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 ن در دشت مالیرزیرزمینی بر رفاه کشاورزااز منابع آب تأثیر اضافه برداشت آب 

  

  2و رضا بهراملو *1سید محسن سیدان

  

  )12/3/1397 رش:یخ پذی؛ تار 17/11/1394 افت:یخ دری(تار

  

 

  چکیده

 عنـوان بـه زمینـی  اهش یافته و منابع آب زیررویه منابع آب زیرزمینی در دشت مالیر، سطح آب به شدت کدلیل برداشت بیهاي اخیر بهدر سال

در ایـن راسـتا هـدف ایـن     شـده اسـت.    روروبهکننده آب مورد نیاز بخش کشاورزي و شرب شهري با خطر جدي تخلیه ین منبع تأمینترمهم

ـ  ظر گرفتن این مسئلهبرداري بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی است. ضمناً با در نپژوهش تحلیل رفاه کشاورزان در اثر بهره زارع بـا  که م

کـه عامـل    داده شـود به این سؤال پاسـخ   شدسایر مزارع کشاورزي اطراف خود از نظر منابع آب زیرزمینی ارتباط دارد، در این تحقیق تالش 

 توانـد مفیـد باشـد.   مینه میدهد. لذا استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی در این زمجاورت تا چه حد رفاه کشاورزان را تحت تأثیر قرار می

اطالعات براي این منظور با تشکیل تابع رفاه اجتماعی، اثر تغییر در سطح آب زیرزمینی بر میزان رفاه اجتماعی تولیدکنندگان بررسی شده است. 

رد رگرسیون فضایی نتایج دهد که کاربموران نشان می Iآماره آوري شده است. جمع 1396پرسشنامه در سال زراعی  119الزم از طریق تکمیل 

ي زیرزمینی چشمگیر بوده هاآبدهد که کاهش رفاه ناشی از افت سطح دارا است. نتایج این تحقیق نشان می کالسیکبهتري را نسبت به روش 

ازاي تغییر هر متر فاه بهدنبال خواهد داشت. میزان تغییر رکاهش دسترسی به آب و در نتیجه کاهش تولید را به ،و ادامه روند برداشت از این منبع

  .استمیلیون ریال  7634و  6983ترتیب برابر به زمینیسیبکاهش سطح آب زیرزمینی در کشت گندم و 

  

  

  

 ی فضایی، دشت مالیر، رفاه کشاورزان، منابع آب زیرزمینیاقتصادسنج :يدیکل يهاواژه

  

  
  

  

  
  

یقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان همدان، سـازمان تحقیقـات،   بخش تحقیقات اقتصادي، اجتماعی و ترویج کشاورزي، مرکز تحق .1

 آموزش و ترویج کشاورزي، همدان، ایران

بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي، مرکز تحقیقات و آموزش کشـاورزي و منـابع طبیعـی اسـتان همـدان، سـازمان تحقیقـات،آموزش         .2

  وترویج کشاورزي، همدان، ایران

  syedan1969@gmail.com: یکی: پست الکترونمسئول مکاتبات :*
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 مقدمه

رشــد فزاینــده جمعیــت و بــه تبــع آن نیــاز بــه افــزایش تولیــد 

محصوالت کشـاورزي از یـک سـو و رشـد صـنایع، گسـترش       

شهرنشینی توأم با ارتقاء بهداشت و رفاه عمـومی از دیگـر سـو    

ویژه از منابع آب زیر زمینـی شـده   هسبب افزایش مصرف آب ب

دهنده آن است که تـا  هاي سازمان ملل نشانبینی). پیش9است (

تـرین موضـوع   میالدي محدودیت منابع آب اصـلی  2050سال 

). این وضعیت براي ایران کـه  6مورد بحث جهانی خواهد بود (

تر در کمربند خشکی آب و هوایی جهان قرار دارد، هشداردهنده

ر مقایسـه  است که د مترمیلی 250است. متوسط بارندگی ایران 

تـر اسـت. از طـرف    متر متوسط جهانی خیلی پایینمیلی 750با 

هاي جـوي بـا   متناسب زمانی و مکانی ریزشدیگر پراکندگی نا

هـاي پـر مصـرف آبـی، مشـکل را      نیازهاي کشـاورزي و زمـان  

). در این شرایط، برداشت بیش از حد مجـاز  2کند (می شدیدتر

د آمدن خسارات جبران وجوهزمینی باعث بهاي آب زیراز سفره

هـایی  استان همدان از جمله استان شود.ناپذیري به این منابع می

درصـد   80است که با محدودیت آبی مواجه است. ایـن اسـتان   

کند کـه بـا   زمینی تأمین میآب مصرفی خود را از منابع آب زیر

هاي اخیر ). در دشت مالیر در سال3است ( روروبهبیالن منفی 

اسـت. رونـد    شدهبرداري رزمینی آن به شدت بهرهمنابع آب زی

هاي گذشته نزولی کلی هیدروگراف آن بر اساس اطالعات سال

). 8( استر مخازن آن شانگر بروز افت مداوم و کاهش ذخایو ن

تـا   1393هـاي  میزان افت متوسط آبخوان این دشت بـین سـال  

ر متـ  25/1متر و متوسط افت سـالیانه برابـر    93/24برابر  1373

آب  ذخایراي در کاهش که حاکی از تغییرات نگران کننده است

زمینـی  هـاي زیـر  کاهش سطح سفره ).2زیرزمینی منطقه است (

هـاي آب، افـزایش هزینـه    مشکالتی همچون خشک شدن چـاه 

دنبال دارد که به نوبه پمپاژ و استحصال آب و نشست زمین را به

د محصوالت تولی خود منجر به کاهش دسترسی به آب و کاهش

 تحت تأثیر را کشاورزان رفاهتواند نهایت میکشاورزي شده و در

بر همین اساس در این مقاله به برآورد رفاه کشاورزان قرار دهد. 

ناشی از افت سطح آب زیـر زمینـی پرداختـه و اثـر مجـاورت      

ی فضایی به این مدل اقتصادسنجهاي مزارع از طریق تکنیک چاه

ع نوآوري این مطالعه اسـت. در زمینـه   شود که در واقاضافه می

اثرات تخریبی افت سطح منابع آب زیرزمینی مطالعاتی در داخل 

و خارج از کشور انجام شده است. تعیین رابطـه کـاهش سـطح    

آب زیر زمینی بر رفاه تولیدکنندگان اولین بار توسـط آچاریـا و   

همکاران  مطرح شد. آنان از تـابع تولیـد بـراي ارزش گـذاري     

ند و تغییر رفاه کرده آب زیرزمینی در شمال نیجریه استفاده تغذی

زمینـی، بـا   ي زیـر هاآبتولید کننده را در نتیجه تغییر در سطح 

 همکارانند. گایارتی و کرداستفاده از تخمین تابع تولید محاسبه 

گیري اثر تغییـر  زمینی و اندازهي زیرهاآبگذاري ) به ارزش13(

ی بـر رفـاه اجتمـاعی کشـاورزان در     زمینـ ي زیرهاآبدر سطح 

اراضی شمال نیجریه پرداختند. در این مطالعـه آنهـا ابتـدا تـابع     

تولید و تابع هزینه و سپس تابع رفاه اجتماعی را تعریف کردند 

ي هـا آببه بررسی اثر یک واحد کـاهش در سـطح    درنهایتو 

برداران منطقه پرداختنـد. نتـایج   زیرزمینی بر سود اجتماعی بهره

ازاي دهد که میزان کاهش رفاه در منطقه بـه طالعه آنها نشان میم

دالر است. به  4/40و  2/618 ترتیببههر هکتار گندم و سبزي 

) ارزش اقتصـادي  7پیروي از روش آنها خلیلیان و مهرجـردي ( 

هر واحد آب زیرزمینی محصول گندم تعیین شد و اثرات جانبی 

ر مورد محصول گنـدم در  برداشت بیش از حد از این منابع را د

ند. در تعیین اثرات کاهش سطح افـت  کرداستان کرمان محاسبه 

هاي زیرزمینی در بخش کشاورزي مطالعاتی چند در داخـل  آب

ی اقتصادسـنج صورت گرفته است که عمـدتاً از طریـق الگـوي    

مشخصه این پژوهش این است که بـا اسـتفاده از    .کالسیک بود

ی اقتصادسـنج ل و استفاده از متد هاي مقطعی در طی سه ساداده

ها را مورد توجه قرار داده و در بررسی مندي دادهفضایی، مکان

رهیافـت  زمینـی از  ي زیـر هـا آبرفاه کشاورزان متـأثر از افـت   

  شده است. ی تابلویی فضایی استفادهاقتصادسنج

  

  هامواد و روش

ثانیـه از مبـدأ    30دقیقـه و   49درجـه و   48مالیر در شهرستان 

 دقیقه قرار دارد. ارتفـاع ایـن   17درجه و  34رینویچ و عرض گ
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  منطقه مالیرموقعیت . 1شکل 

  

شهرستان با وسعتی معادل . این متر است 1725شهر از سطح دریا 

 واقـع شـده   اسـتان همـدان    کیلومتر مربع درجنوب شـرقی  3210

ــت  ،مالیــر شــهر شــش بــودن دارا بــا شهرســتان ایــن. اس

 بخـش  چهـار  گـل) آقشهر اسالم  ،زنگنه  ،جوکار  ،ازندریان  ،سامن

ـ   و جوکـار   ،سامن  (مرکزي، روسـتاي   220دهسـتان و   15و د) زن

 که استداده  جاي خود در را هزار نفر  350داراي سکنه، حدود 

 وسـعت . دارنـد  سکونت مالیر شهر در آن هزار نفر 185 از بیش

 آن جمعیتـی  سـهم  صـد، در 16/47استان  کل به نسبت شهرستان

رصد و تراکم نسبی جمعیت در د 17/70استان  جمعیت به نسبت

وده ) محد1( شکل .است کیلومتر مربع  در نفر 92/5 این شهرستان

  د.دهمیدشت مورد مطالعه را نشان 

  

  روش تحقیق

هـاي پژوهشـی   روش تحقیق حاضر، از نوع تحلیلی اسـت. داده 

آزمون فرضیات به روش میدانی و براي تبیین موضوع بـه   براي

جامعـه آمـاري ایـن    ي جمع آوري شده اسـت.  اروش کتابخانه

یري گ. براي نمونهاست مالیربرداران در دشت تحقیق شامل بهره

اي تصـادفی طبقـه  گیري نمونهاز روش  ،)1با استفاده از رابطه (

  ده است.جمع آوري شدهستان  هفتنسبتی از 

)1(  N t s
n

N d t s

 


  

2 2

2 2 2
 

جامعـه   ياعضا تعداد Nتعداد نمونه مورد نیاز،  n): 1در رابطه (

استیودنت،  tآماره  tکنند)، برداري می(کشاورزانی که از چاه بهره

S نس نمونه اولیه، واریاd  براي استنظر در برآورد  مدخطاي .

آب پرسشـنامه انتخـاب و واریـانس     30این منظور ابتدا تعـداد  

اسـاس فرمـول کـوکران     بر بنابراینمحاسبه شد.  49/0مصرفی، 

  ).2 (رابطه نفر نمونه انتخاب شد 150تعداد 

)2(  
( / ) ( / )

n
( / ) ( / ) ( / )


 

 

2 2

2 2 2

1500 1 96 0 29
119

1500 0 05 1 96 0 29
  

رد بررسـی، بـا مراجعـه بـه     هاي مـو ن چاهکردپس از مشخص 

و اطالعـات  هاي چـاه  سؤاالتی در خصوص ویژگیبرداران بهره

 . ه استپرسیده شدزراعی 

ارزیابی افت منـابع آب زیرزمینـی الزم    برايدر این مطالعه   
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  . رابطه عملکرد و مصرف آب2شکل 

  

است ارتباط میان عملکرد محصول و آب را از طریق تابع تولید 

ریم. میزان عملکرد محصـول در رابطـه بـا تغییـرات     دست آوبه

مصرف آب، بستگی به مراحل رشد گیـاه، حساسـیت گیـاه بـه     

نوسانات آب قابل دسترس، عوامل آب و هـوایی ماننـد تبخیـر،    

عوامل خاك از جمله نوع خاك و رطوبت خـاك و طـول دوره   

 wدهد که در محـدوده صـفر تـا    ) نشان می1رشد دارد. شکل (

ول نسبت به آب مصرفی افزایشی است. در محدوده بازده محص

1w  2تاw 2تر از میزان بازده کاهشی و در محدوده بزرگw  بازده

منفی است. تابع تولید مورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق تابعاسـت     

ارتباط میان عملکـرد محصـول و آب را از طریـق تـابع تولیـد      

ییـرات  دست آوریم. میزان عملکرد محصـول در رابطـه بـا تغ   به

مصرف آب، بستگی به مراحل رشد گیـاه، حساسـیت گیـاه بـه     

نوسانات آب قابل دسترس، عوامل آب و هـوایی ماننـد تبخیـر،    

عوامل خاك از جمله نوع خاك و رطوبت خـاك و طـول دوره   

 wدهد که در محـدوده صـفر تـا    ) نشان می1رشد دارد. شکل (

دوده بازده محصول نسبت به آب مصرفی افزایشی است. در مح

1w  2تاw 2تر از میزان بازده کاهشی و در محدوده بزرگw  بازده

منفی اسـت. تـابع تولیـد مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق تـابع         

. استداگالس  -ترانسنتدنتال است که فرم تعمیم یافته تابع کاب

کشـش  داگـالس   -تابع ترانسنتدنتال بـرخالف تـابع کـاب    در 

ها متغیـر اسـت. مطـابق    ادههاي تولید و کشش جانشینی نهنهاده

) در تابع ترانسنتدنتال هر سـه ناحیـه تولیـد مشـخص     2شکل (

به عبارت دیگر تولید نهایی افزایشی، کاهشی و منفـی از  است، 

تابع تولید مـورد اسـتفاده در    طریق چنین تابعی قابل بیان است.

  .است) 3صورت رابطه (هاین پژوهش ب

)3  (Y y (x ...x ,W (R)) for all i i , j ,...,i i j  1 2 1 41   

ــه (در را ــول Y) :3بط ــد محص ــوگرم) و  تولی ــی  1X(کیل   5Xال

(کیلوگرم)،  بذر مصرفی (کیلوگرم)، میزان کود شیمیایی ترتیببه

. است(کیلوگرم)  نفر) و میزان سموم شیمیایی -(روز نیروي کار

 w  میزان آب مصرفی در هکتار که تابعی از سطح آب زیرزمینـی

منتخـب در   دهنده نوع محصول است. محصوالتنشان i. است

است که محاسبات براي این دو  زمینیسیبمنطقه شامل گندم و 

منظور محاسبه میزان آب مصرفی از محصول انجام شده است. به

  :شود) استفاده می4رابطه (

)4(  W / L.H.D 3 6  

  : میزان آبکشی بر حسب متر مکعب در سـال،  w): 4در رابطه (

L  نیه)،اي (لیتر در ثا: دبی لحظه H ،ساعات آبکشی :D  تعـداد :

) 3طور که در رابطه (روزهاي آبکشی در طول سال است. همان

ذکر شد میزان آب مصرفی تابع ضمنی از سـطح ایسـتابی چـاه    

) 5. براي این منظـور، در بـرآورد آب مصـرفی از رابطـه (    است

  استفاده می شود.        

)5(  W C Ri i  
1

  

 Rمیزان آبکشی بر حسب متر مکعب در سال،  W): 5در رابطه (

طـور کـه اشـاره شـد، در     . همـان استسطح ایستابی آب (متر) 

و وجــود خــود همبســتگی و یــا  هــادادهمنــدي صـورت مکــان 

ناهمسانی فضایی و در شرایط نا همگنی نمونـه، روش حـداقل   

 مصرف آب

 عملكرد محصول
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  . رابطه هزینه پمپاژ و سطح ایستابی آب3شکل 

  
  نات تولید و مطلوبیت کشاورز. منحنی امکا4شکل 

  

مربعات معمولی باعث اریب در نتایج خواهد شد. لـذا در ایـن   

تحقیق با فرض تأثیرپذیري متقابل رفتار کشاورزان در استفاده از 

برداران، منابع آب زیرزمینی و به تبع آن اثر بر رفاه اقتصادي بهره

شود. این موضوع از طریق روش اقتصادسنجی فضایی آزمون می

منظور لحاظ کردن همبسـتگی فضـایی میـان رفتـار و     بنابراین به

) بـه دو صـورت، روش   5تصمیم تولیدکنندگان، مـدل شـماره (  

) و فضایی، تصریح و در بـرآورد آنهـا از شـیوه    OLSکالسیک (

هـا اسـتفاده   هاي تابلویی براي کنترل نـاهمگنی داده تخمین داده

  شده است. 

 LMهـاي چـو،   ستفاده از آمـاره در انتخاب مدل ترکیبی با ا

هاي ترکیبـی انتخـاب   پاگان و هاسمن بهترین مدل داده -بروش

  شود. می

  ) است.  7) و (6صورت روابط (تصریح فضایی مدل به

)6(  W C .wW R ei i i     1  

)7(  W C R ei i
e .w.e u

   

  
1  

ترتیب مـدل وقفـه فضـایی و مـدل خطـاي      ) به7) و (6رابطه (

 wWi) حاصـل ضـرب   6دهند. در رابطـه ( میفضایی را نشان 

میانگین وزنی متغیر وابسـته مربـوط بـه هـر مکـان را در نقـاط       

ــی  ــان م ــایه نش ــیهمس ــد. معن ــریب آن (ده ــودن ض )، دار ب

  است.  هاهدهنده وجود وابستگی فضایی میان مشاهدنشان

نـابع آب زیرزمینـی الزم   در بخشی دیگر از ارزیابی افـت م 

است ارتباط میان بین سطح آب زیرزمینـی و هزینـه استحصـال    

با کاهش سـطح آب زیرزمینـی دو    آوریم. اصوالً دستبهآب را 

پایین رفتن سطح آب زیرزمینی به  -1 حالت احتمال وقوع دارد.

پایین رفتن سطح آب  -2حدي که هزینه پمپاژ آب اضافه شود. 

ون چاه به نحوي کـه امکـان پمپـاژ وجـود     به زیر سطح لوله در

  نداشته باشد.

سطح آب زیرزمینی و هزینه نهـایی پمپـاژ   ) ارتباط 3شکل (

تغییرات سطح آب روي منحنی ) اثر 4توصیف و شکل (آب را 

) حـد  3در شـکل (   sR. دهدامکانات تولید کشاورز را نشان می

را رسـد  سطح ایستابی آبی را که مقدار پمپاژ آب بـه صـفر مـی   

دلیل محدودیت تکنولـوژي و هزینـه   به sRدهد. مقدار نشان می

پمپاژ آب براي کشاورز قابـل دسـترس نیسـت. در حالـت اول     

انتظار بر ایـن اسـت کـه کشـاورز دسترسـی بـه آب بـا سـطح         

تکنولوژي فعلی را دارد، ولی سرعت پمپاژ متأثر از کاهش سطح 

علت کاهش میزان به 1Rدر سطح ایستابی  گیرد. مثالًآب قرار می

پمپاژ آب، کشاورزان ساعت پمپاژ را افزایش داده که منجـر بـه   

  ) . 1Cشود (افزایش هزینه تولید می

د که در حالت اول با کـاهش هـر   دهمی) نشان 4( شکلدر 

ها، کشاورز از نقطه متر از آب و با فرض ثابت ماندن سایر نهاده

A با مختصات) o,xo(w   مجبور است، به نقطـهB    بـا مختصـات

)o,x1(w تواند در طول یـک  منتقل شود. از آنجا که کشاورز نمی

بـا   Cهـا را افـزایش داده و بـه نقطـه     فصل تولیـد سـایر نهـاده   

حفـظ سـطح مطلوبیـت اولیـه خـود       بـراي  x 1(w,1(مختصات 

(این نقطه خارج از مرز امکانات تولید اسـت). لـذا    حرکت کند

کنـد.  تـر حرکـت مـی   ینکشاورز به منحنی امکانـات تولیـد پـای   

 هزينه پمپاژ آب

 هاساير نهاده سطح ايستايي

 آب
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    یابد.تولید کاهش می B بنابراین در نقطه 

براي سطح کمتـر   CwC=0) معادله 3(بر این اساس در شکل 

یابـد. بنـابراین   است که بعد از آن هزینه پمپاژ افزایش می 0Rاز 

) تـابع هزینـه   3( شـکل بر اساس  1Rو 0Rتابع هزینه خطی بین 

  :   است) 8صورت رابطه (ه) بRپمپاژ با سطح آب زیرزمینی (

)8(  C C Rwi i  1   

سـطح ایسـتابی    Rژ آب و هزینه هر متر پمپـا  wC) ،8در رابطه (

توان تغییرات هزینه پمپاژ در زمـانی  . بنابراین میاستآب (متر) 

) و رفاه را با 8کند را با استفاده از ارتباط (ب افت میآکه سطح 

ــه (  ــتفاده از رابط ــدازه9اس ــه ( ) ان ــرد. در رابط ــري ک  iS) 9گی

دهنده رفـاه اجتمـاعی حاصـل از تولیـد مقـدار معینـی از       نشان

توان با استفاده از فضاي زیـر  دهد. میمی) را نشان iYمحصول (

هـا کسـر شـده اسـت، رفـاه      منحنی تقاضا، که از آن هزینه نهاده

  اجتماعی را محاسبه کرد.

)9(  
S S(X ....X ,W(R),C (R)i j i w

y
p (y )dy C X C (R)W(R)i i xj ij w i



  

1
1

0

  

P)، 9در رابطــه ( p (y )for all ii i i  تــابع معکــوس تقاضــا

هاي دیگر و قیمت نهاده Yقیمت بازاري براي  Pکه در آن  است

) و بـا  10بـا اسـتفاده از رابطـه (    درنهایتشود. ثابت فرض می

قـدار بهینـه   هاي دیگـر در م فرض ثابت نگه داشتن تمامی نهاده

نظر گرفتن قیمـت محصـول و قیمـت    خود و همچنین ثابت در

تـوان اثـر   به جز آب) و با استفاده از نظریه پـوش مـی  ها (ادهنه

ي زیر زمینی را بر رفاه تولید کننده محاسبه هاآبتغییر در سطح 

  . کرد

)10(  
cs y W Wwi i i i(p (y ) c )( )i i wR W c R Ri w

cwWi R

   
   

    

 
 
 

  

تغییر در سطح آب زیر زمینـی و میـزان برداشـت آب بـر رفـاه      

هـایی  گذارد: الف) تغییر در هزینـه ن جاي میهجامعه سه اثر را ب

cاستخراج آب کـه هزینـه کـل اسـتخراج آب      wW ( )i R





را  

 طـور غیرمسـتقیم در میـزان اسـتخراج آب    دهـد و بـه  تغییر مـی 

cw wi(( )( ))
c Rw



 
ــی  ــر م ــزان  اث ــأثیر مســتقیم در می ــذارد. ب) ت گ

Wاستخراج آب

R




و ج) تأثیر در ارزش تولید نهایی نهـاده آب   

wولید محصولدر ت
y

(p(y) c )
w





گانـه  . با محاسبه موارد سـه 

) میزان کـاهش رفـاه بـه ازاي    10گذاري در رابطه (فوق و جاي

 بـراي  شـود. کاهش در میزان سطح آب زیرزمینـی حاصـل مـی   

اسـتفاده شـده    Geodaو  Stataافـزار  برآورد توابع تولید از نـرم 

  است.

  

  بحث نتایج و

نفـر   119هـا، تعـداد   مستخرج از پرسشـنامه  بر اساس اطالعات

انـد، انـدازه   بردار در جمعیت نمونه مورد مطالعه قرار گرفتهبهره

هکتـار تـا    5/0زمین در این نمونه بسیار متفـاوت و از حـداقل   

منظـور  هکتار قرار دارند. به 3/11 هکتار با میانگین 105حداکثر 

تبعـی مـدل تعیـین     ترین فرمتخمین تابع تولید ابتدا باید مناسب

پذیر، توابـع ترانسـلوگ،   منظور از میان توابع انعطافشود. بدین

بر درجه دوم تعمیم یافته و ترانسنتدنتال برآورد شدند. لئونتیف، 

و آزمون نرمالیته توزیـع    F،LRهاي ضریب تعیین، اساس آماره

جمالت اخالل، مدل ترانزیندنتال انتخاب شد. فـرم کلـی تـابع    

  ) است:11صورت رابطه (تدنتال بهمدل ترانزن

)11(  
Χi iΥ Α Χ r eii

i i


  

 

5 5

1 1
  

 ixضریب فناوري و  Aمقدار تولید محصول،  y)، 11در معادله (

کار برده شـده  هبهاي هاي تولیدي هستند. نهادهنهادهدهنده نشان

در این مـدل میـزان کـود شـیمیایی (کیلـوگرم)، بـذر مصـرفی        

) و میـزان سـموم شـیمیایی    نفـر  -(کیلوگرم)، نیروي کـار (روز 

. پـس از  اسـت (کیلوگرم) و میزان آب مصـرفی (متـر مکعـب)    

و  tداري ضـرایب از آزمـون   ها، براي آزمـون معنـی  برآورد مدل

بین جمالت  براي آزمون وجود و یا عدم وجود خود همبستگی

  خطا از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است.

صـورت  بـه  زمینـی یبسـ تابع تولید  نتایج حاصل از برآورد

 59توان گفت که . با توجه به ضریب تعیین میاست) 12رابطه (

درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهاي مستقل توضیح 

دار محاسباتی نیز در سـطح یـک درصـد معنـی     F شود.داده می
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  . نتایج رگرسیون میزان آب مصرفی و سطح ایستابی آب در 1جدول 

  تابلویی (هزار مترمکعب) هايهاي دادهمدل

  اثرات تصادفی اثرات ثابت OLS متغیر

C  *9/9 *9/9 *9/8  

BR  *48/0  *48/0  *73/0 

R2 43/0 56/0 24/0  

F - **2/320   -  

 دهند.درصد نشان می 10 و 5، 1داري را در سطح ترتیب معنیبه ***و**، *

  

  . نتایج رگرسیون هزینه پمپاژ آب و سطح ایستابی2جدول 

  ي تابلوییهادادهي هامدلدر  آب

  اثرات تصادفی اثرات ثابت OLS متغیر

C  
*33/5  *7/3 *59/4  

WB  
*58/0 *05/1  *8/0 

R2 69/0 72/0 63/0  

F 
**99/12 ***4/26    

 .دهنددرصد نشان می 10و 5، 1داري را در سطح ترتیب معنیبه *** و**،*

  

  شود.زمان متغیرها رد میاست، بنابراین فرضیه صفر بودن هم

)12(  

t
ns *** ** **

** ** ***

Q / ln s / ln fe / ln w

t : ( / ) ( / ) ( / ) ( / )
/ s / fe / w

t :( / ) ( / ) ( / )

R / , R / ,d / ,F / ,Sig /

   

  



    2 2

549 0 28 0 74 3 75

1 18 3 4 4 55 4 2
0 001 0 2 0 23

2 1 3 3 5 1

0 62 0 59 2 03 46 32 0 000

  

) 13صـورت رابطـه (  گندم بهتابع تولید  نتایج حاصل از برآورد

درصـد از   78توان گفت کـه  یبا توجه به ضریب تعیین م است.

تغییرات متغیر وابسـته توسـط متغیرهـاي مسـتقل توضـیح داده      

دار اسـت،  محاسباتی نیز در سطح یک درصد معنـی  Fشود.  می

  شود.زمان متغیرها رد میبنابراین فرضیه صفر بودن هم

)13(  

t s po
ns *** ** **

*** *** ***

Q / / ln / ln / w

t : ( / ) ( / ) ( / ) ( /

ns *** ** **t : ( / ) ( / ) ( / ) ( / )
*** *** ***( / ) ( / ) ( /

)
/ s / po / w

t : ( / ) ( / ) ( / )

R / ,R / ,d
F

)

/

   


  






 
22

37 1 3 74 1 43 1 21

3 21 4 20 4 32 2 28
0 038 0 69 0 01

7 76 3 9

3 21 4 20

4 7

0 79 0 7

4 32 2 28

7 76 3

8 1 88

9 4 7

58 / ,Sig /7 4 0 000

   

ان سـموم شـیمیایی   و میز نیروي کاردر الگوي ارزیابی شده متغیر 

زمینی و متغیرهاي کود شیمیایی و نیروي کـار  در تابع تولید سیب

دار نبـودن پـارامتر آن از لحـاظ    دلیـل معنـی  بهدر تابع تولید گندم 

هـا  منظور کنترل ناهمگنی دادهبه. استحذف شده  آماري از الگو

هاي ترکیبی، مـدل اثـرات   ) به سه صورت داده8( ) و5هاي (مدل

مدل اثرات تصادفی برآورد شده است. تعـداد مشـاهدات    ثابت و

نمونه) است. نتایج حاصـل از   119سال و  3( 357ها در این مدل

بیـان شـده اسـت. در    ) 2) و (1در جـداول ( هـا  برآورد این مدل

) نتایج برآورد حاصـل از رابطـه میـزان آب مصـرفی و     1جدول (

ظ شده در ایـن  دهد. متغیرهاي لحاسطح ایستابی چاه را نشان می

دهنـد.  درصد تغییرات میزان آب مصرفی را توضیح مـی  43مدل، 

هـاي  ضریب تشخیص مدل اثرات ثابـت نسـبت بـه حالـت داده    

درصـد رسـیده    56تلفیقی و اثرات تصادفی افـزایش یافتـه و بـه    

یابد و مدل به شدت کاهش می R2است. در مدل اثرات تصادفی

 F ،(LM(آمـار   هاي چواز آزمونش یافته است. درصد کاه 24به 

پاگان و هاسمن براي انتخاب بهترین مدل اسـتفاده شـده    - بروش
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 ي مقطعی فضایی میزان آب مصرفی و سطح ایستابی آبهامدل. نتایج برآورد 3جدول 

  خطاي فضایی  وقفه فضایی  OLS متغیر

C  *84/3- *5/3 -  *8/3 - 

RB  *02/1 0/9* *02/1 

  -  **2/0   -  

  -   -  ns28/0  

R 2  43/0  52/0  50/0 

AIC 9/79  1/81  2/78  

SC 7/92  2/96  8/90  

LM(SAR) 0/016***    

LM(SEM) 0/206NS    

ns، * ،**درصد است 10و پنج، کیبودن در سطح  و دارمعنیغیر ترتیب نمایانگربه ***و.  

  

  سطح ایستابی آبهزینه پمپاژ آب و هاي مقطعی فضایی نتایج برآورد مدل .4جدول 

  خطاي فضایی  وقفه فضایی  OLS متغیر

C  *21/3 ns39/5 ns99/0  

WB  *45/0 *39/0 *34/0 

   **4/2    

     ns)7/1(  

R2  69/0 82/0  86/0 

AIC 9/66  6/67  7/64  

SC 2/79  7/82  3/77  

LM(SAR) 0/038***    

LM(SEM) 0/726ns    

LR   **2/6    

ns، * ،**درصد است. 10بودن در سطح یک، پنج و و دارمعنیغیرترتیب نمایانگر به ***و  

  

(چـو)، مـدل مناسـب     F دست آمده از آمارهاست. مطابق نتایج به

هـاي  ترتیـب، داده بـدین دست آمد. مبتنی بر الگوي اثرات ثابت به

صورت مـدل  تابلویی فضایی، در برآورد میزان آب مصرفی تنها به

  اثرات ثابت برآورد شده است.

) نتایج برآورد حاصل از رابطه 2به همین ترتیب در جدول (

ل مدل در سـطح  دهد.کهزینه پمپاژ آب و عمق چاه را نشان می

دهـد.  این مطلب را نشان می  Fدار است. آمارهیک درصد معنی

2R 69دهد که متغیرهاي لحاظ شده در این مدل، مدل نشان می 

دهـد. ضـریب   درصد تغییرات میزان آب مصرفی را توضیح مـی 

دار و پنج درصد معنـی  10ترتیب در سطح ثابت و متغیر عمق به

ات ثابـت نسـبت بـه حالـت     ضریب تشخیص مدل اثراند. شده

درصـد   72هاي تلفیقی و اثرات تصادفی افزایش یافته و به داده

ترتیب در این حالت نیـز مـدل اثـرات ثابـت     رسیده است. بدین

  شود.انتخاب می

) هـر دو مـدل   8) و(5( براي بررسی اثر مجاورت در توابـع 

صورت وقفه فضایی و خطاي فضایی برآورد شده است. الزم به

هاي فضایی این بخش، از ماتریس ح است که در تحلیلبه توضی

وزنی مجاورت مزارع استفاده شده است. نتـایج بـرآورد توابـع    

) 3داده شده است. جـدول ( ) نشان 4) و (3در جداول (فضایی 

هاي مقطعی فضایی میزان آب مصرفی و سطح نتایج برآورد مدل

هـاي  ، بـراي حالـت  LMدهـد. آزمـون   ایستابی چاه را نشان می

ي مـدل وقفـه   دارمعنـی دهنـده  ي فضایی، نشـان هامدلمختلف 
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 هاي مقطعی فضایی میزان آب مصرفی و سطح ایستابی آب. نتایج برآورد مدل5 جدول

  اثرات ثابت زمانی  اثرات ثابت مکانی  بدون اثرات ثابت متغیر

    )SARوقفه فضایی (   

C  *17/1  *88/2-  *02/1  

RB  *29/0 *88/0 *65/0 

W×GP )67/2(**21/0  )44/2(**16/0  )60/2(**17/0  

R 2 43/0  68/0  53/0  

  درصد است. 10 و پنج، یکدار بودن در سطح ترتیب نمایانگر معنیبه ***و**و*

  

 سطح ایستابی آبهزینه پمپاژ آب و هاي مقطعی فضایی نتایج برآورد مدل .6 جدول

  اثرات ثابت زمانی  اثرات ثابت مکانی  ثرات ثابتبدون ا متغیر

    )SARوقفه فضایی (   

C  *64/0  *67/3  *37/8  

WB  *49/0 *47/0 *49/0 

W×GP **21/0  **16/0  **17/0  

R 2  82/0  88/0  73/0 

  درصد است. 10 و جپن، یکدار بودن در سطح ترتیب نمایانگر معنیبه ***و **و *

  

در مدل وفقه فضایی، مثبت و از نظـر   فضایی است. ضریب 

ترتیـب  دار است. بـدین درصد اطمینان معنی 95آماري در سطح 

توان بیان کـرد کـه برداشـت آب از چـاه بـر میـزان آبـدهی        می

هاي مجاور تأثیر منفی داشته است و منجر به کاهش سـطح  چاه

هـاي مجـاور خواهـد شـد. بنـابراین نتـایج       بی آب در چاهایستا

دهنده ایـن اسـت کـه تصـریح     هاي فضایی نشانبرآورد تصریح

مناسب مدل وقفه فضایی است. ضریب برآوردي متغیر مسـتقل  

درصـد تغییـرات    52و حـدود   دارمعنـی (سطح ایسـتابی چـاه)   

  دهند.  برداشت آب را توضیح می

هزینـه  ي مقطعـی فضـایی   هـا مدل) نتایج برآورد 4جدول (

، بـراي  LMآزمـون   .ددهـ مـی را نشـان   پمپاژ آب و عمق چـاه 

ي مدل دارمعنیدهنده هاي فضایی، نشانهاي مختلف مدلحالت

در مدل وفقه فضـایی،   وقفه فضایی است. ضریب اثر فضایی

 دارمعنـی درصـد اطمینـان    95مثبت و از نظر آمـاري در سـطح   

یعنی هزینه پمپاژ برداشت از آب چاه بر هزینه استحصال است. 

هاي مجاور تأثیر مثبت دارد. بنابراین نتایج بـرآورد  برداشت چاه

سـت کـه تصـریح مناسـب     ا دهنده اینهاي فضایی نشانتصریح

مدل وقفه فضایی است. ضریب برآوردي متغیر مسـتقل (سـطح   

برداشت آب درصد تغییرات  82و حدود  دارمعنیایستابی چاه) 

  دهند.  را توضیح می

) از طریـق  8) و (5تکمیـل نتـایج مـدل، روابـط (     منظـور به

هاي تابلویی فضایی نیز برآورد شده که نتایج آن هاي دادهتکنیک

ارائه شده است. در اینجا نیز با توجـه بـه   ) 6) و (5در جداول (

معنی شدن ضرایب در مدل تصادفی، تنها مدل اثرات ثابت، با بی

حاظ کردن اثرات مکان، اثرات زمان در دو حالت وقفه فضایی ل

  و خطاي فضاي، برآورد شده است.

ي اثرات ثابت فردي، دارمعنیبا توجه به  :اثرات ثابت فردي

بـرداران  این فرضیه که اختالف میزان مصرف آب در میان بهـره 

 شود. ) قبول می1H (فرضیه استهاي فردي ناشی از ویژگی

نبـودن اثـرات ثابـت     دارمعنیزمانی: با توجه به اثرات ثابت 
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  . محاسبه هزینه استخراج هر متر مکعب آب از چاه واحد: ریال7جدول 

  هزینه هر متر مکعب آب  هزینه یکنواخت ساالنه  نوع هزینه

  508  320000000  هزینه ساالنه یکنواخت حفر چاه و تجهیزات

  35  22000000  آنهزینه ساالنه یکنواخت خرید موتور پمپ و نصب 

  19  12000000  هزینه ساالنه یکنواخت انتقال آب

  87  55000000  هاي جاري ساالنه (تعمیرات، نگهداري، آب بها و ...)هزینه

  649  409000000  کل هزینه ساالنه

  پژوهشهاي : یافتهبرگرفته از

  

زمانی، ایـن فرضـیه کـه اخـتالف میـزان آب مصـرفی در بـین        

  شود. ) رد می1Hأثیر زمان است (فرضیهکشاورزان ناشی از ت

هـاي فـوق، در سـه    طورکلی، مقایسه نتایج بـرآورد مـدل  به

هـاي  هاي مقطعـی فضـایی و داده  هاي تابلویی، مدلحالت داده

دهـد کـه بهتـرین تصـریح در حالـت      تابلویی فضایی نشان مـی 

هاي تابلویی فضـایی اسـت. زیـرا، در مصـرف و     هاي دادهمدل

ــه استحصــال  ــم  هزین آب، هــم خــود همبســتگی فضــایی و ه

ناهمسانی فضایی وجود دارد. بنابراین، تصریح وقفـه فضـایی و   

. از طـرف دیگـر،   استتواند تصریح مناسبی خطاي فضایی، می

دهنده وجـود اثـرات ثابـت    پراکندگی میزان استحصال آب نشان

هـاي  ها و مناسب بودن استفاده از تصـریح مـدل  مکانی در داده

  مکانی است.اثرات ثابت 

محاسبه هزینه استحصال هر واحد آب از مجمـوع متوسـط   

) 7مـی آیـد. در جـدول (    دسـت بـه هـاي متغیـر و ثابـت    هزینه

گذاري و متغیـر سـاالنه بـراي    اطالعات مربوط به هزینه سرمایه

  د. دهمیمیانگین چاه نمونه را نشان 

بنابراین پس از محاسبه هزینه ساالنه و تقسیم آن بر متوسط 

آید. با می دستبهداشت آب از چاه، هزینه هر مترمکعب آب بر

 طـور بـه هاي تکمیل شده، از هر حلقـه چـاه   توجه به پرسشنامه

شـود.  متـر مکعـب آب اسـتخراج مـی     630000متوسط ساالنه 

 649ترتیب متوسط هزینه متغیر به ازاي هر متر مکعب آب بدین

  شود. ریال محاسبه می

ازاي تغییـر در  زان تغییـر در رفـاه بـه   طور که اشاره شد میهمان

هـا از  کاهش سطح آب زیرزمینی با فرض ثابت بودن سایر نهاده

  شود.رابطه زیر محاسبه می

)14(  

cs y W Wwi i i ip cy wR W c R Ri i w
cwWi R

         
         

                
 

  
 

  

ي زیرزمینـی بـر   هـا آبخالص تغییرات رفاه، اثر تغییر در سـطح  

. استاستخراج هر واحد آب  همقدار تولید نهایی آب منهاي هزین

دهنده قیمت هـر واحـد   نشان Pyi)14راي این منظور در رابطه (ب

. مقـدار  اسـت قیمت هر واحـد آب   Cwاز محصول و 
yi
Wi




از  

و گنـدم   زمینـی سیببراي محصول  ترتیببه) 13) و (12روابط (

 حاصل می شود. محاسـبه 
Wi

CW




یعنـی تغییـر در تقاضـاي آب     

 و )12(ناشی از تغییر در هزینه نهایی پمپاژ آب با توجه به روابط 

VMP هو استفاده از رابطـ  )13( Cw w   مقـدارW   را محاسـبه و

سپس مقدار 
W i

C W




محاسبه  برايآید. می دستبه 

C w
R




از  

محاسـبه رابطـه    درنهایـت شـود.  اسـتفاده مـی   )6(جدول شماره 

iW

R




  شود. حاصل می )5(با استفاده از نتایج جدول  

کیلومتر  2965مساحت کل حوضه آبریز دشت مالیر برابر با 

کیلومتر مربـع آن را دشـت    800مربع است که از این مساحت 

مهرماه د. افت سطح آب زیرزمینی دشت مالیر از دهمیتشکیل 

 9شروع و با شیب نسبتاً تندي ادامه دارد. در مقطـع   1376سال 

متر افت مواجه  63/10) سفره آب زیرزمینی با 1379-87ساله (

متر بوده است.  12/1بوده است. یعنی متوسط افت هر سال برابر 

اسـت،   هاي اخیر میزان شدت بیشتري بـه خـود گرفتـه   در سال
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  )واحد: هزار ریال(ن ناشی از افت سطح آب زیرزمینی . تغییرات رفاه کشاورزا8جدول 

  گندم  زمینیسیب  شرح

  -6983  -7634  ازاي کاهش هر متر سطح آبتغییرات رفاه به

  

  )واحد: میلیون ریال(. متوسط تغییرات رفاه در هکتار 9جدول 

 محصول تغییر کل رفاه تغییر رفاه در هر هکتار

 زمینیسیب  - 2909  - 6/7

 گندم  -2745  - 9/6

  

 )واحد: میلیون ریال( . زیان کل در دشت مالیر10جدول 

 محصول کل زیان براي کشاورزان

 کارزمینیکشاورزان سیب  - 2909

 کارکشاورزان گندم  -2745

 کار+ گندم کارزمینیکشاورزان سیب  -5654

  

متر  72/3میزان افت به  1377-78ویژه خصوصاً در سال آبی به

سوم افت کل اسـت. دلیـل   معادل بیش از یکرسید که این افت 

این افت ناگهانی بروز خشکسالی و برداشت زیـاد از منـابع آب   

زیرزمینی دشت بوده که این امر نشانگر این اسـت کـه آبخـوان    

پـذیر  هـاي خشـک بسـیار آسـیب    زیرزمینی دشت فوق در سال

ه بـه  متوسط کاهش ساالنه حجم مخزن با توجـ است. لذا میزان 

میلیون متر مکعـب   19/23معادل  متر 12/1سالیانه  افت متوسط

 47/1میزان افت سـطح آب   87/86. در سال آبی شودبرآورد می

میلیـون   61/30متر و میزان کسري حجم مخازن معادل آن برابر 

اي شـرکت سـهامی آب منطقـه   ده اسـت ( شـ متر مکعب برآورد 

) 8). با توجه به ایـن موضـوعدر جـدول (   1394 ،استان همدان

غییرات رفاه محاسبه شده است. بـا فـرض ثابـت بـودن سـایر      ت

ها و در ازاي افت هر متر آب، رفاه کشاورزان در زراعـت  نهاده

هزار ریـال کـاهش    6983و  7634 ترتیببهزمینی و گندم سیب

  یابد. می

و گنـدم   زمینـی سـیب در کل دشت مالیر سطح زیر کشـت  

بر اساس تغییر کـل  . استهکتار  6090و  381برابر با  ترتیببه

) میزان تغییر رفاه در هر هکتار از محصوالت 9رفاه، در جدول (

شود در طور که مالحظه میذکر شده نشان داده شده است. همان

زمینـی و  در زراعـت سـیب   ترتیببهریال  9/6و  6/7هر هکتار 

  شود.گندم از رفاه کشاوزان کاسته می

ح آب کــل زیــان حاصــل از کــاهش ســط )10(در جــدول 

ازاي هـر متـر کـاهش سـطح آب     دهد. بـه زیرزمینی را نشان می

میلیون ریال رفاه  5654 ،زیرزمینی در دو محصول مورد بررسی

  برداران کاهش یافته است. بهره

ه در این سؤال مطرح شد ،طور که مالحظه شدبنابراین همان

فـاه  انـدازه ر تا چه  هاچاه عامل مجاورت پژوهش این است که

طور که مالحظه شد دهد. همانن را تحت تأثیر قرار میکشاورزا

نتایج تحقیق وجود وابستگی فضایی را مـورد تأییـد قـرار داد و    

نشان داد که کاربرد رگرسیون فضایی نسبت به روش رگرسیون 

اسـتفاده از مـدل فضـایی    کالسیک برتـري دارد. بنـابراین عـدم    

و  یه بـه منفـ  بـا توجـ  تواند منجر به انحراف در نتایج شود. می

برداشت از منـابع آب   یمعنادار بودن ضریب فضایی، چرخه منف

ـ برداران حوضه دشت مالزیرزمینی بهره و اثـر آن بـر سـطح     ری

مجاور برقرار است. لذا در برازش توابع میـزان   يهاچاه یستابیا

آب بـرخالف مطالعـات قبلـی     استحصـال مصرف آب و هزینه 
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زاده و ، تقـی )12( یبـایی )، فتحـی و ز 9خلیلیـان و مهرجـردي (  

هـاي پانـل   ) از رهیافت اقتصادسنجی فضایی با داده7(همکاران 

هـا، در سـه   طورکلی مقایسه نتـایج بـرآورد مـدل   استفاده شد. به

هـاي  هاي مقطعـی فضـایی و داده  هاي تابلویی، مدلحالت داده

صـورت مـدل   فضایی نشان داد که بهتـرین تصـریح بـه    ابلوییت

فضـایی اسـت. بنـابراین روش، نتـایج نشـان       هاي تـابلویی داده

دهد میزان رفاه سالیانه بـه ازاي هـر متـر کـاهش سـطح آب      می

 2745ترتیب زمینی بهزیرزمینی در منطقه در کشت گندم و سیب

حاصله از این  جیابد. مقایسه نتایریال کاهش می ونیلیم 2909و 

هـا در ایـن زمینـه قابـل توجـه اسـت.       تحقیق با سایر پـژوهش 

) براي محصول پسـته کـاهش رفـاه را    8پور و همکاران (تهامی

) با انتخاب 12اند. فتحی و زیبایی (ریال محاسبه کرده 430012

محصول گنـدم کـاهش رفـاه بـه ازاي هـر متـر کـاهش آب را        

زاده و سـلطانی  . همچنین تقـی اندریال محاسبه کرده 4312100

ریـال   1249840) با انتخاب محصول گنـدم ایـن کـاهش را    7(

طور که اشاره شد نتیجه ایـن پـژوهش بـا    اند. همانبرآورد کرده

مـدل  تحقیقات قبلی متفاوت است. علت این تفاوت عمدتاً بـه  

زمان تحقیق، نوع محصول و وضعیت سـفره آب   مورد استفاده،

. طبق محاسبه انجام شده زیان حاصـل  شودزیرزمینی مربوط می

 5654مـورد مطالعـه   از کاهش آب زیرزمینی در کـل محـدوده   

  میلیون ریال است.

  

  گیرينتیجه

توان اظهار کرد که با ادامـه وضـع موجـود دیـري     ترتیب میبدین

پاید که منطقه دچار مشکل جدي کمبود آب و از دست رفتن نمی

منابع زیرزمینی شود. این در حالی است که بـا برداشـت بهینـه از    

به وضعیت بهتر و توان وضعیت موجود را منابع آب زیرزمینی می

دلیل اینکه آب سـطحی قابـل   در دشت مالیر به پایدارتر تغییر داد.

استفاده و یا مهار آن وجود ندارد و منبع دیگـري   منظوربهتوجهی 

 ،از جمله آب تصفیه شده از منابع فاضالب نیز در دسترس نیست

الزم است از طریق مراکز کنترل از طریق محـدود کـردن سـاعت    

ي آبی براي اسـتخراج آب از منـابع زیرزمینـی مـانع     کار موتورها

تـرین اقـدامی   اصلیبرداشت اضافی آب توسط کشاورزان شوند. 

 ویـژه بـه که باید انجام گیرد تغییر در شیوه مـدیریت مصـرف آب   

رویـه آب در بخـش کشـاورزي اسـت.     جلوگیري از مصرف بـی 

 هاي پیشرفته آبیاري و کشت محصوالت بـا نیـاز  استفاده از روش

آب پایین، باعث کاهش فشار بر منبع شده و امکان ترمیم ذخیـره  

. همچنین آموزش همگانی در تقلیـل  شوددر درازمدت فراهم می

تواند بر این امر مؤثر باشد. تدوین جویی میمصارف زائد و صرفه

قــوانین در محــدود کــردن برداشــت آب و عــدم صــدور مجــوز 

ز یک گـام ضـروري   هاي مربوطه نیبرداشت جدید توسط سازمان

  . استدر انجام این کار 

تـوان  با برداشت بهینـه از منـابع آب زیرزمینـی مـی    بنابراین 

در ایـن   موجود را به وضعیت بهتـر و پایـدار تغییـر داد.   شرایط 

ــرایط  ــرهش ــروژه به ــد در پ ــی بای ــرداران از آب زیرزمین ــاي ب ه

هاي تغذیه مصنوعی مشـارکت فعـال   داري و سایر پروژهآبخوان

هـاي حفـظ و تغذیـه    دولت باید در طرح ینچنشته باشند. همدا

تـرین اقـدامی کـه    سفره آب زیرزمینی توجه بیشتري کند. اصلی

تغییر در شیوه مدیریت مصـرف آب در بخـش    ،دشوباید انجام 

در ایــن مــورد الزم اســت از طریــق مراکــز کشــاورزي اســت. 

 ،هاچاهبرداري از گیري با محدود کردن ساعت کاري بهرهتصمیم

استفاده  همچنین مانع برداشت اضافی آب توسط کشاورزان شد.

هاي پیشرفته آبیاري و کشـت محصـوالت بـا نیـاز آب     از روش

پایین، باعث کاهش فشار بر این منبع شده و امکان ترمیم سـفره  

  کند. درازمدت را فراهم می آب زیرزمینی در
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Abstract 

In recent years, with the excessive use of underground water resources in the Malayer Plain, the water level has dropped 
sharply and underground water resources, which serve as the main source of water supply for the agricultural sector and 
drinking, the city is facing a serious risk. Because of the relevance of each of the fields with other agricultural fields 
around, this study was done to show the potential effect of this problem on the welfare. So, in this study, the special 
econometric method was employed. The purpose of this study was to analyze the welfare of farmers and how it is 
affected by the exploitation of underground water resources. For this purpose, by using social welfare function, the 
effect of change in the value of groundwater level of social welfare producers was addressed. The necessary 
information was collected from 119 questionnaires carried out in 2015 .Moran's I statistics showed that the results of 
special regression method were better than those of Ols. The results of this study indicates a decline in the welfare loss 
of groundwater level and the continuation of the harvest of underground water resources would lead to a reduction in 
access to water and reduced production. The rate of change in return for the welfare of the reduction of every meter of 
underground water level to cultivate wheat and potatoes was 6983 and 7634 million Rials, respectively. 
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