادي آ را پرداخهت

اقتصادي آ آبياري در دشهت همهدان ـ بههار ،بها

استفاده از رو

نمونهگيري تصادفي ساده تعداد  117پرسشنامه را براي سال زراعي  1347-71تكميل كردند.

با كاربرد رو

توليد نهايي هر مترمكعب آ آبياري در محدودة مطالعه شهده تعيهين

تخمين تابص توليد ،ارز

شد .مطابق نتيجههاي بهدست آمده از تخمين توابص توليد ،ارز

توليد نهايي هر مترمكعهب آ بهر مبنهاي تهابص

توليد كا  -داگالس و ترانسندنتال به ترتيب برابر با  4442و  3114ريال است .وارد و ميچلسهن ،)2112( 1بهه
بررسهي ارز

اقتصههادي آ كشههاورزي و برنامههههههاي كههاربردي سياسههت آ در حههوزة رودخانههه ريوگرانههد

پرداختهاند .همچنين براي برآورد دقيهق ارز

اقتصهادي آ مسهائل مختلفهي ماننهد :زمهان ،مكهان ،كيفيهت و

1- Ward, Michelsen
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مشاهدهاي كه از آن اندازهگيري شده است ،در نظر گرفتهاند .نتيجههها حهاكي از آن اسهت ارز
ارز

آ بهيش از

كنوني آن است و قيمت آ براي مصرف كشاورزي بر اساس تجزيهوتحليل سياستهاي خشهكسهالي
1

اخير است .جورادو و همكاران ( ،)2112به بررسي ارز

اقتصادي ميهدار عرضهص اسهتاندارد آ بهراي تهأمين

آبياري در وضعيت كمبود آ پرداختهاند .نتيجهها نشان ميدهد زماني كه آ كميا است ،كشاورزان عالوه
بر استفادة مستييم آ  ،آن را از طريق ارز
همكاران ،)2112(2در پشوهشي به تخمين ارز

بازار غيرمرتبط با ارز

استاندارد استفاده ميكننهد.آلكارابليهه و

اقتصادي آ آبياري در اردن پرداختهاند .ميادير برآورد شده،

نشان مي دهد كه كشاورزان مايل به پرداخت حداكثر قيمت براي آ در شرايط بازار هسهتند ،بنهابراين قيمهت-
هاي ارزان آ موجب استفادة بيشازحد از اين منبص كميا ميشود و در اين موقعيهت الزم اسهت كهه قيمهت
آ عرضهشده ،هزينههاي واقعي آن را بپوشاند .يو و همكاران ،)2113( 3در ميالص خود بهه بهرآورد ارز

آ

 111ملك در يك منطيص نيمهخشك طي سالهاي  2111تا  2111پرداختهاند .منطيص بررسيشهده بههسهرعت در
حال تغيير كاربردي از كشاورزي به شهرسازي بوده اسهت .نتيجهههها حهاكي از آن اسهت كهه تمايهل نههايي بهه
پرداخت ،براي تياضاي آ در ميان شهرنشينان و در حال شهرسازي كه در حال حاضر بخش وسيعي از زمهين
را در برگرفته ،بيشترين ميدار است.
بررسي تحييقها و مطالعههاي متعددي در زمينص محاسبص ارز

سايهاي آ  ،استفاده از رو هاي پهارامتري

يا همان برآورد تابص توليد ،رو هاي برنامهريزي يا با استفاده از قيمت فو و سيف كاالها را نشان ميدهد .در
تمامي پشوهشها ،نتيجه ها حاكي از آن است كه ارز

بازاري نهادة آ كمتر از ارز

اين حال ،پشوهشي كه به بررسي تأثير انواع نظام بهرهبرداري بهر ارز

اقتصادي آن است .بها

اقتصهادي آ بپهردازد ،صهورت نگرفتهه

است .براساس تحييقهاي عبدالهي ( )1399و ازكيا ( ،)1342مزرعههاي كشاورزي در ايران ،داراي تنوع زيادي
در نظامهاي بهرهبرداري هستند و نحوة مديريتهاي متفاوتي دارند .محصهول سهيبزمينهي كهه يهك محصهول
پرمصرف و با نياز آبي بسيار زياد است ،برا ي هر هكتار در حدود هشت تها دوازده ههزار مترمكعهب آ بهراي
آبياري احتياج دارد ،بنابراين با توجه به اهميت فراوان محصول سيبزميني و تنوع بسيار ِانواع نظام بهرهبهرداري
در استان هاي همدان و كردستان ،ضروري خواهد بود تأثير انواع نظام بهرهبرداري بر ارز

اقتصادي نهادة آ

در توليد محصول ذكرشده ،سنجيده شود.

1- Jurado
2- Al-Karablieh
3- Yoo
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روش تحقیق
بهمنظور محاسبص ارز
است .در رو

اقتصادي آ دو رو

با نامهاي رو هاي غيرپارامتري و پهارامتري پيشهنهاد شهده

ناپارامتري نيازي بهتصري مدل و بيان فرضيه ها نيست ،بلكه در اين رو  ،از مدلههاي برنامهه-

ريزي رياضي (بهينهسازي تابص هدف با رعايت قيدهاي الزم) يا محاسبص عدد شهاخص اسهتفاده مهيشهود .رو
پارامتري كه اقتصاددانان بيشتر از آن استفاده ميكنند ،مدلهاي متفاوت توابص توليد مانند تابص كها داگهالس،1
ترانسدنتال ،2ترانسلوگ ،3درجه دوم تعميم يافته ،4لئونتيف تعميم يافته 1را در برميگيرد .كهاربرد ايهن رو
تعيين قيمت ،داراي مزيتهايي است .نخست اينكه در رو

در

پارامتري ،امكان آزمهون آمهاري پارامترهها فهراهم

است .دوم اينكه براي استفاده از اين رو  ،نيازي به تعيين سيف محدوديت آ و نوع منبص تأمين آ نخواهد
بود ،بهعبارتديگر ،در موقعيتي كه امكان تعيين حداكثر آ دسترس به تفكيك هر يك از منهابص شهامل آ -
هاي سطحي و زيرزميني وجود نداشهته باشهد ،رو

پهارامتري راه عملهيتهري بهراي بهرآورد ارز

(حسينزاده و همكاران .)1342 ،به همين منظور ،در پشوهش حاضر ،استفاده از رو

آ اسهت

پارامتري يها اقتصادسهنجي

مدنظر قرار گرفته و پس از تعيين تابص توليد مناسب و تخمين آن ،تياضاي آ برآورد شده است.
براي رسيدن به اين هدف ،ارز

اقتصادي نهادة آ در هر واحد بهرهبرداري ،محاسبهشده و ميزان قيمهت

سايهاي آ را در پنج نوع نظام بهرهبرداري در مناطق در حال مطالعه ،بررسي ميكند .در رو

پارامتري ،يكي

از مسائل مهمي كه در برآورد تابص به آن توجه ميشود ،شكل تابعي است كه بهعنوان رابطص رياضي بين متغيرها
استفاده ميشود .بهطوركلي ،هر قدر در انتخا الگوي تابص توليد بيشتر دقت شود و الگوي مناسبتر برگزيهده
شود ،رابطههاي توليدي بهطور واقعيتري منعكس و از بروز خطا در بيان رابطص بين نهادهها و سهتاندههها كاسهته
خواهد شد (حسينزاده و سالمي .)1343 ،در اين پشوهش ،براي تعيين بهتهرين مهدل تهابص بهراي بهرآورد قيمهت
سايهاي ،توابص انعطافپذير و انعطافناپذير كها داگهالس ،ترانسهدنتال ،ترانسهلوگ ،درجهه دوم تعمهيميافتهه،
لئونتيف تعميميافته بررسي شدند.
فرم كلي تابص توليد كا  -داگالس به صورت زير است:

1- Cobb– Douglas Production Function
2- Transcendental Production Function
3- Translog production Function
4- Generalized Guadratic Production Function
5- Generalized Leontif Production Function
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()1

كه در آن  yميدار توليد سيبزميني،

ميدار نهادة بهكار رفته در توليد،

پارامترهاي مدل و

عهرض

از مبدأ است .اين تابص خصوصيتههاي ضهرورت ،همگنهي ،1يكنهواختي ،2تيعهر ،3پيوسهتگي ،4مشهتقپهذيري،1
غيرمنفي 2و غيرتهي9بودن را دارد و پارامترهاي آن ،كششهاي توليد نههادههها را نشهان مهيدههد (ههاجكووا و
هارنيك .)2119 ،4از محدوديتهاي اين تابص ،ميتوان به ثابت بودن كششهاي توليدي و تعيين نشدن هر سهه
ناحيه از تابص توليد اشاره كرد ،همچنين بازده نسبت به ميياس در اين تابص ،بدون توجه به سط توليد تعيين مي-
شود و براي همص سط ها نزولي است (دبرتين.)1392 ،
در ميابل ،تابص توليد ترانسندنتال شكل تغييريافتهاي از تابص كا  -داگالس است كه همص ويشگيههاي تهابص
توليد نئوكالسيكها را تأمين ميكند .كششهاي توليدي نهادهها در اين فرم ثابت نيست ولي ميدار آنها تنهها
به ميزان مصرف همان نهاده بستگي دارد .از خصوصيت هاي مطلو ديگر اين تابص ،آن است كه بازده نسبت به
ميياس در آن ثابت نيست ،بلكه بستگي به ميدار مصرف نهادهها دارد .بهعهالوه ،ايهن فهرم ،سهه ناحيهص توليهدي
نئوكالسيكها را نشان ميدهد .فرم كلي اين تابص بهصورت زير است(هالتر و همكاران:)1719 ،
()2
كه در آن

و پارامترهاي مدل و

عرض از مبدأ y ،و

به ترتيب ميدار توليد و نهادههاي بهكار رفتهه

در توليد است.
سه فرم تابعي ديگر كه ويشگي هاي تابص توليد نئوكالسيك را تأمين كرده و عهالوه بهر آن ،اجهازه مهيدههد
كششهاي جانشيني و كششهاي توليدي بسته به سط مصرف نهادهها ،تغيير كند ،تابص ترانسلوگ ،تابص درجه
دوم تعميميافته و تابص توليد لئونتيف تعميميافته است .از ديگر ويشگي اين تتابصها ،اين است كه مشهتق اول ايهن

1- Homogenous
2- Uniformity
3- Concavity
4- Coherence
5- Differentiable
6- Non-negative
7- NonEmpty
8- Hajkova, D. &Harnik

برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیبزمینی…

25

توابص ،محدوديتي از نظر عالمت نداشته و هر سه ناحيص توليهدي را نشهان مهيدهنهد .در ايهن تهابصهها ،عهالوه بهر
پارامترهاي متغيرهاي اصلي ،ضريب هاي روابط متيابل متغيرها نيز برآورده شده ،بنابراين امكان ارزيابي همزمان
اثر متيابل نهادهها بر يكديگر فراهم ميشود (جي .ويلكاكسن .)2113 ،1فرم كلي اين تابصها در رابطههاي ( )3تا
( )1آورده شده است.
( )3تابص ترانسلوگ
( )4تابص درجه دوم تعميميافته
( )1تابص لئونتيف تعميميافته
در هريك از مدلهاي معرفي شده  βو و  αپارامترهاي مدل y ،ميدار توليد سيبزميني برحسب كيلوگرم
در هكتار xi ،ميدار نهادههاي بهكار رفته در توليهد ،شهامل :سهط زيهر كشهت برحسهب هكتهار ،بهذر مصهرفي
برحسب كيلوگرم ،سمهاي مصرفي برحسب ليتر ،نيروي كاربر حسب روز نفر در هكتار ،كودشيميايي برحسب
كيلوگرم ،كود حيواني برحسب كيلوگرم ،ميزان آ مصرفي برحسب مترمكعب است .پس از ميايسص تابصههاي
فوق و تعيين تابص برتر ،در مرحلص بعد ،با استخراج قيمت محصول سيبزميني ( ) در سهال زراعهي 1371-71از
پرسشنامهها و جايگذاري در فرمولههاي ( )2و( )9ارز

اقتصهادي نههادههها (

) بههدسهت آورده شهده

است .پاكروان و مهرابي ( ،)1347اسدي و همكاران ( ،)1342شرزهاي و تيموري( )1371و احساني و همكاران
( )1347نيز با استفاده از اين رو  ،ارز

سايهاي آ را محاسبه كردهاند .رابطههاي مذكور بهقرار زير است:

()2
()9
پس از محاسبص ارز

اقتصادي آ  ،با ميايسص ارز

بهرهوري نهايي آ با قيمت بازاري آن در خصهوص

مصرف نهادهها تصميمگيري خواهد شد ،بهگونهاي كه اگر ارز

توليد نهايي آ بها قيمهت بهازاري آن برابهر

باشد ( ،)VMPxi= rxiاز اين نهاده در توليد محصول مدنظر استفادة بهينه شده است ،اما اگهر اگهر ارز

توليهد

1- J. Wilcoxen
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نهايي آ بيشت از قيمت بازاري آن باشد ،استفاده از نهاده ،كمتر از حد بهينه و ميرونبهصرفه است كه استفاده
از اين نهاده تا جايي كه  VMPxi= rxiميشود ،افزايش يابد .در نهايت اينكه اگر  VMPxi <rxiباشد ،نشاندهندة
استفاده غيربهينه از آ در توليد محصول است.
در ادامص بحث ،براي تعيين حساسيت آ منطيص بررسيشهده از كشهش قيمتهي تياضهاي آ اسهتفاده شهده
است .اين كشش در توليد يك محصول توضي ميدهد كه چنانچه يك درصد قيمت آ تغييهر كنهد ،تياضها
براي آ چند درصد در جهت عكس عمل خواهد كرد؛ بهعبارتديگر ،اگر يك درصهد قيمهت آ افهزايش
يابد ،تياضا براي آ چند درصد كاهش مييابد .اگهر ميهزان قهدرمطلق كشهش خهود قيمتهي آ  ،بهراي يهك
محصول بزرگتر از يك باشد ،نشان ميدهد كه سياستهاي قيمتگذاري ميتواند در كنترل مصرف بيرويص
آ مؤثر باشد (پاكروان و مهرابي .)1347 ،براي محاسبص كشش قيمتي تياضاي آ در اين مطالعه از تابص سهود
استفاده ميشود .در رابطههاي ( )4و ( )7تابص سود بهشكل نوعي براي يك تابص كا  -داگالس و مشتق جزئهي
آن نسبت به نهادة آ آورده شده است:
()4
()7
كه در آن  Cfميدار هزينههاي ثابت و

قيمت شش نهاده توليدي بررسيشده (بذر ،ماشهينآالت ،نيهروي

كار ،سم ،آ و كود) است .با جايگذاري معادله ( )7در فرمول كشش قيمتي تياضا ،كشش خود قيمتهي نههادة
آ براي بررسي سياست قيمتگذاري بهصورت زير است.
()11
كه در آن

متر مكعب آ مصرفي،

قيمت نهادة آ ،

ضريب متغير آ در تابص توليد،

سيبزميني و  yمتوسط توليد را نشان ميدههد .بهراي محاسهبه و پهرداز

قيمت

الگوههاي فهوق از نهرمافهزار ايويهوز

1

استفاده شده است.
دادههاي الزم اين مطالعه با تكميل  214پرسشنامهه در سهال زراعهي  1371-71توسهط زارعهان و صهاحبان
مزرعهها در استانهاي كردستان و همدان جمصآوري شده اسهت .رو

نمونههگيهري دومرحلههاي خوشههاي و
1- EViews
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مناطق بررسيشده بهصورت موردي روستاهاي شكوهآباد ،قاسمآبهاد ،خريلهه ،مبهاركآبهاد و كرونهدان بخهش
چاردولي و دهگالن در استان كردستان و روستاهاي گنجتپه ،دهپياز ،اسالمآبهاد ،شهرسهتان بههار و اللجهين در
استان همدان هستند .روستاهاي ذكرشده جزو مناطق حرفهاي سيبزمينيكاري استانهاي بررسيشده هستند .با
توجه به اينكه تعداد زارعان سيبزميني در دو شهر همدان و كردستان زياد بودند و واريهانس داخهل خوشهههها
كم بود و كشاورزان از آ چاه استفاده ميكردند ،بنابراين بهراي محاسهبص حجهم نمونهه نيهز از رو

كهوكران

استفاده شد كه فرمول ذكر شده براي محاسبص حجم نمونه بدينصورت است.
()11
در رابطص فوق n،تعداد اعااي نمونه z ،طول نيطص متناظر با احتمال تجمعي ( )α-1توزيهص نرمهال اسهتاندارد،
rقدر مطلق خطهاي مهدنظر در بهرآورد S ،واريهانس و  ynميهانگين نمونهص ميهدماتي اسهت .طبهق فرمهول تعهداد
نمونه 211نفر بهرهبرداري مي باشد ،همچنهين ديگهر اطالعهات الزم نيهز از ادارة كهل آمهار و اطالعهات وزارت
كشاورزي ،سازمان جهاد كشاورزي شهرستانهاي بررسيشده در سال 1371جمصآوري شده است.
نتیجه و بحث
بهمنظور رسيدن به هدف مطالعه و محاسبص ارز

اقتصادي آ در توليهد محصهول سهيبزمينهي پهنج تهابص

كا –داگالس ،ترانسندنتال ،ترانسلوگ ،درجه دو تعميميافته و لئونتيف تعميميافته برآورد شد .بهمنظور تعيين
مناسبترين تابص توليد ،از آزمونها و معيارهاي اقتصادسنجي مختلفي از جمله آزمهونههاي متهداخل ،بهاكس-
كاكس و آزمون نرمال بودن جمه هاي اخالل استفاده شد كه نتيجههاي آن در جدول( )1نشان داده شده اسهت.
در مرحلص اول الگوهاي برآوردشده از نظر نرمال بودن توزيص جملههاي اخالل با ميدار آماره  ،JBبررسي شدند.
بر اساس اين آماره ،نرمال بودن توزيص اجزاي اخالل توابص ترانسندنتال ،لئونتيف تعميميافته و درجه دوم تعميم-
يافته رد ميشود .معيار بعدي براي ميايسص توابص ،تعداد ضريبهاي معنيدار متغيرهاسهت .تهابص كها -داگهالس
بهدليل معنيدار بودن تمامي ضريبها و آماره  ،JBتابص برتر شناخته شد .نتيجههاي ميايسص انواع تابصهاي توليد
توسط معيار و آمارههاي متفاوت سنجيده شهده در جهدول( ، )1حهاكي از آن اسهت كهه تهابص كها -داگهالس
تاكنون تأييد شده است .براي اطمينان بيشتر از انتخا تابص بررسيشده از آمارههاي  R2و  Fكه ترتيهب خهوبي
براز

و ميزان معنيداري كل رگرسيون را براي شش تابص نشان ميدهد ،استفاده شد .در جدول( ،)1آمهارة ،F

براي همص تابصها در سط يك درصد معنيدار هستند و آمارة  R2خوبي براز

همه الگوها را تأييد ميكند .بها

استناد به مالكها و آزمون پيشگفته ،استنبا ميشود كه فرم تابص كا  -داگالس مناسبتر از ديگر فرمههاي
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تابعي ،براي بيان رابطههاي توليد محصول سيبزميني در استانهاي كردستان و همدان است ،اما بهراي اطمينهان
بيشتر از آزمون ،نسبت درستنمايي براي تعيين يك تابص مرج استفاده شده است كه دو تابص مييد بهعنهوان تهابص
اول و غير مييد بهعنوان تابص دوم را نسبت به هم ميسنجد .در اين راستا ،تابص ترانسلوگ بهعنوان تابص اول و تابص
كا -داگالس بهعنوان تابص دوم درنظرگرفته شد .نتيجص آزمهون  LRدر جهدول( ،)2بهه ميهدار  7/32اسهت كهه
برتري تابص كا  -داگالس را نسبت به ديگر تابصها گزار

ميدهد.

جدول  -1نتیجههای حاصل از برآورد تابعهای مختلف تولید سیبزمیني برای مقایسه و انتخاب تابع مرجع
نام تابع

تعداد کل ضریبها به

تعداد ضریبهای معنيدار

آماره

همراه عرض از مبدأ

به همراه عرض از مبدأ

JB

آماره F

***44/1

ترانسلوگ

27

2

1/92

ترانسدنتال

***

لئونتيف تعميم
يافته
درجه دوم
تعميم يافته
كا داگالس

آماره
2

آماره

R

D.W

1/72

1 /9

21

9

1/11

131/4

1/72

1 /4

21

11

1/11

***224/1

1/74

1/42

21

4

1/11

***414/2

1/74

1/44

13

13

1/32

***

1/71

مأخذ:يافتههاي تحييق،

324/1

1/77

*** معنيداري در سط يك درصد را نشان ميدهد.

جدول  -2مقایسة تابعها بر اساس آزمون LR

نام توابع

LR

ترانسلوگ و كا داگالس

7/32

مأخذ:يافتههاي تحييق

همانگونه كه مالحظه ميشود ،بيشترين تأثير معنيداري را متغير زمين با ضريب  1/397دارد ،اين امر بدين
معناست كه يك درصد افزايش سط زير كشت ،توليد را به ميدار  34درصد افزايش ميدهد ،كمتهرين اثهر را
متغير كود شيميايي به ميدار  1/147بر توليد دارد .همچنين متغير سم ،اثر غيرمستييمي بر متغير وابسته دارد .سهم
حساسترين نهادة مصرفي در كشت سيب زميني است ،بدين معني كهه اسهتفادة زيهاد آن در كشهت ،پيامهدهاي
بدي براي محصول كشاورز بههمراه خواهد داشت .ديگر نهادههاي توليد بهدليل آنكهه اسهتفادة بهيشازحهد آن
همانند سم ،باعث از بين رفتن محصول نميشود و كشاورزان در استفادة آن محدوديت جدي ندارند (ايهن امهر
بهصورت تجربي نيز تأييد شده است) ،بنابراين طبيعي خواهد بود كه عالمت سهم در منطيهص مطالعههشهده منفهي
باشد.
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جدول  -3نتیجههای برآورد تابع تولید کاب داگالس محصول سیبزمیني
پارامتر

متغیر

ضریب

آماره t

سطح معني داری

عرض از مبداء

β1

1/732

4/421

()1/111

لگاريتم بذر مصرفي برحسب كيلوگرم

LS

1/2194

1/442

()1/129

لگاريتم ماشين آالت برحسب ساعت

LM

1/2172

لگاريتم نيروي كار برحسب روز-نفر

1/271

()1/173

LLO

1/1291

2/714

()1/114

لگاريتم كود حيواني برحسب تن

LAF

1/1731

1/999

()1/194

لگاريتم سم مصرفي برحسب ليتر

LP

-1/2347

-3/494

()1/111

لگاريتم آ برحسب مترمكعب

LW

1/1411

1/241

()1/174

لگاريتم سط زير كشت برحسب هكتار

LLA

1/3973

1/244

()1/174

لگاريتم كود شيمياييبر حسب كيلوگرم

LCF

1/1471

1/923

()1/141

مأخذ :يافتههاي تحييق

پس از تعيين تابص برتر و برآورد تابص توليد محصول سيبزميني در منطيص بررسيشده ،ميدار ارز

بهازاري

و اقتصادي يك مترمكعب آ مصرفي در منطيص بررسيشده با استفاده از رابطص ( )2محاسبه شده است (جدول
.)4
جدول  -4مقادیر ارزش بازاری و اقتصادی محاسبهشدة آب (مترمکعب/ریال)
نظام بهرهبرداری

ارزش بازاری

ارزش اقتصادی

تملكي

1213/4

2124/4

اجارهاي

1213/4

1449/9

مشاع

1213/4

3141/1

اشتراكي

1213/4

2339/1

ميانگين نظامهاي بهرهبرداري

1213/4

2344/9

مأخذ :يافتههاي تحييق

كشش خودقيمتي نهادة آ در توليد سيبزميني در مكانهاي بررسيشده برابر  -1/71بهدسهت آمهده كهه
بيانگر آن است كه با تغيير يك درصد قيمت آ  ،ميزان تياضاي آن  1/71درصد تغيير ميكنهد ،بنهابراين طبهق
آنچه گفته شد ،سياستهاي قيمتگذاري در كنترل مصرف بيرويص آ مؤثر است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در اين مطالعه با هدف تعيين ارز

اقتصادي آ مصرفي در توليد محصول سيبزميني ،پهس از اسهتخراج
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دادهها و ميايسص تابصها از طريق معيارهاي مختلف تابص كا -داگالس بهعنوان تابص مرج براي توليد محصهول
سيبزميني در منطيص بررسيشده برگزيهده شهد .پهس ازآن ،ارز
بررسيشده محاسبه شد .نتيجههاي بهدست آمده ،نشان ميدهد ارز

اقتصهادي آ مصهرفي در توليهد محصهول
اقتصادي برآورد شده 2344/9ريال است،

در حاليكه ميزان آ بهايي كه كشاورزان در منطيص بررسيشده براي هر مترمكعب ميپردازنهد 1213/4 ،ريهال
است .بهعبارتديگر كشاورزان تنها 11/2درصد ارز
دهندة تفاوت نسبتاً زياد ارز

اقتصادي آ را پرداخت كردهاند كه اين خهود نشهان-

بازاري و اقتصادي نهادة استفاده شده است؛ همچنين كشش خود قيمتي تياضاي

مشتقشدة آ برابر با  -1/17است كه نشاندهندة اهميت اين مهم در سياستهاي قيمهتگهذاري بهراي كنتهرل
نحوة مصرف است .با توجه به نتيجههاي بهدستآمده ،اختالف موجود در ارز هاي بهازاري و اقتصهادي و از
سوي ديگر با دريافت آ بهاي نزديك به ارز

اقتصادي از كشاورزان و بهرهبهرداران زمهين ،انگيهزة صهرفه-

جويي نهادة مدنظر را افزايش ميدهد ،بنابراين پيشنهاد ميشود با ايجاد بازاري با حمايت كمتر دولت براي اين
نهاده ،زمينص اصهالح تهدريجي آ بههاي دريهافتي از كشهاورزان را فهراهم و بههتخصهيص بهتهر ايهن نههاده بهين
محصوالت مختلف نزديك شد ،بهگونهاي كه صاحبان مزرعه ها نيز بتوانند وضعيت خود را با موقعيت موجهود
وفق دهند و مصرف اين نهاده نيز كاهش داده شود.
کتابنامه
اسمعيلي دستجردي پور ع ،.مهرابي بشرآبادي ح .و رهبر دهيان ،ع ،)1347( ،تأثير اندازهي دولت بر بههرهوري
نيروي كار و سرمايه در بخشهاي كشاورزي و صنعت در ايران .تحيييات اقتصاد كشاورزي.31-12 :2 .
احساني م ،.حياتي  .و عادلي م ،)1347( ،برآورد ارز

اقتصادي آ در توليد محصول ذرت دانهاي مطالعه

موردي بخش مركزي شهرستان البرز استان قزوين .اقتصاد كشاورزي و توسعه.91-73 :92 .
برنامه و بودجه سازمان جهاد كشاورزي (.)1371

بريمنشاد و .و محتشمي ت« ،)1344( ،مطالعص كهارايي فنهي توليهد گنهدم در ايهران :مطالعهص مهوردي» ،تحيييهات
اقتصاد كشاورزي.91-74 :1 ،
بوستاني ف ،.محمدي ح .و نجفي ا« ،)1347( ،ارز گذاري آ حاصل از طرح پخش سيال گربايگان فسا»،
علوم و تكنولوژي محيط زيست.41-21 :4 ،
پاكروان م .و مهرابي بشرآبادي ح« ،)1347( ،تعيين ارز

اقتصهادي و تهابص تياضهاي آ در توليهد چغندرقنهد

برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول سیبزمینی…
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استان كرمان» ،پشوهش آ ايران.43-71 :2 ،
حسههينزاد ج ،.سههالمي ح .و صدراالشههرافي م« ،)1342( ،بههرآورد ارز

اقتصههادي آ در توليههد محصههوالت

زراعي با استفاده از توابص توليد انعطافپذير (مطالعص موردي :دشت مراغه-بنها )» ،دانهش كشهاورزي:19 ،
.1-14
حسينزاد ج .و سالمي ح« ،)1343( ،انتخا تابص توليد بهراي بهراورد ارز

اقتصهادي آ كشهاورزي :مطالعهص

موردي :توليد گندم» ،اقتصاد كشاورزي و توسعه.13-44 :12 ،
دبرتين د ،)1392( ،اقتصاد توليد كشاورزي ،ترجمه :موسينشاد ،م .ق .و نجارزاده ،ر ،تهران :مؤسسهص تحيييهات
اقتصادي ،دانشگاه تربيت مدرس.
دشتي ق ،.خداورديزاده م .و رضايي ر« ،)1347( ،تحليل مزيت نسهبي و سهاختار بهازار صهادرات جههاني پسهته.
اقتصاد و توسعه كشاورزي».77-112 :24 ،
زارعپور ز ،.تهاميپور م .و شاوردي ع« ،)1371( ،برآورد ارز

اقتصادي آ در مصارف شههري و روسهتايي

استان خوزستان» ،اقتصاد كشاورزي و توسعه.121-141 :92 ،
سازمان هواشناسي كشور ،)1371( ،قابل دسترس در ( .www.irimo.irآخرين دستيابي 3 :اسفند .)1372
شرزهاي غ .و اميرتيموري س« ،)1371( ،تعيين ارز

اقتصادي آ ههاي زيرزمينهي :مطالعهص مهوردي شهرسهتان

راور (استان كرمان)» ،تحيييات اقتصادي.113-124 :)1(49 ،
قادرزاده ح ،.حاجي رحيمي م .و عبدل قوزلوجه ع« ،)1372( ،تعيين ارز
زمينههي بهها رو

اقتصادي آ آبياري در توليد سيب

تخمههين تههابص توليههد در دشههت همههدان-بهههار» ،اولههين همههايش ملههي بحههران آ  21 ،و 22

ارديبهشت ،خورسگان.
كرامتزاده ع ،.چيهذري ا .و ميرزايهي ا« ،)1341( ،تعيهين ارز

اقتصهادي آ كشهاورزي بها اسهتفاده از مهدل

الگوي كشت بهينه تلفيق زراعهت و باغهداري؛ مطالعهص مهوردي :سهد بهارزو شهيروان» ،اقتصادكشهاورزي و
توسعه.31-21 :14 ،
مهدوي س .م .و هاشمي ك« ،)1347( ،ررسي جامعه شناختي تأثير تحصيالت زنان بر ارتباطهات انسهاني در

1313  پاییز،3  شماره،1  جلد،فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی

32

.11-41 :4 ، پشوهشنامص علوم اجتماعي،»خانواده
 « تخمين قيمت تمهام شهده آ كشهاورزي پهاي سهدهاي مخزنهي بها رهيافهت،)1341( ، و قياسي ع.منصوري م

 اقتصهاد،») مهابهاد و بهارون در آذربايجهان غربهي، سدهاي مخزنهي بوكهان:اقتصاد مهندسي (مطالعص موردي
.191-171 :39 ،كشاورزي و توسعه
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Abstract
This study estimates water economic value in production of potato in 2011-12, using
parametric method of production function. Data have been collected through questionnaires.
Research sample includes 208 farmers and landowners in the Koredestan and Hamedan
provinces, based on Cochran formula and two stage cluster sampling. In order to select the
suitable function, several flexible and non-flexible functions has been checked that results
indicate Cobb-Douglas production function acts better than the other tested functions.
Elasticity of derived water demand for Potato crops estimated -1/95 which shows policy prices
can be important factor to control water utilization. Economic value for each cubic meters of
water for producing potato is estimated to be 2348.7 Rail, which it is less than its current price
(1203.4 Rials). So, it suggests that in order to save water use in potato production, water value
approximate to its market value.
Key Words: Demand, Kordestan, potato production, Hamedan, Economic value.
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