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 چکیده:

شود و هر کشوری بر مبنای میزان منابع آب در  ریزی توسعه کشورها تلقي مي مدیریت منابع آب بخشي از برنامه

کشاورزی به علت فعالیت . نماید برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا مي راتژی و برنامه خاصي را برای بهرهدسترس، است

انتخابي، آزمایشات در مطالعه حاضر، با استفاده از روش . پذیرد ثیر ميأهای آبي ت به شدت از تنش ،اقلیمارتباط مستقیم با 

، بین 5ورزان منطقه دشت بیضا در سه گروه کشاورزان دارای زمین کمتر از تمایل به پرداخت کشامیزان ارزش نهاده آب و 

منطقه بیضا جهت جلوگیری از  کشاورزاننتایج نشان داد تمایل به پرداخت  .هکتار محاسبه شد 01و بیشتر از  01تا  5

بر اساس نظرات  باشد. درصد آب بهای پرداختي آنان مي 05تا  01های مطرح شده در مدل انتخابي، بین  محدودیت

 کشاورزان، اعمال محدودیت، باعث توزیع عادالنه و بهینه منابع آبي در سطح منطقه خواهد شد.

 

 آب، تمایل به پرداخت، خشکسالی، مدلسازی انتخابیهای کلیدی:  واژه

 

 مقدمه:
ن منابع آب در شود و هر کشوری بر مبنای میزا ریزی توسعه کشورها تلقي مي مدیریت منابع آب بخشي از برنامه

کشاورزی به علت ارتباط . نماید برداری بهینه از منابع آب موجود اجرا مي دسترس، استراتژی و برنامه خاصي را برای بهره

مناطق خشك که از خصیصه کم آبي و  عموماً. پذیرد های آبي تاثیر مي به شدت از تنش ،مستقیم با آب و طبیعت لذا

کشاورزی در مناطق . ایسه با مناطق پرباران از شرایط کشاورزی متفاوتي برخوردار هستندبرند در مق بارندگي کم، رنج مي

های سازگار با این نوع  های مختلف نیازمند استراتژی و برنامه خشك به علت بروز خشکسالي، سیل و بیابان زایي در سال

ند بر منابع آب و عدم بکارگیری راهکارها و کشورهای در حال توسعه به علت فقدان مدیریت هوشم ،اما. باشد اقلیم ها مي

 .(Howe and Smith، 0991) بینند ها آسیب مي های آبي و خشکسالي عملیات فوق به مراتب بیشتر از تنش

رود. با  های آینده به شمار مي های اقتصادی در دهه کمبود آب در ایران یکي از عوامل اصلي محدود کننده توسعه فعالیت

عیت، گسترش صنعت، باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومي، سرانه این منبع تجدید شونده رو به کاهش توجه به رشد جم

است. لذا، دستیابي به تعادل نسبي در زمینه عرضه و تقاضای آب یك اصل اساسي و ضروری است که این هدف جز با ایجاد 

میلیمتر در سال از کشورهای خشك  061جوی  یك نظام جامع مدیریت آب میسر نیست. کشور ایران با متوسط نزوالت

(. تاکنون مجموعه اقداماتي در زمینه مدیریت تولید و 0131، چي جهان و دارای منابع محدود آب است )تجریشي و ابریشم

 عرضه آب انجام شده و کمتر توجهي به مدیریت مصرف گردیده است.

از این رو آب باید به عنوان یك کاالی اقتصادی قلمداد . تآب در همه کاربردهای رقابتي خود دارای ارزش اقتصادی اس

بنابراین سیاست مدیریت آب بر قیمت گذاری مناسب و . باشد از این منظر، قیمت آب تعیین کننده کمیابي آن مي. شود

ه در ناشي از کافي نبودن عرضکمبود آب به صورت کمبود  (.0135ادهمي مجرد و همکاران، ) تنظیم بازار متمرکز است
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بنابراین، سیاست مدیریت آب بر . شود و از این نگاه کمیابي آب یك مشکل ناشي از طرف عرضه است برابر تقاضا تعریف مي

 (.0136پیشکار و اسماعیلي، ) های فیزیکي جهت فراهم کردن آب مورد نیاز متمرکز است ساخت تامین زیر

امنیت عرضه آب به . اند در زمان مناسب طراحي شده های عرضه آب جهت تأمین به موقع سطح مشخصي از آب سیستم

مدیریت ریسك امنیت عرضه . شود عبارت ساده به عنوان فاکتور نشان دهنده احتمال تمام شدن آب در آینده معرفي مي

این تسهیالت با توجه به ترجیحات مصرف کنندگان . شود آب، از طریق تشکیل بازار و قیمت گذاری تسهیالت آب تأمین مي

 (.Howe and Smith، 0991) شوند عرضه مي

گردد.  شود، تعیین مي ها مي های تشویقي که عموما باعث کاهش هزینه در بسیاری از کشورها، ارزش آب به وسیله قانون

ای باشد که در چارچوب خود، ترکیبي از کیفیت و قیمت مناسب برای مصرف کنندگان را فراهم کند.  قوانین بایستي به گونه

وش جهت رسیدن به این هدف وجود دارد: روش ارائه سطح کیفیت خدمات با توجه به درآمد فعالیت، اجرای دقیق سه ر

 (.Howe and Smith، 0991های تشویقي و ارائه سطوح خدمات تضمیني ) طرح

استفاده از های آب در زمان خشکسالي با  کنندگان شهری و روستایي با محدودیت مطالعات زیادی در زمینه رفتار مصرف

( 0110) 0باشد. گردن و همکاران های ارزشگذاری انجام شده است. نتایج به دست آمده از این مطالعات متفاوت مي روش

استرالیا نسبت به آسیب های محیطي و شهری  0ای را با هدف محاسبه تمایل به پرداخت ساکنان ایالت کانبرای مطالعه

تمایل به پرداخت افراد برای عدم تغییر وضعیت منطقه نیز مورد پرسش قرارگرفت. احداث سد انجام دادند. در این مطالعه 

درصد کاهش در  01دالر در مقابل  01نتایج مطالعه نشان داد به طور متوسط ساکنان تمایل به پرداخت بسیار کمي حدود 

تان با استفاده از مدلسازی انتخابي ای بر مطلوبیت آب در انگلس( مطالعه0111و همکاران ) 1استفاده آب داشتند. اسکارپا

انجام دادند. آن ها چهار سطح خدمات را در مطالعه در نظر گرفتند: سطح خدمات موجود و سه سطح کاهش در سطح 

پوند برای یك سطح بهبود، در  0/1خدمات موجود؛ نتایج مطالعه نشان داد مصرف کنندگان شهری تنها تمایل به پرداخت 

( به 0136پیشکار و اسماعیلي ) پوند بودند. 41/0صرف کنندگان تجاری نیز تنها مایل به پرداخت خدمات را داشتند. م

پرداختند. اساس این روش بر تخمین رابطه  1تفرجگاهي پارک جنگلي طالقاني از روش کالوسون -ارزشگذاری اقتصادی 

باشد.  فراد از پارک و میانگین هزینه دسترسي ميبین تعداد افراد مراجعه کننده به پارک و بعد مسافت اماکن مسکوني این ا

 1041114511نتایج مطالعه نشان داد ارزش تفرجي روزانه پارک جنگلي طالقاني از طریق محاسبه سطح زیر منحني تقاضا 

سال قرار  01-05میلیون تومان است. همچنین، بیشترین تعداد بازدیدکنندگان از پارک جنگلي طالقاني در محدوده سني 

  باشند. ارند و اکثریت آنان دارای مدرک تحصیلي دیپلم و باالتر ميد

، تعادل اکولوژیك سیستم را فراهم کرده، و در زراعياستفاده درست و اصولي از منابع آبي موجود در یك اکوسیستم 

دی آب تشریح ، به وضوح اهمیت اقتصاوداکوسیستم لحاظ نم زریالي آن را در بهروری ا که بتوان ارزش کمي و صورتي

ها  آن اکثرهای بیولوژیکي و مکانیکي بوده که  مبتني بر روش مزارعآب در  ریهای استحصال و نگهدا انواع روش. خواهد شد

آوری آب، استفاده ازآب چاه، قنات، چشمه، کاهش تبخیر از سطح خاک  های جمع توان درانجام عملیاتي نظیر سیستم را مي

 .(0135ادهمي مجرد و همکاران، ) هان دنبال نمودو گیاه، انتخاب و مدیریت گیا

                                                        
1
. Gordon 

2
. Canberra 

3
. Scarpa 

4
. Clawson Method 
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 :منطقه مورد مطالعه

رود. سه ناحیه آب و هوایي  های پهناور کشور به شمار مي یکي از استان هکتار میلیون 1/00استان فارس با مساحت 

های معتدل،  د و تابستانهای نسبتاً سر گوناگون در استان فارس وجود دارد. ناحیه کوهستاني شمال و شمال غربي با زمستان

های گرم و خشك و ناحیه سوم در جنوب و جنوب شرقي  های نسبتاً باراني و معتدل و تابستان دوم نواحي مرکزی با زمستان

 (. 0139های معتدل و تابستان های بسیار گرم است )پورتال استانداری استان فارس،  دارای زمستان

توان به پایین بودن میزان بارندگي و پراکندگي  وجود در استان فارس ميهای طبیعي و اقلیمي م از جمله محدودیت

خشك و بیاباني در بخش بزرگي از استان و بروز خشکسالي خصوصاْ طي های  نامناسب از نظر مکاني و زماني، وجود اقلیم

 .نام برد رویه از منابع آب زیرزمیني و کمبود این منابع بهره برداری بي، سه سال اخیر

بیضا در شهرستان سپیدان، در شمال غربي استان فارس در منطقة سردسیر، در دشتي چمن زار واقع شده و  بخش

از شمال به بخش کامفیروز در شهرستان مرودشت، از مشرق به . هزار است مشتمل بر دهستانهای بیضا، بانِش و کوشك

پورتال ) زی شهرستان سپیدان محدود استشهرستان مرودشت، از جنوب به شهرستان شیراز و از مغرب به بخش مرک

 .(0139استانداری استان فارس، 

های پي در پي اتفاق افتاده در استان فارس  کشاورزان ساکن در منطقه دشت بیضا طي سه سال اخیر به علت خشکسالي

 برنج ودم، جو، گن انآن عمدهمحصوالت اند.  های زیادی در سطح تولید و عملکرد محصوالت زراعي خود شده دچار آسیب

سازی انتخابي به بررسي ارزش آب عرضه شده در منطقه بیضا پرداخته  در این مطالعه با استفاده از روش مدل .است انگور

 شده است.

 

 :ها مواد و روش

پیشنهاد  6را به عنوان جایگزیني برای روش ارزشگذاری مشروط 5( روش آزمایشات انتخابي0993آدامویکز و همکاران )

. برخالف روش ارزشگذاری مشروط، در این روش نیازی به ارزشگذاری مالي مستقیم از سوی پاسخ دهندگان نیست و کردند

 کنند. ها را انتخاب مي از پیشنهادات محیطي متناوب روبرو هستند که از طریق مقایسه، یکي از آن ای افراد با مجموعه

( امکان ارزشگذاری منابع 0ي را به صورت زیر برشمردند: )( مزایای روش آزمایشات انتخاب0993هانلي و همکاران )

های دوبخشي )پاسخ بله یا نه( با جایگزین کردن  ( برطرف شدن مشکل انتخاب0طبیعي با توجه به تصمیمات سیاستي، )

های  تبا طرح وضعی 3و تمایل به دریافت افراد 4( امکان محاسبه تمایل به پرداخت1های بیشتر برای انتخاب و ) گزینه

 مختلف بر اساس وضعیت پایه.

 آوری اطالعات، کشاورزان منطقه به صورت زیر مورد پرسش قرار گرفتند: برای جمع

های موجود در دشت بیضا با استفاده از اطالعات رسمي کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان  در ابتدا مساحت زمین

سپس  احت زمین در منطقه به سه گروه طبقه بندی شدند.بیضا و مطلعین محلي به دست آمد و کشاورزان بر اساس مس

گیری سؤاالت مدل انتخابي، طراحي و تنظیم و از  های اولیه جهت تصمیم نخست پرسشنامه: مطالعه به دو بخش تفکیك شد

معیارهای در نظر گرفته شده برای افراد . طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان طبقه بندی شده در منطقه تکمیل شدند

 :پاسخ دهنده در این مرحله عبارت بودند از

                                                        
5. Choice Experiment (CE) 
6. Contingent Valuation Method (CVM) 
7. Willingness to Pay (WTP) 
8. Willingness to Accept (WTA) 
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شرکت کنندگان بایستي آب بهای ( 0 .شرکت کنندگان بایستي از خدمات آب ارائه شده در منطقه استفاده کنند( 0

دریافت ( اگر مستأجر زمین باشند)یا از مالك زمین ( اگر مالك زمین باشند) پرداحتي را به صورت قبض از سازمان آب

 .شرکت کنندگان توانایي تخمین آب بهای پرداختي سالیانه خود را داشته باشند( 1 نمایند و
 01تا  5کشاورز دارای زمین بین  41هکتار،  01کشاورز دارای زمین باالی  41جهت تکمیل پرسشنامه ها به ترتیب 

ورز دارای معیارهای در نظر کشا 05هکتار انتخاب شدند. از این تعداد  5کشاورز دارای زمین دارای زمین زیر  41هکتار و 

نفر  5نفر در گروه دوم و  6نفر مربوط به کشاورزان گروه اول،  01ها نبودند که به ترتیب  گرفته شده برای تکمیل پرسشنامه

 تکمیل شدند. 1الي  0پرسشنامه در گروه  65و  61، 56از گروه سوم بودند. بدین ترتیب 
 

 آزمایشات انتخابی:

زیر کشت و عملکرد محصوالت زراعي منطقه طي ده سال گذشته از طریق جهاد کشاورزی به وضعیت تولیدات، سطح 

دست آورده شد. کاهش میزان تولیدات منطقه به علت خشکسالي طي سه سال اخیر مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس 

 صورت زیر استخراج شدند: ها، سطح و رفتارهای آزمایشات انتخابي به نظرات به دست آمده از تکمیل اولیه پرسشنامه

 سال 01یك بار در "های آب در زمان خشکسالي، که در چهار سطح در نظر گرفته شد:  فراواني وقوع محدودیت" ،

 ."عدم محدودیت"و  "سال 01سه بار در "، "سال 01دوبار در "

 ماه در تابستانیك "، "تمام تابستان"، "تمام سال"های آب که در چهار سطح مطرح شد: مدت زمان محدودیت" 
 ."عدم محدودیت"و 

  :روزهای "، "هر روز"روزهایي که کشاورز مایل به پذیرش محدودیت مي باشد که در سه سطح مطرح گردید

 ."عدم محدودیت"و  "خاص

 :سطح محدودیت های در نظر گرفته شده به شرح زیر مي باشند 

o  ه در تمام روز مجاز باشد؛لیتر در ثانیه و استفاد 1: دبي آب خروجي از منبع آب  1سطح 

o  ساعت در روز مجاز باشد؛ 01لیتر در ثانیه و برداشت آب  3: دبي آب خروجي از منبع آب  0سطح 

o  ساعت در روز انجام شود؛ 01لیتر در ثانیه و برداشت آب  01: دبي آب خروجي از منبع آب  0سطح 

o عدم محدودیت 

داد. آزمایش انتخابي دو بار مورد آزمون مقدماتي قرارگرفت. در  هر کشاورز بایستي به شش آزمایش انتخابي پاسخ مي 

ها از کشاورزان شرکت کننده خواسته شد برداشت خود را درباره مفهوم کلي طرح بیان کنند. هدف از این  این پیش آرمون

عث اعمال تغییرات جزئي پیش آرمون برخورد هدفمندانه با آمار و ارقام به دست آمده از طرح بود. انجام پیش آزمون اول با

 در نگارش سؤاالت پرسشنامه شد ولي پیش آزمون دوم منجر به تغییر پرسشنامه ها نشد.

ای  سطوح در نظر گرفته شده در هر آزمایش با انتخاب تصادفي هر یك از رفتارها با احتمال برابر تعیین گردید. مجموعه

ه شد و هر یك از کشاورزان بر اساس سطح مطلوبیت، گزینه خود از آزمایشات مختلف برای هر یك از شرکت کنندگان ارائ

های به دست آمده در  ها و در نتیجه اختالف در پاسخ های مطرح شده در پرسشنامه را انتخاب کردند. اختالف مجموعه

 ها مناسب بودند. تخمین

(. 00مدلسازی شد ) 9یت استاندارددهندگان بین دو گزینه در هر آزمایش با استفاده از مدل دودویي لوج انتخاب پاسخ

 محاسبه شد از رابطه زیر به دست آمد: iکه از انتخاب خدمت  nدهنده  مطلوبیت پاسخ

                                                        
9. Standard binary Logit Model 
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ninini XU            (0)  

عبارت تصاادفي رابطاه ماي    niبردار ضرایب نشان دهنده اهمیت نسبي رفتارها و بردار رفتار انتخابي،  Xniکه درآن 

 باشد. 

 وجود دارد از رابطه زیر محاسبه شد: j و i زماني که انتخاب بین دو گزینه iاحتمال انتخاب جایگزین 

njni

ni

XX
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تر مورد  که به صورت عمومي 01های لوجیت ترکیبي شود. مدل پارامترها به وسیله حداکثر راستنمایي تخمین زده مي

 ها مشاهده نشد. ای در پاسخ (، نیز آزمون شدند. اما تفاوت قابل مالحظه05گیرند ) استفاده قرار مي

 

 مشاهدات و یافته های تحقیق:

 سطح عواملي مانند سن،. شوند مي محسوب منابع طبیعي شناخت ارزش در عوامل ترین مهم از یکي اجتماعي متغیرهای
در مطالعه حاضر پارامتر منبع درآمد  .گردد مي جامعه افراد و تقاضای نیازها در گذاری تأثي باعث تحصیالت و منبع درآمد

ها بود تمایل  به این معنا که کشاورزاني که فعالیت زراعي تنها منبع درآمد آن. بیشترین سطح معناداری در مدل را نشان داد

ها در  راد تمایل بیشتری به برقراری عادالنه محدودیتهمچنین این اف. به پرداخت بیشتری برای حفظ منابع آبي داشتند

 . منطقه داشتند

به عنوان حالت پایه برای مقایسه با دیگر سناریوها مطرح شد. ضرایب به دست آمده از  "عدم محدودیت"سناریوی 

خت افراد برای باشد. تمایل به پردا تخمین هر حالت، اثر محدودیت وارده بر مطلوبیت نسبي سناریوی عدم محدودیت مي

های در نظر گرفته شده، با تقسیم ضریب به دست آمده بر ضریب قیمت قبض جاری  جلوگیری از به وجود آمدن محدودیت

های به دست آمده از سناریوی عدم محدودیت با سناریوهایي که محدودیت یك ماه و یك  محاسبه شد. به طور کلي پاسخ

های زیاد و پي در پي  اشتند و نشان دهنده این بود که کشاورزان با محدودیتفصل داشتند، تقریبا در یك دامنه قرار د

 موافق نیستند.

های  فراواني محدودیت"های آب به دو دسته تقسیم شدند:  جهت یکنواختي، متغیرهای نشان دهنده فراواني محدودیت

های  برای دیگر انتخاب "مهم نیستندهایي که  فراواني محدودیت"برای انتخاب محدودیت هر روز و تمام سال، و  "مهم

های اعمال شده انجام  موجود. این دسته بندی به علت مشاهده ضرایب نسبي باالتر دسته اول نسبت به دسته دوم محدودیت

های نوع اول برای کشاورزان دارای اهمیت بیشتری هستند. پاسخ های به دست آمده از  دهد که محدودیت گرفت و نشان مي

 ختلف کشاورزان به ترتیب گزارش شده است.گروه های م

 

 هکتار: 5الف: کشاورزان دارای زمین کمتر از 

 دهد. هکتار را نشان مي 5های کمتر از  نتایج تخمین برای کشاورزان دارای زمین 0جدول 

 

                                                        
10. Mixed Logit 
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 هکتار به سناریوهای محدودیت آب 5های کمتر از  : مدل پاسخ کشاورزان دارای زمین1جدول شماره 

 tآماره  ضریب تخمیني متغیرها

 -35/4 -1519/1 قیمت قبض جاری

 -04/0 -5091/1 های مهمفراواني محدودیت

 -05/1 -1159/1 های غیرمهمفراواني محدودیت

 -41/0 -0664/1 تمام سال
 -06/1 -1994/1 هر روز

 -09/1 -1330/1 0سطح 

 -99/1 -1340/1 0سطح 

 -43/3 -055/0 1سطح 

 مطالعههای  مأخذ: یافته

 

بندی  های اولیه کشاورزان کم درآمدتر که معموال در گروه سوم طبقه های به دست آمده از پرسشنامه طبق یافته

 های آبي بیشتری مواجه بودند. شدند در زمان خشکسالي با محدودیت مي

هایي که یك سال  نشان دهنده فراواني محدودیت 0با توجه به تخمین های به دست آمده از مدل لوجیت استاندارد، 

های کمتر  طول مي کشند و صفر نشان دهنده عدم محدودیت است. تمایل به پرداخت افراد در گروه کشاورزان دارای زمین

( 1519/1/5091/1ریال محاسبه شد. این عدد از تقسیم ) 15931برابر  1به  0هکتار برای تغییر فراواني محدودیت از  5از 

 قبض آب بهای پرداختي بود. %11/05به دست آمد که معادل 

های  توان به نکات دیگری نیز توجه کرد. آزمایش گذاری مي ریزی و سرمایه ها در برنامه جهت تفسیر نتایج و بکارگیری آن

توان برای تفسیر مفصل تر، نتایج را میان  انتخابي تنها سه مدت زماني یك ماه، تمام تابستان و تمام سال را در بردارند. مي

 های زماني کمتر را نیز مورد محاسبه قرار داد.  کرد و مدتیابي 

شود.  برای مثال تمایل به پرداخت افراد برای تغییر طول مدت محدودیت از یك سال به یك ماه با رابطه زیر محاسبه مي

 ( انتخاب شده است:0/1بار در ده سال ) 0فراواني اتفاق افتادن 

 

 

 

 

 ریال به دست آمد. 14111هکتار برابر  5کشاورزان دارای زمین کمتر از  مقدار تمایل به پرداخت در گروه

به  1به نسبت سطح  0و سطح  0ها به نسبت سطح محدودیت 0مقادیر تمایل به پرداخت افراد برای برقراری سطح 

بهای پرداختي  درصد از آب 09/01و  56/00ریال محاسبه شد. این مقادیر به ترتیب معادل  11540و  11631ترتیب برایر 

 کشاورزان بود.

 

 هکتار: 11تا  5ب: کشاورزان دارای زمین بین 

 0پاسخ های به دست آمده از این گروه کشاورزان به صورت میانگین دو گروه دیگر پاسخ دهندگان به دست آمد. جدول 

 دهد: نتایج تخمین در این گروه را نشان مي

ت ضریب فراواني محدودی -])ضریب تخمیني تمام سال( + )ضریب فراواني محدودیت مهم

 غیر مهم(* فراواني[

 تمایل به پرداخت=

 ضریب قیمت قبض جاری       
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 هکتار به سناریوهای محدودیت آب 11تا  5های بین  : مدل پاسخ کشاورزان دارای زمین2جدول شماره 

 tآماره  ضریب تخمیني متغیرها

 -10/5 -1319/0 قیمت قبض جاری

 -11/1 -1150/1 های مهمفراواني محدودیت

 -61/0 -1164/1 های غیرمهمفراواني محدودیت

 -56/1 -0044/1 تمام سال
 -45/5 -1304/1 هر روز

 -09/1 -0610/1 0سطح 

 -61/1 -1905/1 0 سطح

 -44/0 -114/0 1سطح 

 مأخذ: یافته های مطالعه

 

 1به  0هکتار برای تغییر فراواني محدودیت از  01تا  5های بین تمایل به پرداخت افراد در گروه کشاورزان دارای زمین

 درصد از قبض آب بهای پرداختي آنان بود. 19/01ریال محاسبه شد که برابر  144011برابر 

یر به دست آمده در گروه اول برای گروه دوم کشاورزان نیز قابل محاسبه است. میزان تمایل به پرداخت افراد برای مقاد

ریال  13191و  10401به ترتیب برایر  1به نسبت سطح  0و سطح  0ها به نسبت سطح  محدودیت 0برقراری سطح 

 ب بهای پرداختي کشاورزان بود.درصد از آ 00و  90/00محاسبه شد. این مقادیر به ترتیب معادل 

 

 هکتار: 11ج: کشاورزان دارای زمین بیشتر از 

های به دست آمده از گروه کشاورزان در این گروه کمي متفاوت بود. اکثر کشاورزان این گروه، فعالیت  مقادیر پاسخ

های این افراد عمدتا  اوتي داشتند. زمیندادند و بنابراین رفتارهای متف زراعي را به عنوان یکي از منابع درآمدی خود انجام مي

شود.  گیرند و درآمد حاصل شده به صورت سهمي بین زارع و مالك تقسیم مي ای مورد بهره برداری قرار مي به صورت اجاره

 نشان داده شده است: 1نتایج تخمین به دست آمده در این گروه در جدول 

 
 هکتار به سناریوهای محدودیت آب 11ای بیشتر از ه : مدل پاسخ کشاورزان دارای زمین3جدول شماره 

 tآماره  ضریب تخمیني متغیرها

 -60/0 -1604/1 قیمت قبض جاری

 -19/1 -1911/1 های مهمفراواني محدودیت
 -13/1 -1534/1 های غیرمهمفراواني محدودیت

 -41/5 -0691/1 تمام سال

 -34/1 -1144/1 هر روز

 -13/1 -1003/1 0سطح 
 -31/6 -1315/1 0سطح 

 -16/1 -014/0 1سطح 

 مأخذ: یافته های مطالعه

ها به نسبت محدودیت 0هکتار برای برقراری سطح  01های بیشتر از میزان تمایل به پرداخت کشاورزان دارای زمین

ادل ریال محاسبه شد. این مقادیر به ترتیب مع 11105و  19541به ترتیب برایر  1به نسبت سطح  0و سطح  0سطح 

 درصد از آب بهای پرداختي کشاورزان بود. 45/01و  19/00
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 1را به سطح  0و سطح  0را به سطح  0توان گفت کشاورزان منطقه به طور کلي محدودیت سطح  با توجه به نتایج مي

ل شده های اعما درصد از قبض آب خود را برای جلوگیری از محدودیت 05تا  01دهند و به طور متوسط حاضرند  ترجیح مي

 بپردازند.

 

 بحث و نتیجه گیری:
غربي شهرستان  در این مطالعه با استفاده از مدلسازی انتخابي به تعیین ارزش نهاده آب در دشت بیضا واقع در شمال

تر  استان فارس نمایان های اخیر نقش نهاده آب در تولید کشاورزی مناطق مختلف خشکسالي با توجه به. شیراز پرداخته شد

افزون بر . منبع درآمد یکي از عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کشاورزان است نتایج به دست آمده نشان داد که. شده است

های مطرح شده در مدل انتخابي متفاوت بود اما، جهت جلوگیری از توزیع  آن، نظر کشاورزان منطقه نسبت به محدودیت

امروزه ارزش ریالي و  .ها بودند سطح منطقه حاضر به پذیرفتن محدودیت ناعادالنه نهاده آب، توزیع و استفاده بهتر از آن در

در نتیجه با توجه به انواع . باشد های تولید و نگهداری آن استوار مي بر اساس هزینه عمدتاً مزارعاقتصادی آب در مدیریت 

 فارساستان  و به خصوص کشور مختلف مناطقهای تولید و نگهداری آب و تنوع اقلیمي، قیمت و ارزش آب در  تکنیك

 .رسد بنابراین انجام مطالعاتي جهت ارزشگذاری آب در نقاط مختلف استان ضروری به نظر مي .باشد ميمتفاوت 
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Abstract: 

Water resource management is part of development planning in countries and each country 
operates specific plan and strategy for optimal exploitation of its available water resources. 
Agriculture activity is firmly affected by water stresses because of its direct relation with 
climate. In this study, water value and farmers' willingness to pay of Beiza plain is 
calculated for farmers with less than 5, between 5 to 10 and more than 10 hectares farm 
using choice experiment (modeling). Results showed that farmers' WTP to avoid designed 
restrictions in the choice model was between 10 to 15 percent of their current water bill. 
According to farmer's opinion, operating restrictions would lead to fair and optimal 
distribution of water resources. 
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