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 چکیده
 شرایط در ویژه به ،بآ تقاضای مدیریت در یا عمده نقش ،نآ اقتصادی ارزش معادل آب قیمت تعیین
 اتخاذ بنابراین، است؛ نآ اقتصادی ارزش تعیین در اساسی ئیجز، محصول قیمت .دارد اخیر آبی کم بحران

 هدف ،راستا این در .ددار ای یژهو اهمیت ،محصوالت یارذگمتیق ةنیزم در حیصح یتیحما یهااستیس
 صیتخص و آب یواقع ارزش بر چغندرقند محصول تضمینی قیمت سیاست اثر تحلیل حاضر ةمطالع از
 این تولید فناوری بر منطبق و مناسب تابعی فرم ابتدا ،منظور اینبه .است ورنیشاب شهرستان در آن ةنیبه

 که -1389 سال در کشاورز 95 به مربوط اطالعات از استفاده با اقتصادسنجی معیارهای براساس محصول
 ارزش سپس .دش محاسبه آب نهایی تولید و تعیین -شدند انتخاب یا مرحلهدو یریگ نمونه روش اب

 مطالعه این نتایج .شد لیتحل ویسنار چند در مختلف ینیتضم یهامتیق نگرفتنظررد با ،بآ یاقتصاد
 سال های قیمت براساس آب اقتصادی ارزش .است تابعی فرم بهترین ترانسلوگ تولید تابع دهد یم نشان

 پرداختی قیمت با یا عمده تفاوت که شد برآورد مترمکعب هر ازای به یالر 5/1430 معادل ،1389
 به چغندرقند، برای مختلف تضمینی های قیمت اعمال که است آن بیانگر نتایج ،همچنین .رددا کشاورزان

 مصرف یبازده شیافزا یبرا ،بنابراین ؛دوش می منجر آب اقتصادی ارزش در توجهی شایان هایتفاوت
 یواقع ارزش سانعکا با تا شود نییتع یشتریب اطیاحت با دیبا یکشاورز محصوالت ینیتضم متیق آب،
 .شود یریجلوگ آن اتالف از ،آب

 

 .تابعی فرم ینی،تضم یمتق یاستس چغندرقند، ایران، آب، اقتصادی ارزش :کلیدی های واژه

 

 مقدمه
 مشترک ةگنجین و طبیعی منابع ارزشمندترین از یکی آب

 عنوان به و است نیاز مورد مختلف هایبخش در که هاستانسان
 جایگاه ،کشاورزی محصوالت تولید لیاص هاینهاده از یکی

 سایر اقتصادی توسعة و کشاورزی بخش پایدار توسعة در مهمی
 نامناسب توزیع امروزه اما ،Chizari et al., 2006)) دارد هابخش

 آب، مصرف ةسران و جمعیت افزایش و زمانی و مکانی لحاظ از
 ,Cosgrove & Rijsberman است دهکر تشدید را آب بحران

2000)). 

 واقع خشک نیمه و خشک ایهناحی در اقلیمی نظر از ایران
 که است مترمیلی 250 کشور ساالنة بارندگی متوسط .است شده

 جهان و (متر یلیم 732) آسیا بارندگی متوسط از کمتر بسیار
 بیشتر در ،بارندگی قدارم این براساس .است (متر میلی 837)

 پذیرامکان کشاورزی لیتفعا آبیاری، به توسل بدون کشور نواحی
 بخش به درصد 90 ،کشور در یمصرف آب قدارم کل از .نیست

 ،مختلف تحقیقات نتایج ،همچنین .دارد اختصاص کشاورزی
به ،است مختلف هایشکل به مصرف حین در آب اتالف انگربی

 کشور در پایین یبازده دلیلبه ،آب درصد 65 از بیش کهطوری
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 ةادام با .(Amirteimuri & Bagherzadeh, 2008) رودمی هدر
 ةسران بودن  ثابت فرض با کشور، در آب مصرف کنونی روند

 مقدار ،1400 سال در نفر میلیون 4/90 بینیپیش و آب مصرف
 است بدیهی .شود می مکعبمتر میلیارد 130 نیاز مورد آب
 ،رو این از .یستن رسیم یدپذیرتجد منابع از آب قدارم این ینتأم

 ای ویژه جایگاه و ارزش ،کشور در آبی منابع اقتصادی تمدیری
 .ددار

 و عرضه مدیریت طریق از ،آبی منابع اقتصادی مدیریت
 در کامالً ،آب ةعرض آنجاکه از .است پذیر امکان آب تقاضای
 است، وابسته بسیار ،اقلیمی شرایط به و یستن بشر اختیار
 یکی .ستا شده معطوف آب تقاضای مدیریت به بیشتری توجه

 .است آن وریبهره افزایش ،آب تقاضای مدیریت هایروش از
به اند، کرده توجه نیز امر این به تازگی به کشور سیاستگذاران

 و کشاورزی بخش یور بهره افزایش قانون 26 ةماد در کهطوری
 با آب یور بهره افزایش ،1389 سال مصوب طبیعی منابع

 قرار مدنظر ،کشت ةهینب الگوی رعایت و تقاضامحور رویکرد
 .است گرفته

 بهبود راهبردی ةبرنام بقاطم ،آب وری بهره افزایش
 گروه چهار لبقا در ،1388 سال کشاورزی آب مصرف وری بهره
 آبریز ةحوض و شبکه مزرعه، گیاه، مدیریت (سطح و یاس)مق

 مدیریتی هایروش از یکی ،حوضه سطح در .است بررسیقابل
 بین آب ةبهین تخصیص آب، وری هبهر افزایش راستای در

 نیاز با محصوالتی به آب کهطوری هب ،است کشاورزی محصوالت
 (,Heydariیابد اختصاص بیشتر ناخالص بازده و کمتر آبی

 در آب ةبهین تخصیص منظور  به که ابزارهایی جمله از .2009)
 ,Ku & Yoo) است آب قیمت د،شومی استفاده رقبا بین

 ارزش معادل و واقعی قیمت آب، متقی چنانچه (.2012
 در جوییصرفه برای انگیزه ایجاد به تنهانه ،باشد آن اقتصادی

 بلکه ،شود یم منجر آن اتالف از جلوگیری و آب مصرف
 کار هب هاییفعالیت در را آن تا ندشومی ترغیب برداران بهره

 زمینة ،نبنابرای د؛باش شتهدا را یبازده باالترین که گیرند
رایگان و ارزان کهدرحالی ،شودمی فراهم آب ةبهین تخصیص

 را انگیزه و دوش می آب مصرف در رویزیاده موجب آب بودن
 ؛ندکمی تضعیف آن از اقتصادی ةاستفاد و حفاظت برای

 ،آن اقتصادی ارزش با مطابق آب صحیح گذاریقیمت ،بنابراین
 ،کمیاب منبع این فاتال از ممانعت و بهینه تخصیص منظوربه

 .است مهم و ضروری امری
 هر تولید در آب اقتصادی ارزش تعیین هایراه از یکی
 واحد آخرین ازای به تولیدشده محصول ارزش ةمحاسب محصول،

 تولید در آب اقتصادی ارزش ،دیگر عبارتبه ؛است آب مصرف
 محصول آن تولید میزان ضربحاصل از توانمی را محصول هر
 قیمت در (آب نهایی ید)تول آب مصرف واحد ینآخر ازای به

 میزان محصول، هر تولید در بنابراین ؛آورد دست هب محصول
 تعیین در اساسی جزء دو ،محصول قیمت و آب نهایی تولید
 به ،آب نهایی تولید .شوندمی محسوب آب اقتصادی ارزش

 تولید تابع به ،درنتیجه و مطالعه مورد محصول تولید فناوری
 مطابق ،صحیح تابعی فرم تصریح در یدقت بی .دارد بستگی نآ
 Greene & Kennedy کهطور انهم محصول، تولید فناوری با
 شودمی منجر تابع از فرمی انتخاب به ،کنندمی بیان( 1990)

 آن نتایج بر تکیه و ندارند را الزم اعتبار آن پارامترهای که
 Husseinzad (2005) .شودمی اریذسیاستگ در انحراف موجب

& Salami چگونه که دادند نشان موضوع ینا بر تأکید با نیز 
 به گندم، محصول تولید برای تابعی مختلف هایفرم انتخاب
 ،بنابراین ؛شودمی منجر آب قیمت در متفاوت هایاریذگارزش
 تولید تابع یک تصریح ،آب اقتصادی ارزش دقیق ةمحاسب برای

 شد، داده شرح آنچه براساس ،همچنین .است ضروری ،صحیح
 آب اقتصادی گذاریارزش در مؤثر جزء دومین ،محصول قیمت
 تقاضا و عرضه نیروهای تقابل با و بازار طریق از اگر که است

 آب برای شدهتعیین اقتصادی ارزش در خللی شود، تعیین
 توسط و بازار از خارج ،محصول قیمت تعیین اما ،کندنمی ایجاد

 تأثیر آن مصرف ةنحو ،درنتیجه و آب ارزش بر شدتبه دولت،
 واقعی قیمت از بیشتر محصول قیمت اگر کهطوریبه ،دگذارمی
 ؛شودمی ترغیب آب بیشتر مصرف به کشاورز ،شود گذاشته آن

 توجهی شایان نقش ،زمینه این در دولت های سیاست ،بنابراین
 .دردا آب ةبهین تخصیص ،هدرنتیج و اقتصادی ارزش تعیین در

 ناستا در زراعی عمدة محصوالت از یکی ،چغندرقند
 آمارهای براساس که است نیشابور شهرستان و رضوی خراسان

 دوم رتبة در تولید و زیرکشت سطح نظر از ،کشاورزی جهاد
 محصوالت سایر با مقایسه در و دارد قرار کشور هایاستان
 بسیار بیآ نیاز با محصولی ، ...و ذرت جو، گندم، قبیل از استان

 یبارندگ متوسط با استان این همچنین، .رودمی شماربه باال
 موجود وضعیت .شودیم محسوب آبمک یاستان ،متریلیم 225

 چغندرقند، برآب محصول کشت و استان این آب بحران
 رازی ،است کرده ایجاد کشاورزان گیری تصمیم راه سر بر چالشی

 توسط آن ضمینیت خرید که است محصوالتی از چغندرقند
 سطح در آن کشت راستای در کشاورزان ترغیب موجب دولت،
 .شودمی محصول این به آب بیشتر اختصاص و وسیع

 در آب یواقع ارزش نییتع شد، داده شرح آنچه براساس
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 نیا یور بهره شیافزا و نهیبه صیتخص برای محصوالت دیتول
 فرم حیتصر گرو در ،مهم نیا به یابیدست و است یضرور منبع

 یتیحما یهااستیس اتخاذ و محصول دیتول یبرا مناسب یتابع
 هکآنجا از .است محصوالت یارذگمتیق ةنیزم در حیصح

 شهرستان یزراع ةعمد محصوالت از یکی ،چغندرقند محصول
 تحت طرفیک از هک -است یرضو خراسان استان در شابورین

 طرف از و است ینیتضم متیق استیس قیطر از دولت تیحما
 در که ستا آن یپ در حاضر ةمطالع -است برآب اریبس گرید

 نیا در آب ةنیبه صیتخص و یوربهره یارتقا یراستا
 ورکمذ محصول دیتول در آب یواقع ارزش نییتع به شهرستان،

 صیتخص و متیق در را یتیحما یهااستیس نقش و زدپرداب
 دیتول تابع بمناس فرم ابتدا ،منظور  نیابه .دکن لیتحل آب ةنیبه
 با آب یینها دیتول زانیم و دوش می انتخاب محصول نیا یبرا

 ارزش سپس .شودیم محاسبه برآوردشده دیتول تابع به توجه
 در مختلف ینیتضم یهامتیق گرفتننظررد با آب یاقتصاد

 .دشویم لیتحل ویسنار چند
 ارزش نییتع به رانیا و جهان در متعددی مطالعات

 افتیره از استفاده با مختلف محصوالت دیولت در آب یاقتصاد
 ةجمل از .اند پرداخته ریاضی یزیر برنامه یا یاقتصادسنج

 McConnell مطالعة به توانمی زمینه این در یخارج مطالعات
& (1984) Madariaga اقتصادی ارزش ،آن در که کرد اشاره 
 محاسبه میانه آتالنتیک در صنعتی محصوالت تولید در آب
 در آب اقتصادی ارزش تعیین به نیزWang & Lal (1999)  .شد

 Gomez-Limon & Riesgo .پرداختند چین صنعت بخش
 مختلف هایگروه برای اسپانیا در را آب ایسایه ارزش (2000)

 هر ازای به یورو 02/0تا  06/0 بین کشاورزی بخش بردارانبهره
 در Doppler et al. (2002) مطالعة در .کردند برآورد مترمکعب

 دالر 175/0 ،کشاورزی تولید در آب ایسایه ارزش ،اردن ةدر
 ارزش تعیین منظور به .Moolman et al (2006) .شد برآورد

 برآورد به ،جنوبی فریقایآ کشاورزی بخش در آب اقتصادی
 کشاورزی محصوالت از تعدادی برای دوم ةدرج تولید تابع

 ارزش کمترین و شترینبی ،مطالعه این نتایج براساس .پرداختند
 و 43/25 ،ترتیببه و نیشکر و انبه به مربوط ،آب اقتصادی

 یک ازای به (یجنوب یقایواحد پول آفر :Road) رائد 67/1
 عنوان به معیار این که است هشد پیشنهاد و است آب کعبممتر

 .شود گرفته درنظر آب تخصیص برای ابزاری
 1 جدول در آب یاقتصاد ارزش درمورد رانیا در مطالعات

 متیق که دهندیم نشان تحقیقات نیا تمام .دوش می مشاهده
به است، بوده مترک آب یواقع ارزش از ،منطقه در متداول

 پرداختی سهم ،2 جدول آخر ستون براساس کهطوری
 به امر نیا هک است ترکم بسیار آب واقعی ارزش از ،کشاورزان

 نیا براساس .شود یم منجر یآب منابع از ناکارآمد ةاستفاد
 سه فقط ،1 جدول در شدهارائه مطالعات میان در ،جدول
 Hosseinzad & Salami، (2010) Shamsedini (2000) مطالعة

et al. (2011) و Pakravan & Mehrabi Boshrabady به 
 چغندرقند محصول تولید در آب اقتصادی ارزش تعیین

 ،120 ترتیب به ،آب اقتصادی ارزش ،هاآن در که اند پرداخته
 .است شده تعیین مترمکعب هر ازای به ریال 705 و 6/211

 مورد مکان و زمان در تفاوت از ناشی ،ارقام این در تفاوت
ارائه مطالعات تمام در .است استفاده مورد تابع نوع و مطالعه

 و است بوده آب قیمت تعیین بر تمرکز ،1 جدول در شده
 از تعدادی توابع، برای بمناس یشکل انتخاب اهمیت برخالف
 تولید تابع از ویژه یشکل برآورد به آن، به توجه بدون محققان

 از یکهیچ در ،همچنین .اند کرده اقدام کشاورزی محصوالت
 قیمت بر محصول گذاریقیمت سیاست ریثتأ بر ،مطالعات این
 گرفتننظررد با حاضر ةمطالع ،بنابراین ؛است هشدن أکیدت آب
 سیاست اثر تحلیل و مناسب تابعی )فرم شدهارهاش مورد دو هر

 مطالعات بین در ای یژهو جایگاه دارای ،(محصول گذاریقیمت
 .است حوزه این

 

 ها مواد و روش
در این مطالعه، برای دستیابی به ارزش اقتصادی آب و سپس 

گذاری محصول بر آن، روش سیاست قیمت آثارتحلیل 
تابع  لید مدنظر قرار گرفت.پارامتری در قالب برآورد تابع تو

رود که  کار میعنوان ابزاری برای بیان فناوری تولید به تولید به
 1894در سال  Wicksteedتوسط صورت جبری  بار به اولین

رابطة تکنیکی و فنی بین تدوین و فرموله شد. این تابع، 
ها و میزان حداکثر محصول تولیدی را نشان  میزان نهاده

در تولید محصوالت کشاورزی، نهادة آب از دهد. چنانچه  می
توان  ها مجزا درنظر گرفته شود، تابع تولید را می سایر نهاده

 :(,Shephard (1970شکل زیر نمایش داد  به

(1)        iy f x ,w i , , n  1 2 
میزان مصرفی  𝑥𝑖میزان تولید محصول،  𝑦، 1 در رابطة 

میزان آب مصرفی است. برای اینکه  𝑤غیر آب و  های به هادهن
تابع تولید، نظریة تولید نئوکالسیک را نشان دهد، باید 

بودن  ، متناهی(Concavity)های تقعر  ویژگی مجموعه 
(Finite) پیوستگی ،(Continiouse) پذیربودن  و دوبار مشتق

(Twice continiously differentiable) شد؛ داشته با را 
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 ایران در آب اقتصادی ارزش زمینة در یشینپ مطالعات .1 جدول

 محصول نام پژوهشگران
 مورد منطقة و زمان

 مطالعه
 مناسب یتابع فرم

 آب یاقتصاد ارزش
 (مترمکعب -الیر)

 آب ةشدتمام متیق
 (مترمکعب -الیر)

 از کشاورز یپرداخت سهم
 (درصد) آب یواقع ارزش

Chizari & Mirzaei 
(1999) 

 69/18 **4/74 398 داگالس کاب (1378) کرمان پسته

Hosseinzad & 
Salami (2000) 

 25 30 120 ترانسلوگ سود تابع (1378) خراسان استان چغندرقند

Mohammadi-Nejad 
(2001) 

 زهییپا گندم

 ساوه یمرکز دشت
(1381) 

 فیلئونت و دوم درجة
 3/9 20 215 *افتهیمیتعم

 77/7 30 386 *افتهیمیتعم دوم درجة پنبه

 32/11 30 265 *ترانسلوگ زیجال

 77/8 30 342 *افتهیمیتعم دوم درجة انار

Hosseinzad & 
Salami (2004) 

 گندم
 انیعلو ةشبک و سد

 (1381) مراغه
 26 11/101 390 *افتهیمیتعم دوم درجة

Khalilian & Zare 
Mehrjardi (2005) گندم 

 کرمان
(83-1382) 

 8/79 37/223** 34/278 السداگکاب

Aghapour Sabaghi 
& Azizian (2007) 

 گندم
 مارون

(1384) 

 16/1 6/6 570 *ترانسلوگ

 74/0 9/2 390 *ترانسلوگ جو

 74/0 4/3 460 *داگالسکاب ذرت

Ehsani et al. (2010) ذرت 
 البرز شهرستان

(1385) 

 عملکرد تابع
 ترانسلوگ

847 48 67/5 

Shajari et al. (2009) خرما 
 جهرم

(1385) 
 داگالسکاب

06/204 7/59** 26/29 

73/140 7/59** 42/42 

Shamsedini et al. 
(2010) 

 67/12 8/26 6/211 *داگالسکاب (1385) مرودشت چغندرقند

Ehsani et al. (2011) گندم 
 نیقزو دشت

(1386- 1387) 

 48/13 1/82 609 *دوم درجة دیتول تابع

 01/14 82/1 586 *دوم درجة نةیهز عتاب

Aminian et al. 
(2009) 

 پسته
 دامغان شهرستان

(1386- 1387) 
 37/16 **37/233 1426 *ترانسلوگ

Dashti et al. 
(2010) 

 گندم
 دامغان شهرستان

(1386- 1387) 
 88/57 **37/233 2/403 *ترانسلوگ

Hosseinzad et al. 
(2004) 

 بناب-مراغه دشت گندم
(1386- 1387) 

 دوم ةدرج
291 56/115 71/39 

 59/46 56/115 248 ازیپ

Sharzei & 
Amirteimuri (2012) 

 پسته
 (کرمان) راور شهرستان

(1386- 1387) 
 07/10 2000 19870 *ترانسلوگ

Soleimani & 
Hassanli (2008) 

 گندم

 فارس داراب شهرستان
(1387) 

 یمتعال تابع از استفاده

5/676 128** 92/18 

 41/16 **128 2/780 ذرت

 62/24 **128 8/519 پنبه

 5/11 **128 6/1112 پرتقال

Khajeh Roshanayi 
et al. (2010) 

 گندم
 مشهد شهرستان

(1387- 1388) 
 86/20 390 1870 *ترانسلوگ

Dehghanpour & 
Sheikh Zeinodin 

(2013) 

 گندم
 زدی دشت

(1387- 1388) 
 21/53 **8/530 5/997 *فیلئونت

Pakravan & 
Mehrabi 

Boshrabady (2010) 
 47/41 39/292 705 داگالس کاب (1388) کرمان چغندرقند

 .شد نییتع یاقتصادسنج یارهایمع قیطر از ،اتمطالع این در هک مناسب یتابع فرم * 
 .شد محاسبه مربوطه مطالعة در هک آب ةشد تمام متیق ** 
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Chambers (1988 )اختی دو شرط یکنو (Monotonicity)  و
را نیز به خصوصیات تابع تولید  (Essentiality)ضرورت 

براساس شرط یکنواختی، فرم تابع تولید باید  .دیافزا یم
ای باشد که نشان دهد با افزایش مصرف یک نهاده،  گونه به

کند فرم تابع  یابد و شرط تقعر ایجاب می میتولید کل افزایش 
عبارتی دیگر قانون بازده  لید نهایی یا بهبودن تو تولید، کاهنده

نزولی را نشان دهد. شرط ضرورت نیز گویای آن است که 
های تولید مورد  برای داشتن مقدار مثبت محصول، همة نهاده

عبارت دیگر، چنانچه میزان مصرف یک نهاده  نیاز است؛ به
 شود. صفر باشد، محصولی تولید نمی

 1969) است محاسبهقابل ریز ةرابط از نهاده دیتول کشش
Lloyd,:) 

(2)
           

 
  

   
  

p

dy X MP
E

dx Y AP
  

𝐸𝑝 نهادة دیتول کشش انگریب ،3 رابطة در x، Y کل، دیتول 
Y

AP
X

 
  
 

 و متوسط دیتول 
dY

MP
dX

 
  
 

 یینها دیتول 

 واحد نیآخر یازا به یدیتول واحد کی محصول مقدار )حداکثر
 زین نهاده هر دیتول کشش ،رابطه نیا براساس .است (نهاده مصرف

 .است دیتول یهانهاده ریسا مصرف و نهاده خود مصرف از یتابع
 یپ در نندهکدیتول چنانچه ،یرقابت طیشرا فرض با
 دکنندهیتول یبرا سود ةرابط باشد، خود سود ردنکثرکحدا

 :است ریز صورت  به
(3)  π . , . .      , , ,    1 2y i w i ip f x w p w p x i   

 متیق بیترتبه pw و py، pi و سود مقدار π ،4 رابطة در
 با .است ام i ةنهاد متیق و آب ةنهاد متیق محصول،

 :میردا آب ةهادن یبرا ،4 رابطة نیطرف از یریگ مشتق
(4)

π / . /                  0w w ww py f w p vmp p 

 ،4 رابطة در 
f

w




 راتییتغ یازابه یاضاف دیتول زانیم 

 یینها دیتول ارزش انگریب vmp .است یمصرف آب نهادة زانیم
 دیتول در محصول متیق ضرباصلح از که است ام i نهادة

 یاقتصاد ارزش همان pw ،نیبنابرا ؛دیآیم دست هب آب یینها
 آب یینها دیتول ارزش یابیارز از را آن توانیم هک است آب
 (Howe آورد دست هب دیتول یهانهاده متوسط ریمقاد یازا به

(& Easter, 1971). مناسب یفرم ابتدا در دیبا ،منظورنیابه 
 یتابع فرم نظر از ،دیتول توابع .دشو انتخاب f دیتول تابع یبرا
 ،اول نوع .اندکیتفکقابل ریناپذانعطاف و ریپذانعطاف نوع دو به
 یفناور ساختار بر یتیمحدود کهچرا ؛دارد یبرتر دوم نوع بر

 یهافرم انواع از یمختصر شرح ر،یز در .کندینم اعمال دیتول
 .دوش یم ارائه کیهر یهایژگیو و دیتول تابع

 Cobb-Douglas production) داگالسکاب تولید تابع

function) دارای که است تولید توابع ینتر معروف از یکی 
 پیوستگی، ،تقعر یکنواختی، همگنی، مانند هاییویژگی
 تولید تابع هایمحدودیت .است بودنغیرمنفی و پذیری مشتق

 ،ها نهاده تولید یها ششک بودنثابت :از ندا عبارت داگالسکاب
 کلی فرم .یک برابر جانشینی شکش و تولیدی ةناحی سه نبود
 :است زیر شرح  به تابع این

(5)                 


 
n

βi

i

Y α x
1

 

 y ،ام i نهادة مقدار xi ،مدل یپارامترها β و α ،آن در که
 .است تولید یها نهاده دادتع n و تولید مقدار

 ،(Transendental production function) یمتعال تولید تابع
 یهایژگیو تمام که است داگالسکاب تابع از یاافتهیرییتغ شکل
 ها نهاده دیتول کشش .کند یم نیتأم را هایکنئوکالس دیتول تابع
 مصرف میزان به فقط هانآ مقدار یول ،ستین ثابت فرم نیا در
 است این تابع این دیگر هاییژگیو از .دارد یبستگ نهاده مانه

 ةیناح سه ،تابع نیا .نیست ثابت آن در مقیاس به نسبت بازده که
 نمایش زیر شکلبه تابع این ،کلی درحالت .دهد یم نشان را دیتول

 :Halter et (al., 1995) شودمی داده

(6)            


 
n

βi γi* xi

i

Y α x e
1

 

 ،(Translog production function) ترانسلوگ تولید تابع
 نیتأم ضرورت جزبه را یکالسکنئو دیتول تابع یهایژگیو تمام

 دهدیم اجازه که است آن تابع نیا گرید مشخصات از .کندیم
 حسط به توجه با ،یدیتول یهاکشش و ینیجانش یهاکشش
 یدیتول ةیناح سه هر ترانسلوگ تابع .کند رییتغ هانهاده مصرف

 ممکن است آن در نهایی دیتول ،بنابراین ؛دهد یم نشان را
 مقید حالت داگالسکاب تابع .باشد یمنف ای کاهنده نده،یفزا
 یرهایمتغ یپارامترها برعالوه ،ترانسلوگ تابع در .است تابع این
 فرم .شودیم برآورد زین رهایتغم متقابل روابط بیضرا ،یاصل

 (,Griliches & Ringstad:است زیر صورت به تابع این کلی

(1971; Berndt & Christensen, 1973 . 

(7)   ln ln  (ln )   
 

   
2

1 1

1
2

  
n n

i i

y i xi ii xii≠j   

              (ln ) (ln )  
 


1 2


n n

i j

ij xi xj 

 Generalized Quadratic) افتهیمیتعم دوم درجة تولید تابع
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production function) تمام ،ترانسلوگ تابع مانند نیز 
 نیتأم ضرورت جزبه را ها یکنئوکالس دیتول تابع های ویژگی

 مصرف زانیم به زین تابع نیا در یدیتول یها کشش .کند یم
 عالمت نظر از یتیمحدود آن اول مشتق و دارد بستگی هانهاده
 نیا در .دهد یم نشان را یدیولت ةیناح سه زین تابع نیا .ندارد
 و شود یم برآورد ها نهاده متقابل روابط یپارامترها ،زین تابع
 گریدیک بر ها نهاده متقابل اثر همزمان یابیارز انکام ،جهیدرنت

 دهدمی نشان را تابع این کلی فرم ،8 ةرابط .شود یم فراهم
(Blaug, 1985): 

(8)
  

       
   

     
2

1 1 1 2

1
2

   
n n n n

i i i j

y ixi ii xi ij xi xj

 
 Generalized Leontief) فتهایمیتعم فیلئونت تولید تابع

production function) درمورد ذکرشده هایویژگی تمام زین 
 نیتأم ضرورت شرط جزبه را هاکینئوکالس دیتول تابع

 .است قبلی ابعت دو مشابه زین آن اتیخصوص ریسا .کند یم
 :(Diewert, 1971) است زیر شکل به تابع این کلی فرم

(9) 

   
/ //  ( )

  

   
1 2 1 21 2

1 1 1

1
2

  
n n n

i i j

y i xi ij xi xj 

 دیتول ةینظر یهایژگیو و شدهارائه یتابع یهافرم به توجه با
 ریپذانعطاف توابع جزء یآخر یتابع فرم سه ،کینئوکالس
 ساختار بر یتیمحدود گونهجیه کهیطور هب ،شوندیم محسوب

 (.Diewert, 1971) کنندینم اعمال دیتول یفناور
 در که االب مشروح توابع نیب از مناسب فرم انتخاب یبرا
 تعداد مانند ییارهایمع ،دارند مشابه یهایژگیو یموارد

 قدرت برازش، یخوب ر،یتفس یسادگ کمتر، یپارامترها
 زین و Gujarati (2004) اعتقاد به ینیبشیپ و یده میتعم

 و تابع یپارامترها ریمقاد و هاعالمت یسازگار و مطابقت
 به یتجرب مطالعات نیهمچن و یاداقتص یهاهینظر با ها کشش
 .گرفت کاربه توانیم را Thompson (1988) اعتقاد
 مناسب، دیتول تابع انتخاب تیاهم به توجه با ،مطالعه نیا در

 باال ةشدیمعرف یتابع فرم پنج از استفاده با قندرچغند دیتول تابع
 یناهمسان و شد آزمون انسیوار یهمسان ،تابع هر در .شد برآورد

 HCCM (Heteroscedasticity consistent روش از استفاده اب

covariance matrix) با خطا و آزمون روش به زین یهمخط و 
 از پس .شد رفع مدل حیصح حیتصر و پرت یاه همشاهد حذف
 و هاآزمون از استفاده با یتابع فرم نیبهتر توابع، نیا برآورد

2) نییتع بیضر مانند یاقتصادسنج یارهایمع
R،) بیضر 

 ،یناهمسان انسیوار مانند کیکالس فروض (،t) یدار یمعن
 اخالل یاجزا بودننرمال زین و اخالل یاجزا یخودهمبستگ

 .شد محاسبه آب ةنهاد یینها دیتول ،آن براساس و شد انتخاب
 ارزش بر محصول متیق رییتغ اثر ةنحو یبررس یبرا ،تینهادر

 از آب یقتصادا ارزش آمدندستبه لیدلبه ،آب یواقع
 متیق به توجه با محصول، متیق در یینها دیتول ضرب حاصل

 یهاسال در آن رشد روند و موجود وضع در محصول ینیتضم
 آب یاقتصاد ارزش بر یمتیق متفاوت یویسنار چهار اثر قبل،
 .دش یبررس و لیتحل

 استفاده مورد یهانهاده چغندرقند، دیتول تابع برآورد در
 آالتنیماش (،لوگرمیک) بذر (،هکتار) نیزم شامل ،دیلتو در
 کود (،مترمکعب) آب (،نفر -روز) کار یروین (،ساعت)
 (تریل) سم و (لوگرمیک) یوانیح ودک (،لوگرمیک) ییایمیش

 و یوانیح ودک ،سم نهادة سه یبرا هک شدند گرفته درنظر
 یریمتغ ،نیبنابرا ؛شد محاسبه موزون نیانگیم کی ،ییایمیش
 تابع وارد ها نهاده ریسا همراه ،است نهاده سه نیا ندةینما هک

 مربعات حداقل یهاروش از توابع برآورد ،نیهمچن .شد دیتول
 (N) یرخطیغ یینمادرست حداکثر روش و (OLS) یمعمول
 .گرفت صورت (SHAZAM) شازم افزار نرم توسط
 یریگ نمونه روش از نمونه انتخاب برای ،مطالعه این در

 برای .شد استفاده (Two stage sampling) یا حلهمردو
 قرار نظرمد مقدماتی ةنمون یک ابتدا نمونه، حجم تعیین

 ةنمون اعضای تعداد ،زیر ةرابط از استفاده با سپس و تگرف
 :Amidi, 1999)) شد معین اصلی

(10)

  

* *
/  

* *

    
             

2 2
1

1
n n

z s z s
n

Nr y r y
 

 با متناظر طةنق طول z نمونه، افراد تعداد n باال، رابطة در
 اطمینان سطح در استاندارد نرمال توزیع تجمعی احتمال

 و واریانس ȳN و S نظر، مورد خطای قدرمطلق r  ،نظر مورد
 اعضای تعداد N و اولیه نمونة در نظر مورد صفت میانگین

 یخطا و درصد 95 یناناطم سطح ،رابطه ینا در .است جامعه
 میانگین و یانسارو و شد گرفته نظردر درصد 10 برآورد

 افراد تعداد ،بیترتنیا هب .شد یینتع زیرکشت سطح براساس
 شد نییتع شابورین شهرستان در ارکچغندر کشاورز 95 نمونه

 لیتکم و اه آن به میمستق ةمراجع با الزم اطالعات و آمار و
 .شد یآور جمع 1389 -1388 یزراع سال در پرسشنامه

 

 بحث و جینتا
 رشد میزان و چغندرقند تضمینی قیمت ،1 نمودار و 2 جدول
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همان .دهد می نشان 1390تا  1384 هایسال در را آن
 رشد میزان ،است مشهود نمودار و جدول این در طورکه
 ،است درصد 10 از کمتر ،1387 سال تا تضمینی قیمت

 شایان افزایش ،تضمینی قیمت ،بعد به سال این از کهدرحالی
 در آن رشد میزان کهطوری هب ،دهد می نشان را توجهی

 20 و 21 ،24 ترتیب به 1390 و 1389 ،1388 های سال
 استان چغندرقند زیرکشت سطح آمار همچنین، .است درصد

 نمودار بقاطم 1389تا  1385 های سال بین رضوی خراسان
 از وقفه یک با شیمابک ،زیرکشت سطح که دهد می نشان 2

 میزان با متیق شیافزا با کهطوری هب ،دنکمی پیروی قیمت
 سطح ،1387 و 1386 یهاسال در درصد 9 و صفر رشد

 یول ،دوشمی استهک 1389 و 1387 یهاسال در شتکریز
 سطح شیافزا به 1388 سال در متیق یدرصد 24 رشد

 اهشک با دوباره .دوشمی منجر 1389 سال در شتکریز
 زین شتکریز سطح بعد، به 1389 سال از متیق رشد میزان

 ینیتضم متیق زانیم ریتأث ،نمودار دو نیا .است افتهی اهشک
 صیتخص میزان ،جهیدرنت و چغندر شتکریز سطح میزان بر

 .دهندمی نشان را محصول نیا به آب
 

 1390 -1384 هایسال در آن رشد میزان و چغندرقند تضمینی قیمت .2 جدول

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال                 قیمت

 900 750 620 500 460 460 420 (ریال /یلوگرم)ک قیمت
 20 21 24 9 0 10 - (درصد) رشد میزان

 (http://www.maj.ir) کشاورزی جهاد وزارت سایت :مأخذ

 

 
 رضوی راسانخ استان در چغندرقند محصول تضمینی های قیمت تغییرات روند .1 نمودار

 
 

 
 

 رضوی خراسان استان در چغندرقند محصول زیرکشت سطح تغییرات روند .2 نمودار
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 تا 5 روابط در شدهارائه یتابع فرم پنج ،حاضر مطالعة در
 برآورد (OLS) یمعمول مربعات حداقل روش از استفاده با 9

 نرمال عیتوز ابتدا ،ارجح تابع انتخاب و سهیمقا یبرا .ندشد
 (jb) جارکوبرا ةآمار از استفاده با دیتول توابع یخطا جمالت

به ترانسندنتال و داگالسابک یتابع فرم دو که شد یبررس

 .شدند حذف موجود یالگوها از ،خطا جزء نبودننرمال لیدل
 یتابع یهافرم) گرید یتابع فرم سه برآورد جینتا ،تینهادر

 پس (افتهیمیتعم ومد ةدرج و افتهیمیتعم فیلئونت ترانسلوگ،
 .دوش یم مشاهده 3 جدول در هاکیالسک فروض یبررس از

 
 یافته تعمیم دوم ةدرج و ترانسلوگ ،فیلئونت تولید توابع برآورد نتایج .3 جدول

 رهایمتغ افتهی میتعم فیئونتل ترانسلوگ افتهیمیتعم دوم ةدرج

75/2*** 41/19-*** 23/5-*** 
CONSTANT 

55/30-*** 61/13-*** 48/43* 
Β𝑒 

34/0-** 33/8*** 09/5 Β𝑠 

8/0*** 84/20*** 69/9-* 
Β𝑙 

00016/0 18/6-*** 049/0 Β𝑤 

67/0*** 58/4-*** 54/6* 
Β𝑚 

0041/0* 21/0- 016/0-* 
Β𝑓 

28/10 24/4-*** 08/23* 
Β𝑒𝑒 

0096/0 72/0-* 005/0* 
Β𝑠𝑠 

00097/0- 58/1-* 0046/0-* 
Β𝑙𝑙 

00000001/0 86/0*** 00000001/0-* 
Β𝑤𝑤 

0096/0 21/0- 01/0-* 
𝛣𝑚𝑚 

0000015/0 17/0* 000004/0- 𝛣𝑓𝑓 

74/0** 03/2*** 75/0 Β𝑒𝑠 

084/0- 13/5*** 49/1- Β𝑒𝑙 

000056/0- 12/1-*** 09/0 Β𝑒𝑤 

87/0-*** 12/1-*** 6/90-*** 
Β𝑒𝑚 

0011/0- -11/0 04/1 Β𝑒𝑓 

007/0-*** -26/2*** 59/0 Β𝑠𝑙 

00003/0-*** 13/0- 3/0*** Β𝑠𝑤 

0044/0- 92/0*** 76/2 Β𝑠𝑚 

000042/0 29/0*** 18/0 Β𝑠𝑘 

0000093/0*** 49/0-*** 16/0*** Β𝑙𝑤 

007/0** 34/0- 22/8*** 
Β𝑙𝑚 

000096/0 -1/0 16/0 Β𝑙𝑓 

000016/0** 49/0*** 16/0*** Β𝑤𝑚 

0000008/0-*** 12/0- 02/0-*** 
Β𝑤𝑓 

000008/0- 11/0- 15/0- Β𝑚𝑓 

 تحقیق های یافته :مأخذ

  درصد 10 سطح در یداریمعن *   درصد 5 سطح در یداریمعن **   درصد کی سطح در یداریمعن *** 

 (m) آالتنیماش (،s) بذر (،w) آب (،l) کار یروین (،f) سم و کود (،e) نیزم :کرذت

 
 ،داریمعن بیضرا تعداد ،بیضرا تعداد ،4 جدول در
2) نییتع بیضر و (JB) جارکوبرا یها آماره

R) از کیهر یبرا 
 .دوش یم درج برآوردشده یالگوها
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 کالسیک فروض و داریمعنی نظر از برآوردشده تولید توابع ةمقایس .4 جدول

jb 2 داریمعن ضرایب تعداد بیضرا تعداد توابع
R 

 98/0 165/0 20 28 ترانسلوگ
 95/0 52/2 14 28 افتهیمیتعم دوم رجةد

 96/0 049/0 15 28 افتهیمیتعم فیلئونت

 تحقیق های یافته :مأخذ                     

 
 ،یتابع فرم سه هر شودیم مشاهده ،4 جدول ارقام به توجه با

2) نییتع بیضر و (JB) جارکوبرا یها آماره یدارا
R) یقبول قابل 

 ترانسلوگ تابع دار،یمعن بیضرا تعداد به جهتو با ،تیهادرن .هستند
 دیتول یفناور با منطبق کهانتخاب شد  یتابع فرم عنوانبه

 فرم نیا به توجه با آب یاقتصاد ارزش ،نیبنابرا ؛است چغندرقند
 ،تابع نیا در ،شود یم دهید کهطورهمان .دوش یم نییتع یتابع
 نیهمچن و (Bww و Bw) آن دوم توان و آب ریمتغ به مربوط بیضر
 آالتنیماش و کار یروین ن،یزم یها نهاده و آب نیب متقابل اثر

(Bew، Blw و Bwm) در البته .است داریمعن درصد کی سطح در 
 برآوردشده بیضرا گر،ید ریپذانعطاف یالگو دو و الگو نیا

 ریثتأ یچگونگ ریتفس یابر و ستندین ریتفس قابل میمستقطور به
 یینها دیتول و دیتول کشش دیبا الگوها نیا در دیتول زانیم بر نهاده
 دیتول ارزش معادل که آب یاقتصاد ارزش .کرد برآورد را آب ةنهاد
 یالگو سه از کیهر یبرا ،سترهایمتغ نیانگیم مقدار در آن یینها

 دیتول مقدار و نهاده نیا به نسبت دیتول کشش همراه  به یبرآورد
 .دوش یم ارائه 5 جدول در آب ةنهاد یینها

 
 تولید مختلف توابع براساس آب اقتصادی ارزش و نهایی تولید تولید، کشش محاسبة نتایج. 5 جدول

 آب یاقتصاد ارزش
 (ریال /مترمکعب)

 تابع یدتول کشش (تن /مترمکعب) یینها یدتول

 ترانسلوگ 97/0 0019073/0 5/1430

 دوم ةدرج 32/0 0006218/0 35/466

 یفئونتل 23/0 000443/0 3/332

 تحقیق های یافته :مأخذ

 
 از کیهر براساس ،شودیم مشاهده 5 جدول در طورکههمان

 دیتول د،یتول کشش یبرا یمتفاوت ریمقاد ،دیتول تابع یهافرم
 زانیم ،مثال یراب ؛دیآیم دست هب آب یاقتصاد ارزش و یینها

 ترنسلوگ دیتول تابع براساس شدهمحاسبه آب یاقتصاد ارزش
 دیتول تابع براساس آن ارزش از شتریب الیر 964 زانیم به باًیتقر

 دیتول تابع براساس آن ارزش از شتریب الیر 1098 و دوم ةدرج
 یمترهااپار بر دیتول تابع نوع انتخاب ،رونیا از .است فیلئونت

 آبنهادة  جمله از هانهاده یاقتصاد ارزش و دیتول یساختار
 در انحراف به ،امر نیا به یتوجه یب واست  رگذاریتأث اریبس
 جامعه بر را یادیز یهانهیهز و شودیممنجر  هایگذاراستیس

 ضرب حاصل از آب یاقتصاد ارزش آنجاکه از .کند یم لیتحم
 حاصل آب یینها دیتول زانیم در چغندرقند محصول متیق
 آب یبرآورد ارزش در هااختالف منشأ (،5 جدول) شود یم

است  آبنهادة  یینها دیتول زانیم برآورد در فاختال به مربوط
 .ردیپذ یم ریتأث دیتول تابعاز  میمستقطور  به که

 کشت در دیتول تابع مناسب فرم کهنیا به توجه با

 زراعت در آب یاقتصاد ارزش ،است ترانسلوگ ،چغندرقند
 یازا به الیر 5/1430 معادل ،شابورین شهرستان در چغندرقند

 ارزش سةیمقا با ،نیهمچن .دیآیم دست هب آب مترمکعب هر
 یبرا یپرداخت متیق متوسط و آب ةبرآوردشد یاقتصاد

 نیب یادیز اختالف ،(الیر 200) منطقه در چغندرکاران
 یواقع متیق با دشت نیا در ارانکچغندر یپرداخت آب متیق

 از درصد 14 باًیتقر کشاورزان کهیطور هب ،دارد وجود آب
 از یکی ،مسئله نیا .کنند یم اختپرد را آب یواقع ارزش

 و محصوالت نیا دیتول در آب حد از شیب مصرف لیدال
 (1999) مطالعات جینتا .است آن مصرف در نکردن ییجو صرفه

Chizari & Mirzaei، (2004) Hosseinzad & Salami و 
Mohammadi-Nejad (2001) متیق ریچشمگ اختالف به زین 

 داللت مطالعه مورد مناطق در آن یواقع متیق و آب موجود
 سراسر در آب اتالف لیدال نیترمهم از یکی ،نیبنابرا ؛دارد

 به نسبت آب متیق بودنکم ،مختلف محصوالت و کشور
 .است آن یواقع متیق
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 دیتول برعالوه ،شد داده حیتوض قبل بخش در طورکههمان
 یاجزا از گرید یکی زین محصول متیق زانیم آب، یینها
 آنجاکه از .شودیم محسوب آب یاقتصاد ارزش نییتع

 یبرا سال رهو  است دولت تیحما مورد محصول چغندرقند
 ةبرآوردشد یاقتصاد ارزش شود،یم اعالم ینیتضم متیق آن
 سال در چغندرقند ینیتضم متیق براساس 5 جدول در آب

 در طورکههمان .است لوگرمیک /الیر 750 معادل ،1389
 ریاخ یهاسال در یدولت تیحما ،شد داده حیتوض مقدمه
 ؛است شده چغندرقند محصول به بآ شتریب صیتخص موجب

 بازده محصول، نیا ینیتضم متیق شیافزا با ،گرید عبارتبه
 کشت به کشاورزان بیترغ موجب و افتهی شیافزا آن ناخالص

 .است شده محصول نیا شتریب
 متیق بر دولت یتیحما یها استیس اثر دادننشان یبرا

 فرم از استفاده با آب یاقتصاد ارزش 6 جدول در ،آب یواقع
 مختلف یویسنار چهار در (ترانسلوگ دیتول )تابع منتخب
 متیق رشد زانیم به توجه با وهایسنار نیا .دوش یم محاسبه

 کهشد  یطراح (1388 -1384) قبل یهاسال در ینیتضم
 دولت یها استیس ةکنندمنعکس و شود یم دهید 1 جدول در

 دوش یم داده شینما موجود تیوضع اول، یویسنار در .است
 دوم، یویسنار در .است الیر 750 معادل آب متیق که
 قبل سال رشد زانیم معادل چغندرقند متیق رشد زانیم
 یهاسال نیب در را رشد زانیم نیشتریب که است (درصد 24)

 رشد انیزم متوسط سوم، یویسنار در و دارد یبررس مورد
 گرفته درنظر (درصد 14) 1388تا  1384 هایسال بین

 سال سه رشد زانیم متوسط ،زین آخر یویسنار در .دوش یم
 دوش یم گرفته درنظر (درصد 33/6) 1387 و 1386 ،1385

 .دردا را رشد زانیم نیکمتر یبررس مورد یهاسال در که
 آب یاقتصاد ارزش حداکثر ،شودیم مشاهده طورکههمان

 محصول متیق که یوقت یعنی ؛است دوم حالت به بوطمر
 شیافزا (درصد 24) قبل سال رشد زانیم با چغندرقند

 زانیم به باًیتقر که است 71/1466 برابر آن مقدار و ابدی یم
 شتریب موجود تیوضع در آب یاقتصاد ارزش از الیر 36

 یزمان به مربوط آب یاقتصاد ارزش حداقل ،نیهمچن .است
 نیب رشد زانیم متوسط به توجه با محصول متیق که است
 ارزش ،حالت نیا در که شود نییتع 1386تا  1384 یهاسال

 یاقتصاد ارزش از کمتر ریال 180) 42/1250 ،آب یاقتصاد
 از دولت یباال تیحما ،رونیا از .است (موجود تیوضع در آب
 بازده شیافزا به ،باالتر ینیتضم یها متیق اعمال قیطر

 سطح که شودیم بیترغ کشاورز و دوش یم منجر ناخالص
 جهینت نیا .دهد اختصاص محصول نیا کشت به را یشتریب

 بازده شیافزا یبرا ،نیبنابرا ؛است انینما یخوببه 2 نمودار در
 دیبا محصوالت ینیتضم متیق آن، اتالف کاهش و آب مصرف

 ارزش کردنمنعکس با تا شود نییتع یشتریب اطیاحت با
 .شود یریجلوگ آن هدررفتن از ،بآ یواقع

 
 سناریو چهار در محصول مختلف های قیمت ازای به آب اقتصادی ارزش ةمحاسب .6 جدول

 یوسنار (یلوگرم/کیال)ر محصول یمتق آب یاقتصاد ارزش

 (1389 سال ینیتضم یمت)ق موجود یتوضع: اول یسناریو 750 5/1430

 (1388 -1387) قبل سال رشد یزانم اب یمتق یشافزا: دوم یسناریو 769 71/1466

 1388تا  1384 سال بین رشد یزانم متوسط اب یمتق یشافزا: سوم یسناریو 682 77/1300

 1386تا  1384 سال بین رشد یزانم متوسط اب یمتق یشافزا: چهارم یسناریو 6/655 42/1250

 تحقیق های یافته :مأخذ

 

 اهشنهادیپ و یریگجهینت
 نقش تحلیل و آب اقتصادی ارزش نییتع ،حاضر ةمطالع از هدف

 و یور بهره یارتقا یراستا در آن متیق بر یتیحما یهااستیس
 شهرستان در چغندرقند محصول زراعت در آب ةنیبه صیتخص

 که شد انتخاب جهت آن از چغندرقند محصول .است نیشابور
یک از هک است شهرستان این یزراع ةعمد محصوالت از یکی

 دولت یتتحت حما ،ینیتضم متیق استیس قیطر از ،طرف
 اساسی جزء دو آنجاکه از .است برآب اریبس ،گرید طرف از و است

 قیمت و آب نهایی تولید میزان آب، اقتصادی ارزش تعیین در
 قیمت بر جزء دو این تأثیر حاضر ةمطالع در ،است محصول

 با تابعی فرم پنج ابتدا ،منظوراینبه .شد بررسی آب واقعی
 -1388 زراعی سال در کشاورز 95 به مربوط اطالعات از استفاده
 این تولید فناوری بر منطبق تابعی فرم و شد برآورد 1389

 تولید ارزش و انتخاب اقتصادسنجی معیارهای براساس ،محصول
 اقتصادی، ارزش ،همچنین .شد محاسبه آن براساس آب نهایی
 مختلف هایفرم اسبراس آب ةنهاد تولید کشش و نهایی تولید
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 تولید تابع مناسب فرم تصریح اهمیت تا شد مقایسه تولید توابع
 درنظرگرفتن با آب یاقتصاد ارزش سپس .شود مشخص

 چند در چغندرقند محصول برای مختلف ینیتضم های قیمت
 و قیمت بر دولت حمایتی های سیاست اثر تا شد لیتحل ویسنار

 این نتایج براساس .شود ارزیابی آب ةبهین تخصیص ،درنتیجه
 :شود یم ارائه زیر شرحبه یهایپیشنهاد و گیرینتیجه مطالعه،

 ریمقاد ،یتابع یها فرم از کیهر براساس دیتول توابع برآورد .1
 ارزش و یینها دیتول د،یتول کشش یبرا را یمتفاوت
 با یتوجه انیشا تفاوت که دهد یم دست هب آب یاقتصاد

 بر دیتول تابع نوع انتخاب ،رونیا از .دارند گریکدی
 آب ةنهاد یاقتصاد ارزش و دیتول یساختار یهاپارامتر

 در انحراف به امر نیا به یتوجه یب و است گذارریتأث اریبس
 بر را یادیز یها نهیهز که شود یم منجر ها یاستگذاریس

 از قبل شود یم شنهادیپ ،رونیا از .کند یم لیتحم جامعه
 یاقتصاد ارزش و دیتول یساختار یپارامترها نییتع

 به محصوالت دیتول یفناور بر منطبق یتابع فرم ،ها نهاده
 ؛شود نییتع دقت

 تابع اقتصادسنجی، معیارهای براساس داد نشان مطالعه این .2
 تولید فناوری بر منطبق تابعی فرم بهترین ترانسلوگ تولید

 ،آن براساس آب اقتصادی ارزش و است چغندرقند محصول
 است هشد برآورد مترمکعب هر ازای به یالر 5/1430 ادلمع
 کشاورزان پرداختی قیمت متوسط با یا عمده تفاوت که
 سطح شیافزا لیدال از یکی ،مسئله نیا .دارد (الیر 200)
 از شیب مصرف و ریاخ یهاسال در محصول نیا رکشتیز

 تا شود یم شنهادیپ ،رونیا از .است آن دیتول در آب حد
 در ییجو صرفه منظوربه ،یگذارمتیق ةعرص اراناستگذیس

 توجه با آن ةنیبه صیتخص و یور بهره شیافزا و آب مصرف
 ارزش براساس را آب متیق ر،یاخ یهاسال یآب کم بحران به
 ،استیس نیا یاجرا در .نندک نییتع محصوالت یینها دیتول
 در یاصل یهانهاده از یکی آب که دکر توجه نکته نیا به دیبا

 یناگهان شیافزا دیشا و است یکشاورز محصوالت دیتول
 در شود یم شنهادیپ ،نیبنابرا ؛نباشد ریپذامکان آن متیق
 آن یواقع متیق با آب متیق اختالف ،یجیتدر ةبرنام کی

 ؛ابدی کاهش

 تضمینی های قیمت اعمال مطالعه، این نتایج براساس .3
 در توجهی شایان های تفاوت به ،چغندرقند برای مختلف
 حمایت کهطوری هب ،دوش می منجر آب اقتصادی ارزش
 تضمینی های قیمت اعمال با چغندرکار کشاورزان از بیشتر

 و محصول این تولید در آب بازده مصنوعی افزایش به ،باالتر
 ؛شود یم منجر آن اتالف و غیربهینه تخصیص ،درنتیجه
 آب مصرف بازده و یور بهره افزایش ،هدف چنانچه ،بنابراین

 قیمت قالب در یتیحما یها استیس شود یم پیشنهاد باشد،
 با تا شود اتخاذ بیشتری احتیاط با محصوالت تضمینی
 ،یآبکم بحران کنونی شرایط در آب ارزش غیرواقعی انعکاس

 در اگر ،عالوه هب .نشود منجر آن اتالف و یور بهره کاهش به
 شیافزا هب ناچار د،یتول ةزیانگ شیافزا یبرا یکشاورز بخش

 طور هب دیبا زین آب بخش در ،میهست محصول متیق
 منابع بر شارف تا میهد گسترش را یقانون یها کنترل همزمان

 یمنف آثار از یریجلوگ یبرا ،گرید عبارت هب ؛ابدین شیافزا آب
 ،راهکار نیبهتر آب، رمجازیغ برداشت بر شدهنیتضم متیق

 حفاظت در سلمم یامر مسئله نیا .است یقانون یها کنترل
 داشتن یبرا ،نیبنابرا ؛است آب ژهیوبه یعیطب منابع از

به مختلف یهابخش در ها یاستگذاریس دیبا داریپا ةتوسع
 ؛شود اتخاذ هماهنگ طور

 چغندرقند محصول تولید در آب اقتصادی ارزش ةمقایس .4
 گرنشان (1 جدول) مطالعات سایر با حاضر ةمطالع در

 .است برآوردشده هایارزش رد توجهی شایان های تفاوت
 محصول نوع در تفاوت از ناشی اول ةوهل در هاتفاوت این

 (2000) مطالعات نتایج با تفاوت اما ،است مطالعه مورد

Hosseinzad & Salami، (2010) Shamsedini et al. و 
(2011) Pakravan & Mehrabi Boshrabady هاآن در که، 

 استان در ترتیببه رقندچغند تولید در آب اقتصادی ارزش
 ،1381 هایسال در و شیراز مرودشت و کرمان خراسان،

 فناوری در تفاوت از ناشی ،شد محاسبه 1388 و 1385
 محصول برای شدهگرفته درنظر تضمینی قیمت و تولید
 ؛است متفاوت مختلف هایمکان و هازمان در که است

 دیگر لعاتمطا به تعمیمقابل ،مطالعه یک نتایج ،بنابراین
 در است الزم ،آب صحیح ارزشگذاری برای ،بنابراین نیست؛

 ،تابعی مناسب فرم ،محصول هر برای و زمان هر منطقه، هر
 واقعی قیمت و تصریح ،محصول تولید فناوری بر منطبق

 ها اریذیاستگس در انحراف از تا شود لحاظ محصول
ثابت تدرصور که داشت هتوج باید البته .شود جلوگیری

 ضرب با را زمان اثر توان یم ،محصول تولید فناوری بودن
 کرد حذف شدهمحاسبه نهایی تولید در جاری سال قیمت

 بهره نیز بعد هایسال در مطالعه یک نتایج از ترتیبینا هب و
 .گرفت
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