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تأثیر اضافه برداشت آب زیرزمینی بر رفاه کشاورزان
(مطالعه موردی :گندم کاران شهرستان فسا)
سمیرا تقی زاده* ،1غالمرضا سلطانی
تاريخ پذيرش11/12/ 7 :
تاريخ دريافت11/2 / 2 :
چکیده
برداشت بیش از حد از منابع آب زيرزمینی در چند دههی اخیر مشکالتی را برای کشاورزان بهوجود
آورده و در نتیجه به کاهش رفاه آنان منجر شده است .در مطالعهی حاضر ،برای بررسی اين مساله
ابتدا عوامل مؤثر بر شوری آبهای زيرزمینی تعیین و سپس به تخمین تابع تولید گندم با تعريف
متغیرهای مختلفی از جمله شوری مبادرت گرديد و با محاسبهی تولید نهايی هريک از نهادهها
نشان داده شد که تولید نهايی کلیهی نهادهها به جز شوری مثبت است .در ادامه با محاسبهی تابع
هزينه ،تابع رفاه ناشی از کاهش سطح آب تخمین زده شد .نتايج نشان داد که رفاه کشاورزان بهطور
چشمگیری با افت سطح آبهای زيرزمینی کاهش پیدا میکند .در پايان پیشنهاداتی جهت بهبود
وضع موجود شامل محدوديت کشت محصوالت آب بر و محدودکردن برداشت آب زيرزمینی ارائه
گرديده است.
طبقهبندی Q28, Q25 :JEL

واژههاي كليدي :شوری ،تابع تولید ،تابع هزينه ،رفاه ،آبهای زيرزمینی.

 -1کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارسنجان.
 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.* نويسندهی مسئول مقالهsamirataghizadeh83@gmail.com :

تأثير اضافه برداشت آب زیرزمينی بر رفاه كشاورزان
پیشگفتار
آبهای زيرزمینی جزء منابع طبیعی تجديدشـوندهی مشترک محسوب مـیشود که بهرهبرداری
معقـوالنه و متعـادل از آنها منجر به استفادهی پايدار و رعايت نکردن بهرهبرداری متعادل ،منجر به
نابودی اين منابع میشود(دومنیکو و همکاران1191 ،؛ گاياتری و همکاران .) 222 ،استحصال
بیرويهی آب زيرزمینی بر کیفیت ،کمیت و مکان آب و به طريقی بر ديگر مصرفکنندگان و محیط
زيست اثر میگذارد(لیندگرين .)1111،نتیجهی اين اثرات در طـول زمان ،افزايش هزينههای عمیق
کردن چاه و شـور شدن آبها به علت کاهـش سطح آب است(دومنیکو و همکاران1191 ،؛
لیندگرين .)1111 ،اين موضوع موجب افزايش هزينههای مالی برداشت آبهای زيرزمینی میشود؛
بهطوریکه از جنبهی سرمايهگذاری ،هزينـههای حفـاری ،لولهگذاری ،پمپ و موتـور و از جنبـهی
بهرهبرداری ،انرژی بیشتری برای پمپاژ حجم معینی آب(افزايش هزينـههای متغیـر آب کشی ناشی
از افزايش عمق آبکشی) را بهدنبال دارد .افزون بر آن کاهش درآمد حاصل از کشاورزی ،کاهش
قیمت زمیـن کشـاورزی و خطـر افزايـش شوری آب نیز وجود دارد(لیندگرين.)1111 ،
کاهش نزوالت آسمانی ،تداوم خشکسالیهای اخیر و برداشت بیرويه از سفرههای آب زيرزمینی از
جمله مواردی است که بخش آب در استان را با چالش جدی مواجه کرده است .کاهش سطح
سفرههای زيرزمینی ،مشکالتی هموون کاهش و خشک شدن آب چاهها ،کاهش دبی قنوات و
چشمهها ،افت کیفیت آب ،افزايش هزينهی پمپاژ و استحصال آب و نشست زمین را بهدنبال دارد
که اين به نوبهی خود منجر به کاهش دسترسی به آب و کاهش تولیدات کشاورزان میشود .از
آنجايی که اقتصاد روستا بر پايهی کشاورزی است و کشاورزی نیز وابسته به آب است؛ اين کاهش
کیفیت و کمیت آب زيرزمینی رفاه کشاورزان را تحت تأثیر قرار میدهد(محسنپور.)1771 ،
در بسیاری از مناطق دنیا بهويژه مناطق خشک و نیمه خشک ،شوری يکی از موانع اصلی تولید
محصوالت زراعی و باغی است .در مطالعاتی که تاکنون انجام شده کاهش رشد رويشی يک اثر
قطعی شوری بر گیاهان غیرشور پسند نظیر گندم میباشد(پوستینی و بیکر .)1777 ،گندمهايی که
در شرايط شـوری بیشتر قرار میگیرند ،سريعتر به بلوغ میرسند .تفاوت در زمان بلوغ بین
گندمهايی که در شرايط شوری واقع شدهاند؛ نسبت به شاهد بین يک تا دو هفته میباشد(گريو و
همکاران .)111 ،ارقام مختلف گندم نسبت به شوری واکنش متفاوتی از خود نشان
میدهند(رشید و همکاران .)1111 ،ادامهی تنش شوری در طول فصل رشد ،سبب کاهش معنیدار
تمام اجزای رشد و عملکرد میشود(فرانکوس و همکاران .)1111 ،میری و شالهوت(،)1177
سپاسخواه و بورسما( ،)1171پارا و رومرو( )1112و جنسون(  )111اثر دو عامل کم آبی و شوری
روی تغییرات عملکرد محصوالت زراعی را مطالعه کردند .در اين مطالعات مشخص شد که تنش
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آبی در کاهش رشد و عملکرد گیاه نسبت به تنش شوری از تأثیر نسبی بیشتری برخوردار است.
زهتابیان و همکاران( )1711در بـررسی که پیرامـون تخريب آبخوانه در اثر بهـرهبرداری بیرويه
ازآبهای زيرزمینی در دشت قنوات قم انجام دادند ،به اين نتیجه رسیدند که برداشت بیش از حد
آب باعث افت سطح ايستابی و افزايش شوری آب میشود .کیانی و همکاران(  )171بهمنظـور
بررسی اقتصـادی تولید گندم در شرايط شوری و کم آبی مطالعهای را بر مبنای تحلیل تابع تولید
آب -شوری در منطقهی شمال گرگان انجام دادند .اساس نتايج اين تابع ،اثر نهايی رطوبت خاک
(متغیر جانشین کمیت آب) بر روی عملکرد و درآمد گندم مثبت و معنیدار و اثر نهايی خاک
(متغیر جانشین کیفیت آب) بر روی اين دو عامل منفی گرديد .محاسبهی نسبت نهايی نرخ
جايگزينی نشان داد که امکان جايگزينی دو عامل مورد بررسی(رطوبت و شوری خاک) در دامنهی
وسیعی از مقادير آنها وجود دارد .تهامیپور و همکاران( )1711به تعیین ارزش اقتصادی آب ،حد
بهینهی استفاده از نهادهها و اثر تغییر در سطح آبهای زيرزمینی بر سطح رفاه اجتماعی
تولیدکنندگان پسته شهرستان زرند در سال  171 -17پرداختند .آنها برای رسیدن به اهداف
تحقیق ،بهرهوری متوسط و نهايی نهادهها ،ارزش اقتصادی آب و حد بهینهی استفاده از نهادهها را
تعیین کردند و با تشکیـل تابع سود(رفاه اجتماعی) ،اثر تغییر در سطـح آبهای زيرزمینی بر مقدار
رفاه اجتماعی تولیدکنندگان را بهدست آورده و ارزش هر متر مکعب آب را  / 2ريال محاسبه
نمودند .خلیلیان و مهرجردی( )1711کاهش رفاه تولیدکنندگان گندم را از علل برداشت بیش از
حد از منابع آب ذکر کردند .آنها نشان دادند که ارزش تولید نهايی آب در تولید گندم بیش از
هزينهی استخراج آن است و تغییرات هزينهی برداشت ،به علت افت سطح آب ،در میزان مصرف
تأثیر زيادی ندارد و برای کاهش برداشت بايد روشهای نوين آبیاری ترويج شود .غزالی و اسماعیلی
( )1712به ارزيابی تأثیرات جانبی برداشت از چاههای کشاورزی اطراف درياچهی پريشان
پرداختهاند .در اين راستا اثر بازخورد میان فعالیت کشاورزی اطراف درياچه و سطح آب درياچه را با
استفاده از مدل وقفههای توزيع شده گسترده مورد بررسی قرار داده و از نتايج آن در مدل
اقتصادی -اکولوژيکی ،استفاده شد .نتايج نشان داد که با افزايش بهرهبرداری از چاههای کشاورزی
جهت آبیاری گندم ،از يک سو عملکرد اين محصول افزايش يافته و بنابراين افزايش درآمد زارعین
را درپی داشته است .اما از سويی ديگر اين افزايش بهره برداری از چاههای اطراف درياچه ،سطح
ايستابی را افت داده و باعث افزايش هزينهی آبکشی شده است .با توجه به بزرگتر بودن تأثیر اضافه
برداشت از آبهای زيرزمینی بر هزينهی آبکشی نسبت به اين تأثیرات بر درآمد زارعین ،اضافه
برداشت سود منفی(زيان) برای گندمکاران منطقه در پی داشته است .از طرف ديگر افت سطح آب
درياچه ناشی از اضافه برداشت از چاههای کشاورزی منجر به کاهش عملکرد گندم و کاهش درآمد
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زارعین شده و همونین باعث افت در سطح ايستابی چاههای اطراف درياچه ،افزايش هزينهی
آبکشی و در نهايت کاهش سود برای گندمکاران منطقه گرديده است .فتحی و زيبايی()1712
معتقدند که برداشت بیش از حد از سفرههای آب زيرزمینی به علت عدم مديريت صحیح منجر به
کاهش سطح آبهای زيرزمینی شده و رفاه کشاورزان را تحت تاثیر قرار میدهد .لذا در مطالعهای
برای اين منظور از تخمین تابع تولید و تشکیل تابع رفاه ،استفاده کردند .نتايج اين تحقیق نشـان
میدهد که ارزش تولید نهايی آب در تولید گندم بیش از هزينهی استخراج هر واحد آب است و به
علت برداشت بیش از حد از منابع آب ،رفاه هر کشاورز به ازای هر متر افت سطح آب برای چاههای
نیمه عمیق  1 1112تومان و برای چاههای عمیق  171 12تومان کاهش میيابد .کاهش رفاه
برای هر مترمکعب آب برای چاههای عمیق  7/1تومان و برای چاههای نیمه عمیق  1/1تومان
محاسبه شد .آگنی هوتری و همکاران(  )111با استفاده از تابع تولید آب -شوری با فرم تابعی
درجه دوم تأثیر حجم آب آبیاری و شوری آن را بر عملکرد و درآمد محصول گندم هند مطالعه
کردند .بر اساس نتايج اين مطالعه بیش از  %17تغییرات عملکرد ،ناشی از تغییرات کمیت(حجم) و
کیفیت(شوری) آب آبیاری است .مقادير ضرايب تخمینی نیز مؤيد اين نکته است که تأثیر کمبود
آب بر تغییرات عملکرد گندم نسبت به شوری آن تعیینکنندهتر است .آستانهی شوری آب و يا حد
بهینهی آن  7/1دسی زيمنس بر متر و حداکثـر عملکرد در اين سطح شوری حاصل شده است .داتا
و همکاران( )1111مطالعهای پیرامون عملکرد تولید گندم تحت شرايط شوری را انجام دادند که
نتايج حاکی از اين است که متغیرهای انتخابی به شکل درجه میتواند هم تغییرات عملکرد و هم
شوری آب را بیشتر از تابع کاب -داگالس توضیح دهند و همونین شاخص ضرايب رگرسیون،
وجود رابطهی منفی بین عملکرد و شوری آب آبیاری را بیان میدارد .نتايج بررسی آنها نشان داد
که تأثیر نهـايی حجـم و شوری آب بهترتیب  2/21و  2/272تن در هکتار و نسبت نهايی
جايگزينی دو عامـل نهايی حجم و شوری آّب بهترتیب فوق  1/71است .داتا و دايال( ) 222تابع
تولید آب -شوری گندم و خردل را برآورد نموده و سپس با استفاده از مفهوم ارزش تولید نهايی،
منافع و زيانهای اقتصادی مصرف آب شور را محاسبه کردند .نتايج اين مطالعه نشان میدهد که با
افزايش يک واحد آب مصرفی و با ثابت بودن شوری ،به ترتیب  11و  29روپیه به درآمد گندم و
خردل در هکتار افزوده میشود و با افزايش شوری آب به میزان يک دسی زيمنس بر متر به ترتیب
 172و  11روپیه از درآمد محصوالت مذکور در هکتار کاسته میشود .گاياتری و ادوارد(  22و
 ) 222با استفاده از تابع تولید کاب -داگالس ،تابع اجتماعی را بهدست آوردند و سپس تأثیر افت
سطح آب زيرزمینی در رفاه اجتماعی را محاسبه کردند .آنها به اين نتیجه رسیدند که احیای ذخاير
آب زيرزمینی رفاه جامعه را افزايش چشمگیری میدهد.
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الزم به ذکر است که با توجه به اهمیت شوری ،تاکنون درهیچ يک از مطالعات ،عوامل مؤثر برآن
برآورد نگرديده است .در اين مطالعه بنا بر شرايط کشور ايران و اهمیت موضوع ،به برآورد اين مهم
در شهرستان فسا پرداخته می شود.
منطقه مورد مطالعه
شهرستان فسا دراستان فارس بین  27درجه و  11دقیقه تا  21درجه و  12دقیقه طول شرقی و
 1درجه و 71دقیقه تا  1درجه و  1دقیقه عرض شمالی واقع شده و از جهت شمال به
شهرستان شیراز و استهبان ،از سمت جنوب به شهرستانهای جهرم و زرين دشت ،از جهت شرق
به شهرستانهای داراب و استهبان و از سمت غرب به شهرستانهای شیراز و جهرم محدود
میگردد .نقشهی منطقه مورد مطالعه در پیوست آمده است .متوسط بارندگی در شهرستـان فسـا از
سال  1792تا 1711روند نزولی داشته است ،بهطوری که متوسط میزان بارندگی در سال  1711به
 97/9میلیمتر رسیده است .شهرستـان فسـا از لحـاظ محدودههای مطالعـاتی منابع آب ،به پنج
دشـت بنامهـای میانجنگل ،نوبندگان ،زاهدشهر(شیبکوه،گربیگان) ،ششده(قرهبالغ) و فسـا تقسیـم
شده است(آمار ادارهی آب منطقهای شهرستان فسا.)1711 ،
بهدلیل خشکسالیهای اخیر ،فشار بر منابع زيرزمینی رو به افزايش است و در کلیهی دشتهای
شهرستـان فسـا میزان برداشت آب از سفرههای زيرزمینی بیشتر از میزان بارش و نفوذ آب به
سفرهها میباشد و اين موضوع باعث شده که بیالن دشتهای شهرستـان منفی گردد .بیالن آب در
دشتهای منطقهی فسا (فسا ،زاهدشهر ،نوبندگان ،ششده ،میانجنگل) بهترتیب به ،1/11 ،-17/22
 -7/97 ،-2/17و  -1/222میلیون مترمکعب رسیده است(آمار ادارهی آب منطقهای شهرستان فسا،
.)1711
اهداف تحقيق
اهداف علمی:
 )1بررسی تأثیر اضافه برداشت آب زيرزمینی بر هزينه ی استحصال آب.
) بررسی تأثیر اضافه برداشت آب زيرزمینی بر شوری آب.
 )7بررسی تأثیر اضافه برداشت آب زيرزمینی بر تولید گندم در شهرستان.
 )1بررسی تأثیر اضافه برداشت آب زيرزمینی بر رفاه اقتصادی گندمکاران شهرستان.
اهداف کاربردی:
ارائهی راهکارهای پیشنهادی جهت مقابله با برداشت بیرويه و تأثیر منفی شوری آب بر محصول
گندم.
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مواد و روشها
با توجه به مطالعـهی موردی در شهرستان فســا ،جامعـهی آماری را گندمکـاران شهرستان فســا
تشکیل میدهند .سپس با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دو مرحلهای تعدادی از گندمکاران
بهطور تصادفی انتخاب شدند.
اطالعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات میدانی ،کتابخانهای و اطالعات و دادههای الزم از طريق
مصاحبه حضوری با زارعین و همونین تکمیل پرسشنامه از کشاورزان گندمکار منطقه بهدست آمد.
برای بهدست آوردن دادهی مربوط به متغیر شوری ،از آب چاه مصرفی کشاورز در ظرفهای
مخصوص نمونه گرفته شد که برای دقت بیشتر نمونهگیری يک ساعت پس از روشن کردن تلمبه
انجام شد .سپس از نمونهی مورد نظر در محیط آزمايشگاهی با انجام آزمايشات الزم دادهی شوری
حاصل گرديد .ضمن اينکه اين نکته نیز رعايت گرديد که برای کسب اطالعات دقیقتر در مورد
شوری بهدلیل احتمال بروز خطا و کسب نتیجهی غیر واقعی شوری از نیمهی تیر تا نیمهی
شهريور ،نمونهگیری در ايام ذکر شده انجام نپذيرفت .الزم به ذکر است که برخی از کشاورزان از
چند چاه برای آبیاری کشت گندم استفاده میکردند که برای چنین مواردی نمونهگیری از تمامی
آن چاهها بهصورت مجزا انجام گرفت و پـس از آن از طريـق آزمايش دادهی شـوری هـر کـدام از
چاهها محاسبه شد و متوسط شوریهای بهدست آمده از تمامی چاههای مورد استفاده برای آن
کشت را بهعنوان متغیر شوری برای کشت آن کشاورز در مدل وارد کرديم .انجام اطالعـات تکمیلی
نیز از طريق بررسیهای کتابخـانهای ،مطالعـات اسناد پايگاههـای اطالعرسانی رايانـهای و شبکه
اينترنت جمعآوری گرديد.
 -1ميزان آبکشی
با اندازهگیری دبی چاه ،تعداد روزهای آبکشی در طول سال و ساعات آبکشی در طول شبانهروز،
میزان آبکشی هر چاه برحسب مترمکعب در سال تعیین شد(سلطانی و صبوحی.) 221 ،
()1
 :Wمیزان آبکشی برحسب مترمکعب در سال.
 :Rدبی لحظه ای(لیتر در ثانیه).
 :Hساعات آبکشی.
 :Dتعداد روزهای آبکشی در طول سال.
 -2تابع شوري
با توجه به آمار سازمانهای مختلف و همونین مقاالت منتشر شده EC ،اندازهگیری شده از چاهها،
معادل شوری در نظر گرفته میشود.

تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد /5شماره/1بهار(1312صص)1-22

7

بهطورکلی با توجه به اهداف مورد نظر متغیرهای زير برای تابع شوری در نظر گرفته شدند:
( )
 :Eشوری آب : Z1 ،میزان برداشت ساالنهی آب چاه : Z2 ،سن چاه :Z3 ،سطح ايستايی چاه: Z4 ،
عمق چاه :Z5 ،افت ساالنه آب چاه :Z6 ،میزان کود ساالنه مورد استفاده در مزرعه ی گندم:Z7 ،
میزان سموم ساالنه مورد استفاده در مزرعه(لیتر) :Z8 ،سطح زير کشت :Z9 ،تراکم کشت:D1 ،
متغیر مجازی منطقه (فسا) :D2 ،متغیر مجازی منطقه (زاهدشهر).
که تابع موردنظر به اشکال خطی ،لگايتمی و نیمه لگاريتمی برآورد گرديد و در پايان با توجه به
آزمون  Fمقید نسبت به انتخاب بهترين مدل اقدام شد.
 -3تابع توليد محصول و تابع توليد نهایی آب
با تخمین تابع تولید میتوان عملکرد محصول در سطوح مختلف مصرف نهادهها ،تولید نهايی و
ارزش آنها را محاسبه و تعیین کرد(کیانی و کالته عربی .)1711 ،در اين رابطه برای تولید محصول
نیاز است .شکل کلی
به میزان  Yبه میزان معینی آب( )Wو ساير نهادهها
تابع تولید ذکر شده به صورت زير است:
()7
که برای اين منظور به برآورد توابع مختلف تولید پرداختیم .برای انتخاب فرم برتر از میان توابع
ذکرشده تعداد پارامترهای کمتر ،سادگی تفسیر ،سادگی محاسباتی و خوبی برازش از جمله
معیارهای مهم در تعیین الگوی اقتصادسنجی برتر برای کارهای تجربی میباشند(ابريشمی.)1717 ،
همونین مطابقت و سازگاری عالمتها و مقادير پارامترهای تابع با تئوری اقتصادی نیز از معیارهای
مهم ديگر است(تامپسون .)1111،با توجه به معیارهای فوق ،کلیهی اشکال تابعی که تعیینکنندهی
مجموعهی خصوصیات ذکر شده باشد را می توان يک فرم تابع برای بیان روابط تولید به حساب
آورد و برای برآورد پارامترهای الگو و انتخاب فرم برتر مورد آزمونهای اقتصادسنجی قرار داد
(حسین زاد و سالمی .)1717 ،در اين مطالعه فرمهای مختلف توابع تولید با متغیرهای مختلف زير
برآورد گرديد:
 : X1بذر مصرفی در هکتار (کیلوگرم) : X2 ،سطح زير کشت (هکتار) : X3 ،میزان شوری آب
مصرفی(دسی زيمنس بر متر) :X4 ،میزان کود مصرفی(ازت ،فسفات ،پتاس و ريزمغذی) در هکتار
(کیلوگرم) :X5 ،میزان سموم مصرفی در هکتار (لیتر) :X6 ،نیروی کار مورد استفاده در هکتار
(روز -نفر) :X7 ،میزان ماشین آالت مورد استفاده در هکتار (ساعت) :W ،میزان آب مصرفی در
هکتار(مترمکعب) :D1 ،متغیر مجازی بافت خاک (سبک) :D2 ،متغیر مجازی بافت خاک (متوسط).
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تولید نهايی يک عامل تولیدی برابر است با میزان تغییر در عملکرد محصول به ازای بهکارگیری يک
واحد بیشتر از آن نهاده که با استفاده از رابطهی زير محاسبه میگردد:
()1
 -4تابع هزینه
تابع هزينهی محصول از رابطهی زير تعیین میگردد:
()2
 :Cهزينهی تولید محصول گندم :Cx ،قیمت نهادهی  :Cw(R) ،xهزينه ی هر متر پمپاژ آب تابعی
از سطح آب :X1 ،بذر مصرفی در هکتار(کیلوگرم) : X4 ،میزان کود مصرفی(ازت ،فسفات ،پتاس و
ريزمغذی) در هکتار(کیلوگرم) :X5 ،میزان سموم مصرفی در هکتار (لیتر) :X6 ،نیروی کار مورد
استفاده در هکتار (روز-نفر) :X7 ،میزان ماشین آالت مورد استفاده در هکتار (ساعت) :W ،میزان
آب مصرفی در هکتار (مترمکعب).
 -5تابع رفاه و تغييرات آن نسبت به سطح آب
با شرط اينکه تقاضا برای نهاده در سطح ثابت محصول صورت میگیرد و از حداقل کردن تابع
هزينه(از تابع هزينه نسبت به قیمت نهاده مشتق جزئی بگیريم) بهدست میآيد ،برای محصول
خاص تابع معکوس تقاضای زير در نظر گرفته میشود:
()9
که در اين تابع  Pقیمت بازاری محصول را بیان میدارد(فتحی و زيبايی.)1712 ،
اگر  Siرفاه اجتماعی حاصل از تولید مقدار معینی محصول  Yرا نشان دهد ،به معنی میزان
کسرشدهی هزينهی نهادهها از فضای زير منحنی تقاضاست .پس تابعی به صورت زير را میتوان
بیان کرد کهFor all i :
()7

؛
با اين فرض که قیمت نهادهها(به جز آب) و محصول طی دورهی مورد مطالعه بدون تغییر باقی
میماند ،افت سطح آب زيرزمینی اثر منفی بر جامعه خواهد داشت که با توجه به مطالب گفته شده
و نظريهی پوش ،میتوان تأثیر افت آب زيرزمینی بر رفاه جامعه را به صورت زير محاسبه نمود.
()1
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تغییر در سطح آب زيرزمینی و میزان برداشت آب بر رفاه جامعه آثار متفاوتی دارد :الف) تغییر
هزينهی نهايی استخراج آب ،ب) تغییر در عملکرد محصول و ج) تأثیر بر میزان برداشت آب که در
فرمول گنجانده شده است(خلیلیان و مهرجردی.)1711 ،
 -6جمعآوري اطالعات و دادهها
با توجه به مطالعهی موردی در شهرستان فســا ،جامعـهی آماری را گندمکـاران شهرستان فســا
تشکیل میدهند .سپس با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای دومرحلهای تعدادی از گندمکاران
بهطور تصادفی انتخاب شدند.
اطالعات موردنیاز با استفاده از مطالعات میدانی ،کتابخانهای و اطالعات و دادههای الزم از طريق
مصاحبهی حضوری با زارعین و همونین تکمیل پرسشنامه از کشاورزان گندمکار منطقه بهدست
آمد .برای بهدست آوردن دادهی مربوط به متغیر شوری ،از آب چاه مصرفی کشاورزان نمونه در
ظرفهای مخصوص نمونه گرفته شد که برای دقت بیشتر ،نمونهگیری يک ساعت پس از روشن
کردن پمپ آب انجام شد .سپس از نمونهی مورد نظر در محیط آزمايشگاهی با انجام آزمايشات الزم
داده شوری حاصل گرديد .ضمن اينکه برای کسب اطالعات دقیقتر در مورد شوری بهدلیل احتمال
بروز خطا و کسب نتیجهی غیرواقعی شوری از نیمهی تیرماه تا نیمهی شهريورماه ،نمونهگیری در
ايام ذکرشده انجام نپذيرفت.
يکی از سؤاالتی که در پرسشنامهها از کشاورزان پرسیده شد ،دبی چاهی است که برای آبیاری از
آن استفاده میشود .ضمن اينکه اگر کشاورزی از چند چاه برای آبیاری استفاده میکند ،میانگین
دبی کلیهی چـاهها در نظـر گرفتـه شد .در ادامه ،ساعات آبکشی در طول شبـانه روز برای يک
هکتـار از تمامی کشتهای ساالنه بهطور جداگانه از آنها پرسیده شـد که اعداد بهدست آمده را پس
از جمع بر تراکم کشت تقسیم کرديم و در نهايت با توجه به رابطـهی( )1میـزان آبکشی هر چاه بر
حسب متـر مکعب در سال تعییـن میشود(سلطانی و صبوحی .) 221 ،الزم به ذکر است که میزان
آبکشی برای تمامی کشت ساالنهی کشاورز محاسبه شده است .يعنی در واقع میزان کل آبکشی
ساالنه از چاه کشاورزی برای تمامی کشاورزان نمونه برآورد گرديده است .نتايج حاصل از انجام
رابطهی فوق با شمارهگذاری هر  127کشاورز در جدول( )1آمده است(اعداد نوشته شده در
رديفهای تیره ،شمارهی کشاورز میباشد.
نتایج و بحث
حداکثر میزان آبکشی مربوط به کشاورزی است که تراکم کشت وی  1بوده است ،يعنی  1نوع
کشت مختلف از جمله گندم چمران ،گندم داراب  ،جو ،ذرت ،هندوانه ،گوجه و دو نوع سبزی
داشته است که داليل آبکشی زياد را میتوان کشت محصوالت آب بر از جمله ذرت عنوان کرد.
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حداقل میزان آبکشی را کشاورزی به خود اختصاص داده است که گندم چمران و جو را کشت کرده
است.
با برآورد تابع شوری به شکلهای مختلف مشاهده گرديد که تمامی توابع برآورد شده(خطی،
لگاريتمی ،خطی -لگاريتمی و لگاريتمی-خطی) از  R2بااليی برخوردارند که نتیجهی خوبی برازش
آنهاست و همونین  Fمحاسباتی در همهی توابع در سطح يک درصد معنیدار گرديد که نشان
میدهد حداقل يکی از ضرايب در مدل معنیدار شدهاند .با توجه به رابطهی  Fمقید ،مدل خطی
برای تابع شوری با  R2برابر  1 /1انتخاب شد(جدول ) .نکتهی قابل توجه معنیداری متغیرهای
برداشت آب ،سطح زيرکشت ،عمق و متغیرهای مجازی منطقه در همهی توابع برآورد شده است.
مدل خطی تخمین زده شده برای مدل شوری عبارت است از:
E = 48.49+ 0.00237Z1+5.049Z4+ 0.275Z6 + 10.357Z7+26.11Z8+
1244.263D1+ 2554.719D2
در مدل فوق عرض از مبدأ در سطح ده درصد با عالمت مثبت معنیدار شده که نشان میدهد در
سطح ده درصد اگر بقیهی متغیرها صفر باشد شوری به اندازهی  11/11دسی زيمنس بر متر
خواهد بود.
متغیر میزان برداشت ساالنه ی آب ( )Z1و سطح زير کشت ( )Z8در سطح يک درصد با عالمت
مثبت معنی دار گرديدندکه نشان می دهد هرچه برداشت ساالنه ی آب بیشتر شود شوری افزايش
می يابد ولی در مقابل نیز از آن جا که افزايش سطح زير کشت باعث برداشت بیشتر می گردد پس
افزايش شوری را نیز در پی دارد.
متغیر عمق چاه نیز در سطح ده درصد معنی دار شده است که با توجه به مثبت بودن عالمت اين
ضريب نتیجه می گیريم که هرچه عمق چاه بیشتر شود در افزايش شوری نیز اثر مثبت دارد.
معنی داری متغیرهای مجازی منطقه( )D1,D2اين نتیجه میدهد که شوری بهترتیب در مناطق
زاهدشهر و فسا بیشتر از منطقهی ششده است و اين امر بهدلیل وجود کوه نمکی در ابتدای
زاهدشهر نیز دور از انتظار نیست.
میزان کود ساالنهی مصرفی در هکتار ( )Z6و مصرف سموم ( )Z7در مدل بهترتیب در سطح پنج و
ده درصد معنیدار شده که با توجه به اينکه عالمت ضرايب مثبت است ،نتیجه میگیريم که افزايش
مصرف سموم و کود باعث زيادتر شدن شوری میگردد که در عین حال کوچک بودن ضريب Z6
بیان میدارد که اگر يک کیلوگرم مصرف کود بیشتر شود ،تقريبا  2/7دسی زيمنس شوری افزايش
میيابد.
بقیهی متغیرهايی که در مدلها معنیدار نشده است ،حاکی از آن است که در منطقهی مورد
مطالعه تفاوت معنیداری بین اين متغیرها بر روی شوری وجود ندارد.
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با تخمین توابع تولید گوناگون برای تولید گندم و بررسی آنها و همونین بر اساس رابطهی  Fمقید
مدل درجه دوم تعمیم يافته برای تابع تولید گندم در منطقه انتخاب گرديد(جدول.)7
Y=-0.3X3+2.1X414.3W-0.0091(1/2W2)–0.12X3W-0.01X3X4+20.5X4W
+4.1X6W+117.3 X7W -0.02D2

با توجه به ضريب تعیین تابع تخمین زده میتوان گفت که  %71/1از تغییرات متغیر وابسته توسط
متغیرهای مستقل توضیح داده میشود F .محاسباتی نیز در سطح يک درصد معنیدار است،
بنابراين فرضیه صفر بودن همزمان متغیرها را رد نموده و حداقل يکی از متغیرها معنیدار است.
متغیر شوری در سطح يک درصد معنیدار شده است که هرچه شوری افزايش يابد ،باعث کاهش
تولید میشود؛ اين امر با محاسبهی تولید نهايی نهادهی شوری نیز روشن میگردد:
-0.3
- 0.12 =-746.3
متغیر مصرف کود ( )X4نیز در سطح يک درصد با ضريب مثبت نتیجه ای جز تأثیر افزايشی بر
تولید ندارد .پس از محاسبهی تولید نهايی اين نهاده نیز به نتايج زير رسیديم که تولید نهايی
نهادهی کود تابعی از خود کود است.
.5W-0.01
=125980 + 0.61
همونین معنیداری متغیرآب مصرفی در سطح يک درصد با عالمت مثبت افزايش تولید را در
نتیجهی افزايش مصرف آب نتیجه میدهد .تابع تولید نهايی آب بهصورت زير بهدست آمد که تولید
نهايی نهاده را تابعی از خود نهاده نتیجه میدهد.
18889.8- 0.0091W
اثرات متقابل به اين معناست که تولید نهايی يک نهاده تابعی از میزان مورد استفاده نهادهی ديگر
است .مثالً وقتی آب بیشتری بهکار گرفته میشود ،واکنش محصول به کود تغییر میيابد .همانگونه
که مشاهده میشود ،نتايج تخمین اثر متقابل نیروی کار و آب ،ماشینآالت و آب و کود و آب مثبت
بهدست آمده است؛ ولی اثر متقابل متغیرهای شوری و مصرف کود و شوری و آب منفی است.
متغیر مجازی منطقهی زاهدشهر نیز در مدل با عالمت منفی در سطح پنج درصد معنیدار شده
است و از آنجا که متغیر شوری نیز در مدل با عالمت منفی معنیدار شده است و در مدل شوری
نیز متغیر منطقهی زاهد شهر معنیدار شده است .پس نتیجه می گیريم که شوری در منطقهی
زاهدشهر نسبت به دو منطقهی ديگر(فسا و ششده) ،بیشتر تولید گندم را کاهش میدهد.
با توجه به اينکه تولیدکنندهی گندم برای تولید بايد هزينههايی را متحمل شود و اين هزينهها برای
هر کشاورز در هر سال متفاوت است و همونین با توجه به فروض در نظرگرفته تنها هزينهی

1

تأثير اضافه برداشت آب زیرزمينی بر رفاه كشاورزان

استخراج آب متغیر است .تابع هزينهی استخراج آب در تولید گندم برای هر کشاورز با متغیر عمق
تخمین زديم و به اين نتیجه رسیديم که هزينهی استخراج آب در تولید گندم که همان هزينهی
هر متر پمپاژ آب است ،با متغیر عمق رابطهی مستقیم دارد و هرچه عمق چاه آبیاری بیشتر شود
(سطح آب پايینتر میرود) هزينهی هر متر پمپاژ آب نیز بیشتر میشود.
شکـل کلی تابـع هزينـهی استخـراج آب در تولیـد گندم برای هر کشـاورز را بهصـورت در نظـر
میگیريم:
()1
که متغیرهای تابع ،از قرار زير است:
 :عمق چاه
) : CW(Rهزينهی هر متر پمپاژ آب که تابعی از میزان سطح آب زيرزمینی است،
آبیـاری مورد استفاده (متر) : C ،ضريب ثابت.
تخمین تابع فوق با قبول اين فرض که سطح آب چاه آبیاری هیچگاه به صفر نمیرسد ،امکانپذير
است.
از برآورد تابع فوق ،نتايج جدول( )1حاصل گرديد.
با توجه به نتايج کسب شده از برآورد تابع فوق مشاهده میشود که:
 -1کل مدل در سطح يک درصد معنیدار است که آمارهی  Fاين مطلب را نشان میدهد .وجود
باال نیز بیانگر آن است که  %1 /1از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده
میشود .همونین ضريب ثابت و متغیر عمق در سطح يک درصد معنیدار شدهاند.
 هزينهی استخراج آب در تولید گندم که همان هزينهی هر متر پمپاژ آب است ،با متغیر عمقرابطهی مستقیم دارد؛ چرا که ضريب اين متغیر مثبت شده است .يعنی هرچه عمق چاه آبیاری
بیشتر شود(سطح آب پايینتر میرود) ،هزينهی هر متر پمپاژ آب نیز بیشتر میشود يا بهطور
دقیقتر به ازای افزايش  71/9متر به عمـق چاه آبیـاری ،يک واحد هزينهی هر متر پمپـاژ آب
افزايـش میيابد.
 -7عرض از مبدأ نیز بیانگر اين مطلب است که اگر عمق در پايینترين سطح يعنی نزديک به صفر
در نظر گرفته شود ،تولیدکنندهی گندم هزينهای برابر  119 72واحد را برای استخراج آب بايد
تحمل کند.
در حالت کلی تابع هزينهی استخراج آب را میتوان به صورت زير نوشت(جدول(:))1
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ريال
رابطهی( )9میزان تغییر در رفاه به ازای تغییر در کاهش سطح آب زيرزمینی با فرض ثابت بودن
ساير نهادهها میباشد.
خالص تغییرات رفاه ،اثر تغییر در سطح آبهای زيرزمینی بر مقدار تولید نهايی آب منهای هزينهی
استخراج هر واحد آب( )CWمی باشد .که

 ،قیمت محصول در میزان تولید محصول

در تولید نهايی نهادهی آب است که برای هر کشاورز برآورد میشود و هزينهی متغییر آب بايد از
آن کسر شود .با استفاده از رابطهی  VMPW=CWمیتوان

را محاسبه نمود .زيرا:

()12

()11

( )1

()17
اثر تغییر در نهادهی آب به واسطهی تغییر در توانايی دسترسی به آب (
طريق اثرهای نهايی تغییر در هزينه پمپاژ نهاده آب (
فرض میشود که هیچگاه آب چاه به صفر نمیرسد ،عبارت
میشود .نتايج در جدول( )2آمده است.

) و غیرمستقیم ،از

) وارد محاسبات میشود .چون
نیز برابر صفر در نظر گرفته
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نتیجهگیری و پیشنهادات
با توجه به مقايسهی میزان آبکشی و تنوع کشت کشاورز به اين نتیجه نائل آمديم که هرچه میزان
کشت صیفیجات بیشتر باشد ،در نتیجه میزان آبکشی نیز بیشتر است که در اين میان ذرت رتبهی
نخست را بهخود اختصاص داده و هر کدام از کشاورزان که در سطح آبکشی باال قرار دارند ،حداقل
عالوه بر يکی از ارقام گندم ،ذرت نیز کشت کردهاند .البته از اين مسئله نیز نبايد چشم پوشی کرد
که بیشتر کشاورزان از حداکثر آب در دسترس ،بدون توجه به نیاز آبی محصول کشت شده برای
آبیاری کشت خود استفاده میکنند.
با توجه به برآورد تابع شوری به اين نتیجه رسیديم که افزايش متغیرهای میزان برداشت ساالنهی
آب ،سطح زيرکشت ،عمق چاه ،کود مصرفی و سموم مصرفی ،افزايش شوری را نیز در پی دارد.
معنی داری متغیرهای مجازی منطقه ( )D2,D1نشان میدهد که شوری بهترتیب در مناطق
زاهدشهر و فسا بیشتر از منطقهی ششده است و اين امر بهدلیل وجود کوه نمکی در ابتدای
زاهدشهر نیز دور از انتظار نیست.
با تخمین توابع تولید گوناگون برای تولید گندم و بررسی آنها و همونین بر اساس رابطهی  Fمقید
مدل درجه دوم تعمیم يافته برای تابع تولید گندم در منطقه انتخاب گرديد .در تابع تولید حاصله
متغیرشوری در سطح يک درصد معنیدار شده است که هرچه شوری افزايش يابد ،باعث کاهش
تولید میشود ،اين امر با محاسبهی تولید نهايی نهادهی شوری ملموستر گرديد؛ چرا که بهدست
آوردن عدد  -7/719مهر تأيیدی بر صحت اين موضوع است .در ادامه با محاسبهی هزينهی
استخراج آب درتولید گندم که همان هزينهی هر متر پمپاژ آب است به اين نتیجه رسیديم که
هزينهی استخراج آب با متغیر عمق رابطهی مستقیم دارد و هزينهی تولید گندم در يک هکتار
تقريباً  172هزار تومان است.
میزان تغییر در رفاه در ازای تغییر در کاهش سطح آب زيرزمینی با فرض ثابت بودن ساير نهادهها
برابر  1 1111تومان برای هر متر بهدست آمد .کاهش رفاه ناشی از افت سطح آبهای زيرزمینی
چشمگیر بوده و ادامهی روند برداشت بیرويه نسبت به موجودی آبهای زيرزمینی از طرفی کاهش
دسترسی به آب و در نتیجه کاهش تولید را بهدنبال خواهد داشت که با توجه به محاسبهی اين
کاهش ،تولیدکنندگان گندم ،با مشکل جدی روبرو هستند.
با توجه به نتايج کسب شده پیشنهاداتی که باعث بهبود وضعیت موجود میشود ،عنوان میگردد:
 )1از آنجا که بهدلیل کاهش ذخاير زيرزمینی ،آب در دسترس کشاورزان کم شده است .لذا اجرای
سیاستهای دولت برای محدوديت کشت خصوصا محصوالت با نیاز آبی باال ،الزامی است.
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) با توجه به برداشت بیش از حد از منابع آب زيرزمینی و در نتیجه افت سطح آب و از طرفی
تاثیر مستقیم افت سطح آب بر افزايش هزينههای تولید ،ارائهی محدوديت برداشت از منابع آب
زيرزمینی امری الزامیست.
 )7از آنجا که برداشت از منابع آب زيرزمینی ،شوری آبها را در پی دارد ،لذا ارائهی محدوديت
برداشت بدون فراهم ساختن منابع جايگزين امری نامطلوب هم برای کشاورزان و هم ديگر
بخشهای جامعه میباشد.
 )1سطح زيرکشت بیشتر گندم در مقابل کمبود آب مورد نیاز گندم و ادامه اين روند باعث میشود
که سیاستهای دولت در جهت خودکفايی تولید نیز در آيندهای نزديک با مشکلی جدی مواجه
شود؛ چرا که ادامهی اين روند برای کشت محصول گندم نتیجهای جز ايجاد شرايطی که نتوان در
آن هیوگونه کشتی داشت ،غیرمنتظره نخواهد بود.
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تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد /5شماره/1بهار(1312صص)1-22
پیوستها

11

2

تأثير اضافه برداشت آب زیرزمينی بر رفاه كشاورزان
جدول-1ميزان كل آبکشی ساالنه بهره برداران مورد مطالعه براي یک هکتار در سال 81-88
(مترمکعب).
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* :حداقل میزان آبکشی ساالنه ** :حداکثر میزان آبکشی ساالنه

مأخذ :يافته های تحقیق

1

تحقيقات اقتصاد كشاورزي/جلد /5شماره/1بهار(1312صص)1-22
جدول  -2نتایج حاصل از تخمين مدل خطی شوري.
ضرائب

متغيرها
C
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z9
Z7
Z8
Z9
D1
D2

آمارهt

خطاي معيار

*11/11
***2/22 77

/721
2/22227

17 /272
1/1112

7/2272
- / 11
*2/2111
- 2/1217
**2/ 727
*12/727
***9/1171
-2/7 111
***1 11/ 97
***221/711

2/7921
7/9297
/111
7/27197
2/1 27
2/97122
9/172
7/222 2
12/ 1 7

2/27227
-2/91912
1/9111
-2/29171
/111
111 11
1/2917
- 2/2172
7/2

791/111

7/22211

***F = 71/22

R =2/1 1

* :معنی داری در سطح  12درصد ** :معنی داری در سطح  2درصد *** :معنی داری در سطح  1درصد مأخذ:
يافته های تحقیق

جدول  -3نتایج حاصل از تخمين تابع توليد درجه دوم تعميم یافته ي گندم سال. 81-88
متغيرها
C
X3
X4
W

ضرائب
***1 71/1
***-2/7
***/1
**11/7

خطاي معيار
7/1
2/11
2/7
9/1
2/227
212122
2/227
2/21
1/7
2/7
2/1

آمارهt
191/7
- /77
7
/1
-7/27
-11111
-7/7
-7
1/79
2/12
1/7

***-2/2211
1/2
* -212
D2
***-2/21
X3X4
*** -2/1
X3W
*** 2/2
X4W
*** 1/1
X6W
*** 117/7
X7W
* :معنی داری در سطح  12درصد ** :معنی داری در سطح  2درصد *** :معنی داری در سطح  1درصد
مأخذ :يافته های تحقیق

تأثير اضافه برداشت آب زیرزمينی بر رفاه كشاورزان
جدول -4نتایج حاصل از تخمين تابع خطی هزینه ي متغير گندم (ریال)
متغيرها

ضرائب

خطاي معيار

آماره t

C

***119 72

O

71/9

11/191
12/ 7

2122
7/79
R =2/1 1
***/111

=F

* :معنی داری در سطح  12درصد ** :معنی داری در سطح  2درصد *** :معنی داری در سطح  1درصد
مأخذ :يافته های تحقیق

جدول -5ميزان تغيير رفاه ناشی از افت سطح آب زیرزمينی
در منطقه مورد مطالعه سال ( 81-88تومان)
شرح
میزان کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب زيرزمینی به ازای هر متر کاهش سطح آب
مأخذ :يافته های تحقیق

چاه های موردمطالعه
1 1111

