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تعیین سهم عوامل مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب 

 شهرستان مرودشت(زیرزمینی )مطالعه موردی: 

 1ندا اسد فسفی زاده، محمود صبوحی صابونی، مهدیه مسنن مظفری
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 چکیده
ز رود. یکی اهای اقتصادی به شمار میاصلی محدودکننده توسعه فعالیت هایاملکمبود آب در ایران یکی از ع

دون های برویه از این منابع است. برداشتبیبرداری بهرهاصلی در زمینه منابع آب، مدیریت ضعیف و  هایچالش
 ف منابع الکارا و اتنامنجر به تخصیص کشت محصوالت نامتناسب با شرایط محیطی مجوز از منابع آب زیرزمینی و 

برای بررسی ، این پژوهشدر  پمپاژ آب شده است. هایسامانههای باالی احداث سدها و آب بدون توجه به هزینه
 092مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیر زمینی از مدل لوجیت استفاده شده است. به این منظور،  هایاملع

 ع وتوزی کردند،آبادی شهرستان مرودشت که برای انجام فعالیت کشاورزی از آب چاه استفاده می 20 در پرسشنامه
تکمیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب متغیرهای سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر مثبت و 

ی، های آموزشی آب، بازده آب، شرکت در کالسمتغیرهای مجوز بهره برداری از منبع آب زیرزمینی، کارایی زیربردار
فاصله مزرعه تا منبع و سطح تحصیالت دارای اثر منفی و معناداری بر متغیر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی 

یاری های آبسامانهها و تجهیز کانال برایهای حمایتی از جمله ایجاد تسهیالت مناسب داشته است. اجرای سیاست
جاز به های غیر میط توپوگرافی به منظور بهبود کارایی مزارع و اعمال پرداخت جریمه برای حفر چاهمتناسب با شرا

 د.شوه برداشت در منطقه پیشنهاد میکاهش اضاف مناسب برایعنوان راهکاری 

 JEL: Q12 ،Q25 ،C81بندی طبقه

 مرودشتمؤثر، منابع آب زیرزمینی،  هایاملاضافه برداشت، سهم ع های کلیدی:واژه
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 مقدمه
از منابع طبیعی، به صورت ناگزیر بر  برداریبهرهافزایش روزافزون جمعیت و تقاضای افراد برای 

شری ب هایهامعبرای ایجاد رفاه جاز منابع طبیعی  برداریبهرههای انسان تأثیرگذار است. فعالیت

ی یان مسائلکند. در این مضروری است و هر فرد برای باال بردن استاندارد زندگی خود تالش می

کنند. کارآمد، موجودی منابع طبیعی را تهدید مینااضافه برداشت، اتالف منابع و مدیریت همچون 

، در ینهای زیست محیطی بسیار پیچیده هستند. بنابرادر حوزه هاچالشبه طور کلی مسائل و 

این حوزه امری  هایچالشنظر گرفتن یک قانون عمومی به عنوان تنها راه حل برای پاسخ به 

 (.5002غیر علمی است )هاردیستی و ازدمیرگلو،  کامالً

های اقتصادی به شمار اصلی محدودکننده توسعه فعالیت هایاملکمبود آب در ایران یکی از ع

در زمینه منابع  چالشترین (. از نظر اقتصاددانان، اصلی1131، چیرود )تجریشی و ابریشممی

 ،های اخیر منابع آبرویه از این منابع است. در سالبی برداریبهرهآب، کمبود نیست بلکه 

استفاده آزاد یا پرداخت قیمت بسیار پایین برای منابع آب منجر به  داشته است.ضعیف  یمدیریت

های امانههای باالی احداث سدها، مخازن و سن توجه به هزینهکارا و اتالف آب بدوناتخصیص 

(. برای مثال کشت محصوالت آب بر با 5002)هاردیستی و ازدمیرگلو، پمپاژ آب شده است 

دستیابی به مؤثر در اتالف منابع آب است.  هایاملهای آبیاری ناکارا یکی از عروش استفاده از

و ضروری است که این هدف جز با بنیادی آب یک اصل  تعادل نسبی در زمینه عرضه و تقاضای

 (.1131، چیایجاد یک نظام جامع مدیریت آب میسر نیست )تجریشی و ابریشم

های دهد. وجود آبزمینی بخش مهمی از چرخه هیدرولوژیکی زمین را تشکیل میهای زیرآب

بل استفاده در کشاورزی، ها و فراهم آوردن آب قاها، تاالبزمینی بر وجود آب در رودخانهزیر

های آبرفتی و سازندهای سخت به عنوان آبخوانصنعت و کاربردهای دیگر تأثیر بسزایی دارد. 

 .(5001لنسیک و سیلوا، ) آیندمی شماربههای اصلی ذخیره منابع آب زیر زمینی محل

در مناطق مختلف  پیوستههای برداشت نتیجههای زیرزمینی در پدیده کاهش سطح سفره آب

 های استان خراسانترین دشتدشت مشهد یکی از بزرگترین و مهماست.  رخ دادهایران نیز 

چاه عمیق  1115) حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق 2525در این دشت بیش از  است. رضوی

 2/112 یانگینطور مه رشته قنات وجود دارد. ساالنه ب 351چشمه و912، عمیق(نیمه چاه 5130و

درصد از برداشت از آبخوان 5/15گیرد که حدود میلیون مترمکعب اضافه برداشت صورت می

مناطق  .(1130)بی نام،  درصد تجاوز نماید 6الی  2 از نباید حداکثر رقماین  کهدر حالی باشد.می
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هایی از و بخش هرمزگاناستان گلستان،  زنجان، درز و سایبان الر واقع در استان فارس، دشت

های اخیر با پدیده کاهش سفره آب مناطقی هستند که در سال از ییاهان کرمان نمونهاست

استان  اند )سازمان جهاد کشاورزیشده روروبهزیرزمینی و در برخی نقاط فرو نشست زمین 

 (. 1120، فارس

 میزان از یا و شده خشک کشور جنوبی و مرکزی مناطق در هاقنات از بسیاری تعداد همچنین،

 بآ سطح رفتن پایین و جوی هایبارش کاهش. است شده کاسته چشمگیری طوربه آنها آبدهی

 تعداد کاهش مهم علل از چاه طریق از آب رویهبی استحصال نتیجه در زیرزمینی هایسفره

 (.1159 کردوانی،) است شده ذکر دایر هایقنات

مدیریت منابع آب زیرزمینی و  هاینارساییدر زمینه  پرشماریداخلی و خارجی های بررسی

( به بررسی 5002اثرات جانبی آن بر بخش کشاورزی صورت گرفته است. سلطانی و صبوحی )

های فارس و خراسان اثرات اقتصادی و اجتماعی برداشت بیش از حد از آب زیرزمینی در استان

عه طق مورد مطالتصویر نامطلوبی از کاهش سطح آب زیرزمینی در منا بررسی،پرداختند. نتایج 

های جانبی اضافه برداشت نشان داد که کمترین هزینه جانبی در هزینه برآوردرا نشان داد. نتایج 

رود این عدد ریال در مترمکعب است که انتظار می 91/59درصد در استان خراسان  50نرخ بهره 

ش یابد. این ارقام ریال در متر مکعب افزای 6/990و  12/155به ترتیب به  5011و  5006در سال 

 شده بود.برآورد درصد  225/13و  22/53، 111/92در استان فارس به ترتیب 

ها و به ارزشگذاری اثرات جانبی منابع آب، جنگل ( در بررسی خود5003) وارقس و همکاران

اثرات جانبی منفی  بررسیدر جهت توسعه پایدار پرداختند. نتایج  1محیط زیست منطقه کارانتاکا

و اثرات جانبی  19و  59ها را به ترتیب ها و آلودگی پساب کارخانهاز استخراج خاک جنگل ناشی

 21های آب را به ترتیب معادل های مدیریت آبیاری و نوسازی تانکمثبت ناشی از اجرای برنامه

 یورو در هکتار نشان داد. 56و 

، اثرات جانبی پمپاژ آب 5آشکار ایکارگیری رهیافت مدل فاصلهه( با ب5006بروزویچ و همکاران )

برای  1تک سلولی هایاز منابع آب زیرزمینی را محاسبه کردند. نتایج نشان داد که کاربرد مدل

های با مساحت گسترده های مدیریت آب زیرزمینی حتی در سفرهتحلیل اثرات رفاهی سیاست

                                                 
1 Karnataka 

2 spatially explicit 

3 Single cell model 
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شد ها وارد به این مدلها زیاد است، نیز مناسب است. تنها اشکالی که که فاصله بین چاه

 نادرست به دلیل در نظر نگرفتن طبیعت فضایی اثرات جانبی آب زیرزمینی بود. هایداللت

شامل برداشت ( به ارزیابی راهکارهای مدیریت منابع آب زیرزمینی 1136صبوحی و همکاران )

های زیرزمینی آب برداری ازهای زیرزمینی، بهره، کنترل بهینه برداشت از آب)کنترل نشده(آزاد 

برداران در کنترل برداشت از و سیاست مالیاتی، دخالت دولت و کنترل قانونی، مشارکت بهره

در دشت نریمانی استان خراسان های بهره برداران های زیرزمینی و همکاری دولت و تشکلآب

سبت ن« مالیاتی های زیرزمینی و سیاستبرداری از آببهره»کار نتایج نشان داد که راهپرداختند. 

ه کند کهای زیرزمینی را فراهم میبرداری پایدار از آبهای دیگر امکان رسیدن به بهرهبه گزینه

های جانبی سیاست مناسب مالیاتی، هزینه در نظر گرفتن باتواند بر این اساس، دولت می

 صبوحی و نتقال دهد.برداران منطقه ارویه از منابع آب زیرزمینی را به خود بهرهبرداری بیبهره

ایجاد آثار جانبی منفی و راهکارهای جایگزین، برای کاهش  هایشناسایی عامل( به 1136توانا )

ردن کم ک ،نشان داد تایجپرداختند. نآنها در مزارع کشاورزی شهرستان الرستان در استان فارس 

چاه در جایی از مزرعه احداث  و ایجاد محدودیت در مجوز احداث چاه باهای آبیاری دبی آب چاه

. دهدکاهش می را که حداقل فاصله را نسبت به حدود زمین زراعی داشته باشد آثار جانبی منفی

توان به هدف کاهش مصرف آب دست همچنین، نتایج نشان داد که با افزایش قیمت آب نمی

ادی ی اقتصیافت و هزینه استحصال آب تاثیر چندانی بر بازده خالص مزرعه و در نتیجه دسترس

های اخیر را بر منابع آب زیرزمینی ( ارتباط خشکسالی1135. عزیزی )به منابع آب زیرزمینی ندارد

های منفی بارش طی تعداد ناهنجاری ،دادنتایج نشان قرار دادند.  بررسیدر دشت قزوین مورد 

های منفی ناهنجاریهای انسانی در فعالیت ثیرأو ت های مثبت بودهدوره بیش از تعداد ناهنجاری

خیر أهای زیرزمینی با دو الی سه ماه تدر آب های زیرزمینی بسیار چشمگیر است. خشکسالیآب

طی دوره مطالعاتی در هر سال  میانگینبه طور  کند وهای اقلیمی بروز مینسبت به خشکسالی

 ت.اس سانتیمتر سطح آب زیرزمینی افت داشته 52

درصد کل  3/1در شمال شیراز واقع شده و  مترمربعکیلو 9691شهرستان مرودشت با وسعت 

مساحت استان فارس را به خود اختصاص داده است. ناحیه شمالی شهرستان از سرچشمه رود 

کوهستانی و قسمت جنوب و جنوب غرب شرقی از سد  به طور کاملکر تا محل سد درودزن 

 شامل رودخانه، آب شهرستانمنابع های مسطح است. درودزن تا دریاچه بختگان دارای دشت

هزار  193هزار هکتار اراضی زراعی شامل  150است. این شهرستان دارای چشمه و قنات  چاه،
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ترین محصوالت زراعی منطقه شامل باشد. عمدههزار هکتار اراضی دیم می 55هکتار اراضی آبی و 

ین با توجه به وجود ای است. همچنای و علوفهدانهگندم و جو آبی، شلتوک، چغندرقند، ذرت

ترین های باغی دارای شرایط مطلوبی است. مهمهای دائمی از لحاظ فعالیتچشمه و قنات

تال باشد )پورمحصوالت باغی کشت شده در منطقه شامل انگور، سیب، بادام، هلو، زردآلو و انار می

  (.1121جهاد کشاورزی استان فارس، 

ای استان فارس، منابع آب شده از سازمان آب منطقه یافتدرمیدانی و اطالعات  هایبررسیبر بنا

ده های آینزیرزمینی این منطقه به دلیل ضعف مدیریت در برداشت و مصارف کشاورزی، در سال

، پژوهشدر این  (.1121با بحران کم آبی روبرو خواهد بود )جهاد کشاورزی استان فارس، 

تبه استان در تولید محصوالت کشاورزی از یک شهرستان مرودشت به دلیل دارا بودن باالترین ر

سو و پایین رفتن بیش از حد سطح منابع آب زیرزمینی منطقه از سوی دیگر، به عنوان منطقه 

 انتخاب گردید. بررسیمورد 

که  ایهگونبزرگترین چالش اخیر کشور، حفاظت و استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی است به

امطلوبی همچون فرونشست زمین و مسائلی از این دست جلوگیری شود. ن آمدهایرخداد پیشاز 

 مؤثر هایاملبه عنوان ع مختلف، هایبررسیی که در هایاملعبا در نظر گرفتن  پژوهش،در این 

 گردد و پیشنهادهایها تعیین میاملاند، سهم هر یک از این عشدهبر اضافه برداشت معرفی 

گیری از روش نمونه مورد نیازآوری اطالعات جمع برایشود. مدیریتی در این زمینه ارائه می

رداران بها در بین بهرهبندی شده و تکمیل پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامهتصادفی طبقه

روستای واقع در دهستان رامجرد بخش درودزن شهرستان  15های کشاورزی مورد استفاده در چاه

 ت تکمیل شدند.مرودش

 روش تحقیق
کارگیری الگوهای با هبرداری و اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی، با بمؤثر بر بهره هایاملع

 مؤثر بر اضافه برداشت هایاملبه طور کلی ع متغیر وابسته محدود شده مورد بررسی قرار گرفت.

فردی شامل  هایاملع م کرد.فردی، محیطی و فنی تقسی هایاملع توان به سه گروه شاملرا می

 هایاملع بردار؛سن، تجربه، نحوه مالکیت، سطح تحصیالت، درآمد و تعداد اعضای خانوار بهره

فنی شامل نوع کانال انتقال آب، کارایی  هایاملع محیطی شامل فاصله چاه تا زمین زراعی و
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های وضعیت شرکت در کالس برداری از چاه ونهاده آب، بازده آب، وضعیت مجوز بهره 1زیربرداری

باشد. فرم کلی الگوی ترویجی در صورت برگزاری از سوی مرکز خدمات کشاورزی منطقه می

 (:5001( است )گرین، 1لوجیت مورد استفاده به صورت رابطه )
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غیر متباشند. دهنده متغیرهای فردی، محیطی و فنی میبه ترتیب نشان iPو  iZ ، iH آن که در

ب کند که به ترتیمتغیر اضافه برداشت است که دو مقدار صفر و یک را اختیار مینیز  iI وابسته

بیانگر  نیز i اندیس .های مورد مطالعه هستنددهنده عدم وقوع و وقوع اضافه برداشت از چاهنشان

 باشد.میبرداران بهره

آید که فرم کلی آن به صورت مدل تابع تجمعی احتمال به دست می مدل الجیت با استفاده از

 (:5001زیر است )گرین، 
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عالمت  . جستیک اشاره دارد و وبه تابع توزیع تجمعی لXZ  که در آن  باشدمیX 

بین  Zکه  همچنانافزار هستند. پارامترهایی برآوردی توسط نرم متغیرهای مورد استفاده و 
  و یر کند یتغip  یک مقادیر خود را اختیار خواهد کرد بین صفر و. ip  به طور غیرخطی

د آن است شومدل ایجاد می برای برآوردجا ای که در اینها( مربوط است. اما مسئله iX) iZبه 

به  مدل لوجیتبا برآورد  باشد.ها هم غیر خطی میβ بلکه برحسب Xنه تنها بر حسب  ipکه 

 نیز از پژوهش. در این را به صورت رابطه خطی برحسب پارامترها تبدیل کرد ipتوان می سادگی

های احتمالی مدل برآورددر  هافهدترین یکی از مهم شود.روش حداکثر راستنمایی استفاده می

 ikX اگراشد. ببینی اثرات تغییر در متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته میهمانند لوجیت، پیش

توضیحی  متغیر اثر نهایی ikXباشد. با گرفتن مشتق جزئی نسبت به  kبیانگر متغیر توضیحی 

k (5001شود )گرین، صورت زیر محاسبه میهب: 

(9) 
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 مورد رخداد وضعیترابطه فوق برای ارزیابی اثرات تغییر در هر یک از متغیرها بر روی احتمال 

 شود.استفاده می نظر

آب یکی از متغیرهای فنی مدل لوجیت در نظر برداری نهاده کارایی زیرطور که ذکر شد، همان

ه در بسیاری از مناطق خشک و گرفته شده است. آب آبیاری به عنوان عامل محدودکنند

رود. در این شرایط، در صورتی که کارایی زیربرداری محاسبه نشود، روابط خشک به شمار مینیمه

وری نقطه بهینه برابری بهره ظری،دید نتولید کشاورزی بهینه کامل نیست. به عبارت دیگر، از 

(. معیار کارایی زیربرداری، 5011)ویتل و همکاران،  آیددست نمیبهمزارع  یهمهنهایی آب برای 

ها ثابت هستند را محاسبه ها در حالتی که سایر نهادهمقدار کارایی فنی برای گروهی از نهاده

ها ها و ستادهبا ثابت در نظر گرفتن نهادهها را کند. این معیار کاهش ممکن در سطح نهادهمی

؛ 5005؛ النسینک و همکاران، 5001؛ النسینک و سیلوا، 5009کند )النسینک و سیلوا، بررسی می

( فرمول مدل تحلیل پوششی 1229(. بر اساس مطالعه فیر و همکاران )1229فیر و همکاران، 

 باشد:میبرای محاسبه کارایی زیربرداری به صورت زیر  1هاداده

(6) Minθt,λ θt 

(5) s. t: ∑ λkym,k ≥ ym,o

K

k=1

 

(3) ∑ λkxn−t,k ≥ xn,o

K

k=1

 

(2) ∑ λkxt,k ≥ θtxt,o

K

k=1

 

(10) ∑ λk

K

k=1

= 1 

(11) λk ≥ 0 

                                                 
1 Data Envelopment Analysis (DEA) 
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در صورتی  tمزرعه مورد نظر است و حداکثر کاهش نهاده  tمقدار کارایی فنی نهاده  θtکه در آن 

باشد که جزء می kبرداری با  λkدهد. ها ثابت باشند را نشان میکه محصول و سایر نهاده

 (5)دهد. محدودیت شماره گذاری هر مزرعه در تعیین کارایی مزرعه مورد نظر را نشان میتاثیر

دهد که مجموع وزنی محصوالت کلیه مزارع بایستی بزرگتر یا مساوی محصول مزرعه نشان می

کند. این ( کارایی فنی مصرف آب را محاسبه می2اره )در محدودیت شم θtمورد نظر باشد. 

دهد. عامل تولید )نهاده آب( را بر روی مرز تولید انتقال می θtدهد که مقدارمحدودیت نشان می

مورد  5است که در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس 1(، محدودیت تقعر10معادله شماره )

گیرد. کاربرد بازده متغیر نسبت به مقیاس از وجود اثرات کارایی مقیاس جلوگیری استفاده قرار می

سطح محصوالت  ناچاربهها (. در بخش کشاورزی، با افزایش مقدار نهاده1226کند )کوئلی، می

ارهای (. به همین دلیل، جهت محاسبه معی5003کند )اسپیلمن و همکاران، تولیدی تغییر نمی

 تر استکارایی در بخش کشاورزی، استفاده از گزینه بازده متغیر نسبت به مقیاس مناسب

 (. 5009دیاز و همکاران، -)رودریوز

افزار کارایی زیربرداری نهاده آب به عنوان یکی از متغیرهای فنی مدل لوجیت، با استفاده از نرم

GAMS ،بازده ناخالص مزرعه به عنوان ستاده  به دست آمد. جهت محاسبه کارایی زیربرداری آب

و آب میزان آب دریافتی، سطح زیر کشت، سطح بازگشت آب، هزینه پرداختی برای نهاده آب، 

سهم محصول از آب دریافتی و به عنوان نهاده در نظر گرفته شدند. همچنین، جهت محاسبه 

 استفاده شد. Microfitرگرسیون مدل لوجیت از نرم افزار 

استفاده ، 9ایطبقهتصادفی  گیرینمونهو 1از روش پیمایشی های پژوهش،دادهوری آجمعبرای 

در دشت مرودشت  واقعجامعه آماری مطالعه از کشاورزان دارای حقابه از چهار چاه کشاورزی  .شد

روستای پایین دست رودخانه کر واقع در شمال شرقی شهرستان  10در ها انتخاب شد. پرسشنامه

ندازه د. اششیراز )از توابع شهرستان مرودشت( طی مصاحبه حضوری با کشاورزان منطقه تکمیل 

 (:1250نمونه در روستاها با استفاده از فرمول زیر به دست آمد )کرجسی و مورگان، 

(15) S =
X2NP(1 − P)

d2(N − 1) + X2P(1 − P)
 

                                                 
1 convexity constraint 
2 variable returns to scale (VRS) 
3 Survey research 
4 Stratified random sampling 
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، مقدار آماره کای اسکویر با درجه آزادی یک در سطح X2دهنده اندازه نمونه، ، نشانSکه در آن 

در نظر گرفته  2/0، نسبت جمعیت )که در این مطالعه P، اندازه جمعیت، Nاطمینان مورد نظر، 

روستای منطقه مورد  55( هستند. با توجه به جمعیت 02/0، درصد خطا )در سطح dشود( و می

خانوار  1500دارای جمعیتی بالغ بر  1120که بر اساس سرشماری رسمی نفوس و مسکن  سیبرر

خانوار کشاورز مورد پرسش قرار گرفتند.  520آبادی منتخب و طبق فرمول باال،  15باشد، در می

 ردند.کافراد نمونه شامل کشاورزانی بودند که برای انجام فعالیت کشاورزی از آب چاه استفاده می

 و بحث نتایج
مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی از روش رگرسیون لوجیت  هایاملبرای بررسی ع

استفاده شد. متغیر وابسته در این رگرسیون اضافه برداشت در نظر گرفته و به صورت متغیر کیفی 

عدم وارد مدل شد. در این مدل، متغیر وابسته در حالت اضافه برداشت، عدد یک و در حالت 

گیرد. متغیرهای مستقل مدل نیز شامل متغیرهای کیفی و اضافه برداشت عدد صفر به خود می

برداری، برگزاری کمی هستند. متغیرهای نحوه مالکیت، منبع آب مورد استفاده، مجوز بهره

ها به صورت کیفی و سایر متغیرها به صورت کمی وارد های آموزشی و شرکت در کالسکالس

 مدل شدند.

سن، تجربه، نحوه مالکیت، سطح فردی  هایاملخصوصیات مورد بررسی شامل عمچنین، ه

چاه تا زمین محیطی شامل فاصله  هایاملبردار؛ عتحصیالت، درآمد و تعداد اعضای خانوار بهره

نهاده آب، بازده  1فنی شامل نوع کانال انتقال آب، کارایی زیربرداری هایاملزراعی و منبع آب و ع

های ترویجی در صورت برگزاری از سوی برداری از چاه و شرکت در کالسعیت مجوز بهرهآب، وض

 شدند. گزینشمرکز خدمات کشاورزی منطقه 

ای کانال انتقال آب شامل دو نوع خاکی و سیمانی و نحوه مالکیت افراد به سه صورت ملکی، اجاره

ز دو منبع آب زیرزمینی چاه و باشند. همچنین کشاورزان مورد پرسش اای میاجاره -و ملکی

 کنند.چشمه استفاده می

 (1)ای از اطالعات مربوط به هر یک از متغیرهای مستقل کمی مورد بررسی در جدول خالصه

 ای در هر مزرعهنشان داده شده است. متغیر بازده آب از تقسیم حجم تحویلی آب به بازده برنامه

 محاسبه شد.

                                                 
1 sub-vector efficiency 
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 متغیرهای مورد بررسی در رگرسیون( اطالعات مربوط به 1جدول )
 میانگین حداکثر حداقل متغیر مورد بررسی

 20 39 59 سن کشاورز

 10 52 12 تجربه کشاورز در شغل کشاورزی )سال(

 3 55 5 تعداد اعضای خانوار )نفر(

 2/0 6 0 فاصله مزرعه تا منبع آب )کیلومتر(

 12 52 2 سطح زیر کشت )هکتار(

 31/2 95 56/0 بر میلیون ریال(بازده آب )مترمکعب 

 52/0 1 95/0 کارایی زیربرداری آب

 های تحقیق: یافتهنبعم

 95/0(، مقدار متغیر کارایی زیربرداری آب حداقل 1های گزارش شده در جدول )با توجه به داده

 55/0برآورد شده است. محدوده تغییرات این متغیر بسیار زیاد است و میانگین  1و حداکثر 

نسبت باالی کارایی بر میزان اضافه برداشت در جدول به پایین بودن کارایی مزارع دارد. اثر  گویای

 ( نیز تأیید شده است.5)

ی را برای پایین رفتن سطح آب منابع زیرزمینی در منطقه عنوان بسیارکشاورزان منطقه دالیل 

های اخیر از جمله دهه کردند که از جمله به وقوع خشکسالی، مدیریت نادرست مسئوالن در

مرسوم کردن کشت ذرت در منطقه، برداشت بیش از حد و غیر مجاز از منابع آب زیرزمینی و 

 توان اشارهها توسط کشاورزان به دلیل کسب درآمد باالتر میگذاری زمینرعایت نکردن آیش

 کرد.

گرفته است. این نطقه صورت نیز در جهت بهبود وضعیت کشاورزی توسط مردم م هاییاقدام

تقسیم  برایهای آبیاری بران محلی و ایجاد تغییر در کانالهای آبشامل تشکیل تشکل هااقدام

 ندمانبر عادالنه و مصرف بهینه آب، کاهش سطح زیر کشت کلی مزرعه و همچنین محصوالت آب

ای هامانهس کلزا، ارزن و اجرای مانندذرت و افزایش کشت محصوالتی که نیازآبی کمتری دارند 

 اند.آبیاری تحت فشار بوده

های لوجیت اجرا شد. با مورد نظر بر متغیر اضافه برداشت، مدل هایاملاثر عبه منظور بررسی 

، مدل لوجیت 1و آکاییک5بیزین -و شوارتز1استفاده از معیارهای مقدار ماکزیمم لگاریتم راستنمایی

                                                 
1Maximum value of Log-Likelihood (LL) 

2 Schwartz-Baysian (SCB) 

3 Akaike Information Criterion (AIC)  
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دست آمده از اجرای مدل لوجیت در نتایج به (.1133به عنوان مدل برتر انتخاب شد )تشکینی، 

 اند.آورده شده است. همچنین اثر نهایی متغیرها در ستون آخر محاسبه شده (5)جدول

شود که متغیرهای سن، نوع مالکیت، تعداد اعضای می شاهده( م5با توجه به جدول شماره )

، این نتایج رگرسیون پایهیگر بر خانوار کشاورز و منبع آب تأمینی معنادار نشده اند. به عبارت د

 دهند.متغیرها اثری بر اضافه برداشت ندارند. سایر متغیرها اثر معناداری بر اضافه برداشت نشان می

 مؤثر بر اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی هایاملنتیجه بررسی اثر ع (2جدول )
 اثر نهایی انحراف معیار tنسبت  ضریب متغیر مورد بررسی

 023/0 052/0 56/1 59/0 سن

 055/0 022/0 32/0 12/0 نوع مالکیت

 -112/0 01/0 -93/1 -11/0 سطح تحصیالت

 520/0 001/0 22/1 61/0 سطح درآمد

 012/0 055/0 61/0 093/0 تعداد اعضای خانوار

 -163/0 001/0 -52/5 -91/0 فاصله مزرعه تا منبع آب

 019/0 03/0 -11/0 019/0 منبع آب تأمینی

 155/0 002/0 69/9 95/0 نوع کانال انتقال آب

 -523/0 031/0 -52/5 -61/0 کارایی زیر برداری آب

 -502/0 022/0 -31/1 -21/0 بازده آب

 -151/0 012/0 -23/2 -21/0 مجوز بهره برداری از منبع آب زیرزمینی

 -132/0 021/0 -15/9 -92/0 های آموزشیشرکت در کالس

    91/0 فاکتور اثر نهایی
2R 92/0    

 های تحقیق: یافتهنبعم

متغیرهای سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر معناداری بر متغیر وابسته 

دست آمده است به این معنا که با افزایش هستند. رابطه بین این متغیرها به صورت مثبت به

یابد. همچنین، افزایش می 52/0درآمد کشاورزان، اضافه برداشت از منبع آب زیرزمینی به میزان 

 بررسیکشاورز مورد  520های خاکی و سیمانی وجود داشتند که از کانال بررسیدر منطقه مورد 

دست به 155/0اند. ضریب اثرنهایی ی بودهنفر دارای کانال خاکی و سیمان 56و  519به ترتیب، 

های خاکی رگرسیون، به معنای اثر افزایش اضافه برداشت در صورت وجود کانال برآوردآمده از 

 باشد.می
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مجوز متغیرهای سطح تحصیالت، فاصله مزرعه تا منبع، کارایی زیربرداری آب، بازده آب، 

های آموزشی دارای اثر معناداری بر متغیر سبرداری از منبع آب زیرزمینی و شرکت در کالبهره

وابسته هستند با این تفاوت که رابطه بین این متغیرها به صورت منفی به دست آمده است به 

این معنا که با افزایش هر یک از متغیرهای نامبرده، سطح اضافه برداشت از منبع آب زیرزمینی 

 یابد.یر، کاهش میمتغ برآوردبه اندازه اثر نهایی به دست آمده از 

دهنده میزان وابستگی یا درجه اهمیت متغیرهای مستقل در تعریف متغیر وابسته اثر نهایی نشان

هستند. بر این اساس، در بین دو متغیر دارای رابطه مثبت و معنادار، متغیر سطح درآمد دارای 

نادار، ی رابطه منفی و معباشد. همچنین از میان متغیرهای داراتأثیر بیشتری بر اضافه برداشت می

های آموزشی با برداری از منبع آب زیرزمینی و شرکت در کالسبه ترتیب متغیر مجوز بهره

 اند.بیشترین و کمترین اثر نهایی بر متغیر اضافه برداشت داشته -132/0و  -151/0

رخ مزارع آبیاری که در نتیجه ضعف مدیریتی در  بازدهمهم در پایین آوردن  هایاملیکی از ع

کشاورزان منطقه مورد  %59د، فاصله مزرعه تا منبع آب و نوع کانال آب هستند. نوع کانال دهمی

باشد. خاکی بودن کانال باعث باال رفتن نفوذپذیری آب در طول مسیر ، از نوع خاکی میبررسی

در این  دهد.ای کاهش میبه مزرعه را به طور قابل مالحظه رسیدهشده و در نتیجه میزان آب 

اثر نهایی  155/0و  -163/0دو متغیر فاصله مزرعه تا منبع و نوع کانال آب، به ترتیب با  پژوهش

نسبت باالیی در اضافه به اند که این اعداد سهم در توضیح متغیر اضافه برداشت معنادار شده

 اند.برداشت از منابع آب زیرزمینی را به خود اختصاص داده

ای و جهاد کشاورزی در منطقه برگزار ویجی توسط دو سازمان آب منطقههای آموزشی و ترکالس

دن بهینه کر برایکشت محصوالت روش چگونگی هایی مانند ها حول موضوعشوند. این کالسیم

های هرز و دفع ها، علفهای مبارزه با بیماریاستفاده از کود و سم و روش چگونگیمصرف آب، 

ها مناسب بوده است. همچنین طبق آفات بوده است. به طور نسبی مشارکت افراد در این کالس

 های آموزشکارگیری روشهطوری که با بها نیز مفید بوده بهگفته کشاورزان شرکت در کالس

تولید، بازدهی محصوالت زراعی بهبود یافته  هایاملفاده از منابع آب و عر زمینه استداده شده د

تغیرها م دیگرها نسبت به است. البته با توجه به مدل برآورد شده در مطالعه اثر شرکت در کالس

 کمتر بوده است.
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 هانتیجه گیری و پیشنهاد
مؤثر بر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی در  هایاملبررسی ع به منظور این پژوهش،در 

 دست آمده، متغیرهاینتایج به با توجه بهشهرستان مرودشت از مدل لوجیت استفاده شده است. 

سطح درآمد و نوع کانال انتقال آب زیرزمینی دارای اثر مثبت و متغیرهای سطح تحصیالت، فاصله 

برداری از منبع آب زیرزمینی و شرکت ب، مجوز بهرهمزرعه تا منبع، کارایی زیربرداری آب، بازده آ

های آموزشی دارای اثر منفی و معناداری بر متغیر اضافه برداشت منابع آب زیرزمینی در کالس

ها های حمایتی از جمله ایجاد تسهیالت مناسب جهت تجهیز کانالداشته است. اجرای سیاست

ی به منظور بهبود کارایی مزارع و اعمال پرداخت های آبیاری متناسب با شرایط توپوگرافو سیستم

های غیرمجاز به عنوان راهکاری جهت کاهش اضافه برداشت در منطقه جریمه برای حفر چاه

 گردد.پیشنهاد می

 منابع
( طرح جامع فضای سبز مشهد )مطالعات پایه(. مطالعات منابع آب. دانشگاه فردوسی 1130) بی نام.

 مشهد.
 <http://www.fars.ir/portal> ( 1121پورتال استانداری استان فارس. )

 و مسائل بهره زمینی سطحی و زیر اول آبهای جلد ایران، در آب و مسائل ( منابع1159پ. ) کردوانی
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51(5 :)55-65. 
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