قيمت گذاري آب آبياري به روش هدانيک (مطالعه موردي کشاورزان شهرستان رامهرمز)
محمد آقاپور صباغی
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 -1گروه مدیریت کشاورزی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران
تاریخ پذیرش1396/08/01 :
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چکيده
در فرايند توسعه اقتصادي کشورها که همراه با رشد فزاينده جمعيت و توسعه بخش کشاورزي مي¬باشد ،دسترسي به
منابع آب ضرورت دارد .آب به عنوان کمياب¬ترين عامل در توليد محصوالت کشاورزي ،محدودکننده اصلي فعاليت¬هاي
کشاورزي در کشور محسوب مي¬شود .اين کمبود موجب ايجاد انگيزه در ارزش¬گذاري آب به عنوان يک کاالي اقتصادي
و نيز ابزاري مؤثر بر تقاضاي آب شده است .در اين پژوهش که در سال زراعي 1392-93انجام شده است ارزش آب
آبياري با استفاده از تخمين تابع هدانيک براي زمين¬هاي کشاورزي شهرستان رامهرمز مورد محاسبه قرار گرفته
است.روش نمونه گيري در مطالعه حاضر به صورت تصادفي بوده است و تعداد حجم نمونه شامل  88کشاورز مي¬باشد.
براساس نتايج ،ارزش اقتصادي آب آبياري در منطقه مورد مطالعه به ازاي هر هکتار  43177265ريال و به ازاي هر مترمکعب
 4544/97ريال است .همچنين نتايج نشان داد که فاصله زمين تا شهر ،روستا و جاده اصلي اثر منفي بر قيمت زمين
کشاورزي و ميزان حاصلخيزي خاک ،وجود چاه ،نزديک بودن به رودخانه و يکپارچه بودن زمين اثر مثبت بر قيمت زمين¬هاي
کشاورزي منطقه مورد مطالعه دارد.

واژه هاي کليدي :ارزشگذاري ،آب آبياري ،روش هدانيک ،رامهرمز

مقدمه

شرايط خاص اقليمي ايران كه خشكي و پراكنش
نامناسب زماني و مكاني بارندگي واقعيت انكارناپذير آن
است ،توليد محصوالت و امنيت غذايي كشور رامنوط
به استفاده صحيح و منطقي ازمنابع آبي كرده
است(ابراهيمي پاك .(۱۳۸۱،باتوجه به رشدجمعيت،
ميزان توليد محصوالت آبي در افق سال۱۴۰۰بايد به
حداقل۱۸۶ميليون تن برسد .براي دستيابي به اين
ميزان توليد با بهرهوري فعلي مصرف آب ،بايد بالغ
بر ۲۶۶ميليارد مترمكعب آب آبياري دردسترس باشدكه
امكان اين افزايش وجود ندارد (كريمي و همكاران،
 .)۱۳۸۱لذا به نظر ميرسد مديريت تقاضا به
منظوركنترل مصرف و بهره برداري كارآمد ازنهاده آب

مناسب خواهدبود .يكي از بارزترين راههاي مديريت
تقاضاي آب (كنترل مصرف آب) ،قيمتگذاري صحيح
و مناسب منابع آبي ميباشد .طرفداران قيمتگذاري
معتقدندكه سياست قيمتگذاري آب به طور معنيداري
وضعيت عمليات مديريت آب را بهبود ميبخشد و
اساساً به طور جزئي يا كلي هزينههاي خدمات آب را
ميپوشاند و از طريق تأثير در رفتارمصرفكنندگان،
امكان استفاده منطقي از آب ر افراهم ميكند و
همچنين سرمايه الزم در جهت سرمايهگذاري در منابع
آبي ،به ويژه در كشاورزي آبي را مهيا ميسازد(امجدي
و همكاران .)۱۳۸۸ ،اما اگر قيمت آب بيش از ارزش
توليد نهايي آن باشد،كشاورزان از آن استفاده
نخواهندكرد و چنين قيمتي براي منابع آبي مغاير
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باهدف توسعه كشاورزي و افزايش درآمد كشاورزان
است .بنابراين اگر قيمت آب بادقت تعيين شود هم
ازاتالف آن جلوگيري ميشود و هم درآمدكشاورزان
افزايش مييابد(سلطاني .)۱۳75 ،تاكنون مطالعات
بسيار زيادي در زمينه ارزشگذاري آب در بخش
كشاورزي انجام شده است .اما در تمامي اين مطالعات
از روش تابع توليد و برنامه ريزي رياضي استفاده شده
است .در مطالعه حاضر براي اولين بار با استفاده از
تخمين تابع هدانيک براي زمين به تعيين ارزش آب
آبياري پرداخته ميشود .از جمله مطالعات انجام گرفته
در اين زمينه ميتوان به مطالعات ،يوسف و همكاران
۳
( ۱،)۲۰۱7ون ديک و همكاران ،)۲۰۱۶( ۲چامرت
وهمكاران ( ،)۲۰۱۴دانشور كاخكي و ديگران،)۲۰۱۰(۴
التينوپولوس و ديگران ،)۲۰۰9( 5التينوپولوس و
ديگران )۲۰۰۴( ۶و التينوپولوس )۲۰۰5( 7اشاره كرد
كه در تمامي اين تحقيقات مبحث قيمتگذاري آب
آبياري به روش هدانيک در مناطق مختلف مورد بحث
و بررسي قرار گرفته است و بر استفاده از اين روش به
عنوان روشي مناسب جهت تعيين ارزش آب در بخش
كشاورزي تاكيد شده است .شهرستان رامهرمز ،واقع در
شرق استان خوزستان،با متوسط بارندگي  ۱۳۴ميليمتر
و متوسط پتانسيل تبخير  ۳۲۶۸ميليمتر با محدوديت
منابع آبي مواجه ميباشد (سازمان آب وهواشناسي،
 .)۱۳۸۸لذا در يک مطالعه موردي به تعيين ارزش آب
آبياري از طريق تخمين تابع هدانيک براي اراضي
كشاورزي اين شهرستان پرداخته ميشود  .هدف ازاين
مطالعه برآورد قيمت آب كشاورزي از طريق تعيين
ارزش اراضي آبي وديم كشاورزي باتوجه به
ويژگي هاي اراضي كشاورزي ميباشد.
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روش تحقيق

مدل هدانيک از رگرسيون قيمت مشاهده شده يک
كاال بر خصوصيات كيفي آن كاال حاصل خواهد شد.به
مفهوم ديگر اين مدل تقاضا براي يک محصول يا
نهاده را بصورت تابعي از ويژگيها برآورد ميكند.
ضرايب حاصله در اين مدل در واقع بازگوكننده ميزان
تاثير هر يک از خصوصيات بر قيمت محصول
است(آقاپورصباغي .)۱۳۸۶،اگر فرض كنيم در بازار
تعداد Kكاال وجود داشته باشد (  ) X 1 , X 2 ,... X kهر
يک از اين كاالها داراييک سري خصوصيات همگن
خواهندبود.بدين معني كه هر مجموعه از اين
خصوصيات   Z1 , Z 2 ,....Z n يک كاالي خاص را
تشكيل ميدهند .تابع مطلوبيت هر مصرف كننده را بر
اساس اين كاالها وخصوصيات ميتوان بصورت زير
نوشت :
( )۱
U  U Z ;  x 
كه  Zبيانگر ويژگيهاي قابل مشاهده كاالها و X
نيز اثرات ويژه غيرقابل مشاهده آنها مانند متعلق بودن
به يک شركت خاص را نشان ميدهد .فرض مهم
دراينجا شبه مقعر بودن تابع مطلوبيت است وفرض
اينكه رابطه بين Xها و Zها خطي ميباشد.
z B x
( )۲
nk k 1
كه  B  bij يک ماتريس  n kميباشد كه در
حالت كلي  n<kميباشد  .اگر  Pيک بردار p  1از
قيمت واحد  Xباشد هر مصرفكننده  iام با محدوديت
بودجه زير روبرو خواهد بود (لنكستر:)۱99۶۸،
( )۳
px i  m i
9
از سويي در رهيافت گورمن فرض خـطي بودن
تابع مصرف و قابلتقسيم بودن كاالها اين امكان را
1- Yussif & et al
2- Vandijk & et al
3-Choumert & et al
4-Daneshvar Kakhki & et al
5-Latinopoulos& et al
6-Latinopoulos& et al
7-Latinopoulos
8-Lancaster
9-Gorman
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بوجود ميآورد كه بتوان تركيب خطي از كاالها را براي
رسيدن به يک سطح مشخص از ويژگيهاي  Zانتخاب
كرد (لنكستر.)۱99۶،همانگونه كه در فرمول ()۱
مالحظه ميشود تابع مطلوبيت دو جزء جداگانه دارد.
جزء اول شامل مشخصات فيزيكي كاالها است كه
اغلب قابل اندازهگيري و قابل مشاهده هستند (. )zجزء
دوم بيانگر ويژگيهاي خاص كاالهاست ) . Q(xبر
اساس اين مدل يک محصول ميتواند شامل
خصوصيات همگن ،قابل اندازهگيري و قابل مشاهده
باشد كه ممكن است در محصوالت مختلف وجود
داشته باشد بمانند خواص ناهمگني كه ممكن است در
يک كاالي خاص وجود داشته باشد
(آقاپورصباغي . )۱۳۸۶،ميتوان با حداكثرسازي تابع
مطلوبيت نسبت به بودجه فرد به رابطه زير دست يافت:
( )۴

U h zi q U h i

i 1 zi x j i 1 i x j

h p j  

در رابطه فوق  qنشان دهنده تعداد اثرات خاص
كاالها و   hضريب الگرانژ است.با جايگذاري فرمول
 ۳در فرمول  ۴خواهيم داشت:
( )5

q
n
 1 U h 
 1 U h  
bij    h

p j    h
i 1   zi 
 1     x j

ضريب الگرانژ بيانگر مطلوبيت نهايي مخارج براي
h
 U


 z1


ويژگيhخواهدبود .در اين رابطه 

1  U h 

  h بيانگر قيمت سايهاي ويژگيها
    
1
  hو


واثرات خاص هستند .در حالت تعادل خواهيم داشت:
( )۶


x j

q
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p j   p z bij   p
j  1....... k

اين فرم از تابع هدانيک رابراي اولين بار روزن۱در
سال  ۱97۴براي تخمين پارامترهاي عرضه وتقاضا
زماني كه راه حل مشخصي براي مدل قيمتگذاري
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كيفي وجود ندارد،ارائه داد(روزن .)۱97۴،در مطالعه
حاضر الگوي تجربي زير به منظور برآورد مدل هدانيک
براي زمينهاي زراعي مورد استفاده قرار گرفته است.
Log ( PPH ) 

( )7

C  DFR  DFJ  DFRO
 NOH  PPS  CH
 ROD  SH  YKP  AB
فوق PPH ،متغير وابسته است كه قيمت

در رابطه
هر هكتار زمين كشاورزي را نشان ميدهد .متغيرهاي
مستقل نيز شامل DFRفاصله تا رامهرمز DFJ ،فاصله
تا جاده اصلي DFRO ،فاصله تا نزديكترين روستا،
 NOHمساحت هر مزرعه كشاورزي PPS ،درصد
مرغوبيت خاك CH،چاه در اختيار داشتن RODمتغير
قرار داشتن در كنار رودخانه SH ،متغير مربوط به
داشتن شكل منظم هندسيYKP،يكپارچه بودن زمين
و ABمربوط به نوع آبييا ديم بودن زمين ميباشد .براي
تعيين متغير درصد مرغوبيت خاك ،ميزان عملكرد
مزارع(در توليد گندم) در پرسشنامه مطرح و
حاصلخيزي مزارع با توجه به ميزان عملكردشان نسبت
به ميانگين عملكردارزيابي شدند .پس از برآورد مدل،
ارتباط هريک از متغيرهاي مستقل با متغير وابسته
بررسي شده است .آمار واطالعات مورد استفاده در
تحقيق حاضر ازطريق يک روش نمونهگيري تصادفي
طبقهاي ساده از مزارع ديم آبي شهرستان رامهرمز
جمع آوري گرديده است .كه در اين رابطه دركل تعداد
 ۸۸كشاورز انتخاب و سپس از طريق مصاحبه حضوري
با كشاورزان پرسشنامه تكميل وآمار و اطالعات الزم
مربوط در سال زراعي  ۱۳9۲-9۳جمعآوري شده است.
نتايج

قبل از ارائه نتايج حاصل از الگوي رگرسيوني تابع
قيمتگذاري زمين،در جدول شماره يک ،ويژگيهاي
آماري برخي متغيرهاي وارد شده در الگو بررسي شده
است .همانگونه كه در جدول مشخص است در نمونه
1-Rosen
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مورد مطالعه پراكندگي زيادي از لحاظ ارزش اقتصادي
زمينهاي كشاورزي وجود دارد به گونه اي كه اين
ارزش از  ۱۰تا  5۰۰ميليون ريال در نوسان

است.بررسي مساحت اراضي مورد بررسي پراكندگي
۱تا ۱۰۰هكتاري مزارع را نشان ميدهد.

جدول شماره-1ميانگين متغيرهاي مورد بررسی
متغيرها

حداکثر

حداقل

ميانگين

قيمت هرهكتار (ميليون تومان)

50

1

13/9

فاصله تارامهرمز (کيلومتر)

42

1

13/1

فاصله تاجاده (کيلومتر)

15

0

2/9

فاصله تا نزیكترین روستا (کيلومتر)

7

0

3

مساحت زمين(هكتار)

100

1

12

درصدمرغوبيت خاك

100

15

59

به منظور تعيين مناسبترين الگوي قيمتگذاري
زمين از الگوهاي مختلف (خطي ،لگاريتمي ،خطي -
لگاريتمي و لگاريتمي -خطي ) استفاده شده است كه
در نهايت با توجه به معيارهايي مانند قدرت برازش
مدل ،تعداد متغيرهاي معنيدار و آماره BOX-COX
مدل لگاريتمي-خطيبه عنوان مناسبترين الگو
تشخيص داده شده است .با توجه به استفاده از

اطالعات مقطعي در جهت برآورد الگوي موردنظر مدل
از مشكالت آماري مانند ناهمساني واريانس و وجود
همخطي بين متغيرهاي مستقل مورد ارزيابي قرار
گرفته است كه با توجه به عدم وجود مسائل ياد شده
الگوي مورد نظر جهت برآورد قيمت مورد استفاده قرار
گرفته است.

جدول شماره- 2نتايج براورد مدل هدانيک زمينهاي کشاورزي شهرستان رامهرمز
متغيرها

ضریب

آمارهt

سطحمعنيداری

عرضازمبدأ

17/51

49/79

0/000

فاصله تا رامهرمز

-0/0157

-1/913

0/05

فاصله تا جاده اصلی

-0/097

-2/952

0/0042

فاصله تا نزدیک ترین روستا

-0/0877

-8/2083

0/000

مساحت هر مزرعه کشاورزی

0/0015

0/296

0/7675

درصد مرغوبيت خاك

1/8182

4/17

0/0001

داشتن چاه

0/455

1/921

0/05

نزدیک رودخانه بودن

0/122

4/067

0/0001

شكل منظم هندسی داشتن

0/165

0/736

0/46

یكپارچه بودن زمين

0/384

2/047

0/04

نوع زمين

0/559

5/218

0/00139
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يافته هاي تحقيق

مالحظه ميشود كه فاصله زمين تا شهر
اثرمعكوسي برقيمت آن دارد و با يک واحد افزايش
فاصله زمين تا شهر رامهرمز به اندازه ۰/۰۱57درصد از
قيمت آن كاسته ميشود .افزايش فاصله تا اين شهر
باعث افزايش هزينههاي انتقال محصول و ايجاد
مشكل در دريافت نهادهها از شهر ميگردد .فاصله
زمين تا نزديكترين جاده اصلي از ديگر معيارهاي مؤثر
بر قيمت زمين است و طبق جدول  ،۲يک واحد افزايش
در فاصله زمين تا جاده اصلي به كاهش ۰/۰97
درصدي قيمت زمين منجر ميشود .معنيداري اين
متغير نيز در سطح يک درصد مورد تاييد ميباشد .متغير
درصد كيفيت خاك اثرمثبت و معنيدار بر قيمت زمين
دارد و يک واحد مرغوبيت بيشتر ،قيمت هر هكتار
زمين را به ميزان  ۱/۸۱۸۲افزايش ميدهد .درصد
حاصلخيزي يا مرغوبيت خاك در اين مطالعه به غني
بودن خاك از مواد غذايي و ميزان بازده محصوالت
مزرعه بر ميگردد .اين متغير بانگاه صرف كشاورزي
به اراضي ،بيشترين تأثير را در قيمت زمين دارد .اين
موضوع از نتايج حاصل از تحليل دادهها نيز مشخص
شد ،به طوري كه زمينهاي بسيار مرغوبي كه فاصله
شان تا مركزشهر و جاده اصلي دور بوده به مراتب
قيمت باالتري نسبت به بعضي از زمينهاي نامرغوب
نزديک به شهر و جاده داشتند .متغير وجود چاه با قيمت
زمين رابطه مستقيمي دارد ،به طوري كه در صورت
وجود چاه  ۰/۴55درصد به قيمت زمين افزوده
مي شود .بروز خشكسالي-هاي اخير و وابستگي شديد
بخش كشاورزي منطقه به منابع آب زيرزميني موجب
شده است كه زمينهاي داراي چاه از ارزش باالتري
برخوردار شوند.مثبت بودن ضريب مربوط به در كنار
رودخانه بودن نيز نشان ميدهد كه اراضي كه در كنار
رودخانه واقع هستند به دليل كاهش هزينههاي انتقال
آب از ارزش باالتري برخوردار ميباشند .ضريب بدست
آمده برايمتغير مذكور نشان ميدهد كه فاصله زمين تا
روستا اثر معكوسي بر قيمت آن دارد و با يک واحد

78
افزايش فاصله زمين تا روستا به اندازه  ۰/۰۸77درصد
از قيمت آن كاسته ميشود .معنيداري اين متغير نيز
توسط آماره  tدر سطح يک درصد مورد تاييد ميباشد.
نتايج جدول فوق نشان ميدهد كهمتغير يكپارچگي
زمين تأثير معنيداري بر قيمت زمين در اين منطقه
داشته است .به طوريكه در صورت يكپارچه بودن زمين
مورد نظر  ۰/۳۸۴درصد به قيمت رمين افزوده ميشود.
بررسي متغير مربوط به نوع زمين از لحاظ آبييا ديم
بودن نيز نشان ميدهد اين ويژگي اثر معنيداري بر
ارزش زمينهاي زراعي منطقه دارد .ضريب حاصله
نشان ميدهد با آبي بودن زمين  ۰/559درصد به قيمت
آن افزوده خواهد شد .در جدول فوق مالحظه ميشود
كه متغيرهاي مساحت زمين و داشتن شكل منظم
هندسي از لحاظ آماري تاثير معنيداري بر متغير وابسته
نداشته اند ولي با توجه به آزمون الگوهاي مقيد
وغيرمقيد نتايج بر حفظ اين متغيرها در الگو تاكيد دارد.
به منظور تعيين ارزش آب آبيارياز تفاوت ارزش اراضي
آبي از زمينهايديم استفاده شده است .به منظور
محاسبه ارزش نهاده آب ميانگين ساير متغيرها مورد
استفاده قرار گرفته است.بر اساس نتايج حاصله ،ارزش
اقتصادي آب آبياري در منطقه مورد مطالعه به ازاي هر
هكتار  ۴۳۱77۲۶5ريال و بر اساس نياز آبي متوسط
محصوالت كشت در منطقه به ازاي هر مترمكعب
 ۴5۴۴/97حاصل ميشود.
بحث و پيشنهادات

براساس نتايج،ارزش اقتصادي آب آبياري در منطقه
مورد مطالعه به ازاي هر هكتار  ۴۳۱77۲۶5ريال و به
ازاي هر مترمكعب در حدود۴5۴5حاصل شده است.
نتايج مطالعه نشان داد كه فاصله زمين تا شهر اثر
معكوسي بر قيمت زمين دارد .اين بدان معناست كه
قيمت زمين كشاورزي با افزايش فاصله آن تا شهر
كاهش مييابد .كاهش فاصله زمين كشاورزي از شهر
به علل كاهش هزينههاي انتقال محصول ،سهولت
دسترسي كشاورزان به نهادههاي كشاورزي ،افزايش
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ارزش تجاري زمين و كاهش ريسک كشت محصوالت
فساد پذير باعث افزايش ارزش زمين كشاورزي منطقه
مورد مطالعه ميگردد.اين نتايج توسط مطالعات ديگر
۱
مانندسيلزوكاويگليا ( ،)۲۰۱۰هيانگ و ديگران
( ،)۲۰۰۶التينوپولوس و ديگران ( ،)۲۰۰۴التينوپولوس
۲
( ،)۲۰۰5لينچ و لوول ( ،)۲۰۰۲باستين و ديگران
( )۲۰۰۲و صبوحي و توانا ( )۱۳۸7مي باشد .همچنين
بين فاصله زمين تا جاده اصليو قيمت زمين رابطه منفي
و معنيداري وجود دارد .اين بدان معناست كه قيمت
زمين كشاورزي با افزايش فاصله آن تا جاده اصلي
كاهش مييابد.نزديک بودن زمين كشاورزي به جاده
اصليبه علل سهولت حمل و نقل محصوالت
كشاورزي ،كاهش ضايعات محصوالت در هنگام انتقال
و افزايش ارزش تجاري زمين سبب افزايش ارزش
زمينهاي كشاورزي در منطقه مورد مطالعه ميگردد.
نتايج تحقيقات التينوپولوس و ديگران (،)۲۰۰9
التينوپولوس و ديگران ( )۲۰۰۴و التينوپولوس
( ،)۲۰۰5چومتيز و ديگران )۲۰۰5(۳و صبوحي و توانا
( )۱۳۸7نيز مويد اين امر ميباشد .براساس نتايج
حاصلخيزي خاك زراعي ،هنگامي كه ديگر فعاليت-
هاي اقتصادي تأثير زيادي در قيمت زمين كشاورزي
نداشتند ،بر قيمت زمين تأثير مثبت و معني داري دارد.
اين بدان معناست كه قيمت زمين كشاورزي با افزايش
خاصلخيزي خاك زراعي افزايش مييابد .افزايش
ميزان بازدهي محصوالت زراعي به دليل افزايش مواد
غذايي خاك باعث افزايش ارزش زمينهايكشاورزي در
منطقه مورد مطالعه ميگردد .نتايج مشابهي
درتحقيقات هيانگ و ديگران ( ،)۲۰۰۶چوميتز و
ديگران ( )۲۰۰5و صبوحي و توانا ( )۱۳۸7حاصل شده
است .همچنين مشخص گرديد فاصله زمين تا روستا
اثر معكوسي بر قيمت زمين دارد .اين بدان معناست كه
قيمت زمين كشاورزي با افزايش فاصله آن تا جاده
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اصلي كاهش مييابد .كاهش فاصله زمين از روستا به
علل سهولت رفت و آمد كشاورزان از روستا به مزارع
خود و افزايش ارزش تجاري زمين سبب افزايش ارزش
زمينهاي كشاورزي منطقه مورد مطالعه مي گردد.
مطالعاتي ماننددانشور كاخكي و ديگران (،)۲۰۱۰
التينوپولوس و ديگران ( ،)۲۰۰9التينوپولوس و
ديگران ( )۲۰۰۴و التينوپولوس ()۲۰۰5نتايج مطالعه را
تاييد مينمايند .براساس نتايج وجود چاه تأثير مثبت و
معنيداري بر قيمت زمين دارد .اين بدان معناست كه
قيمت زمين كشاورزي در صورت وجود چاه افزايش
مييابد .وجود چاه در زمين كشاورزي به علل محدود
بودن و اهميت نهاده آب در فرايند توليد كشاورزي
منطقه مورد مطالعه و وابستگي كشت آبي منطقه مورد
مطالعه به آبهاي زيرزميني سبب افزايش ارزش
زمينهاي كشاورزي مي گردد .نتايج نشان ميدهد كه
نزديک بودن به رودخانه تأثير مثبت و معنيداري بر
قيمت زمين كشاورزي دارد .نزديک بودن زمين
كشاورزي به رودخانه به علت سهولت دسترسي
كشاورزان به آب و كاهش هزينههاي انتقال ،باعث
افزايش ارزش زمينهاي كشاورزي منطقه مورد مطالعه
ميگردد.يكپارچگي زمين از جمله ويژگيهايي است
كه ميتواند تأثير مثبت و معنيداري بر قيمت زمين
داشته باشد .اين بدان معناست كه قيمت زمين
كشاورزي در صورت يكپارچه بودن زمين افزايش مي-
يابد.يكپارچه بودن زمين به علل سهولت استفاده از
ماشين آالت ،توسعه مكانيزاسيون و در نتيجه افزايش
توليد در واحد سطح باعث افزايش ارزش زمينهاي
كشاورزي منطقه مورد مطالعه ميگردد.بر اساس يافته-
هاي تحقيق ميتوان گفت كه زمينهاي آبي نسبت به
اراضي كه به صورت ديم كشت ميشوند داراي قيمت-
هاي باالتري ميباشند.

1-Huang& et al
2-Bastian& et al
3-Chomitz& et al

قيمت گذا ري آب آبياري هب روش هدا نيک (مطالعه موردي کشاورزان شهرستان رامهرمز)
محاسبه ارزش واقعي آب بيانگر اين واقعيت است
كه در حال حاضر تفاوت بسيار زيادي بين ارزش ايجاد
شده توسط آب در بخش كشاورزي و ميزان دريافتي از
كشاورزان به عنوان آب بها دارد .لذا پيشنهاد ميگردد
كه نظام قيمتگذاري آب در بخش كشاورزي با توجه
به نتايج مطالعه حاضر و مطالعات مشابه مورد بازنگري
قرار گيرد .كاهش فاصله بين ارزش واقعي آب وقيمت
پرداختي از سوي زارعين ميتواند گامي در جهت بهبود
نظام تخصيص آب در بخش كشاورزي و بهينه سازي
مصرف اين نهاده كمياب محسوب شود.
همچنين نتايج مطالعه بيانگر تاثير مثبت وجود چاه
در مزرعه ،قرار داشتن مزارع در كنار رودخانه و
همچنين آبي بودن مزارع بر ارزش اقتصادي زمين
هاي كشاوزي است .در هر سه اين متغيرها عامل
اصلي به وجود آوردنده ارزش ،دسترسي به نهاده آب
ميباشد .به عبارت ديگر ضرايب حاصله براي اين
متغيرها حاكي از ارزش افزودهاي است كه براي زمين
هاي زراعي به وسيله نهاده آب حاصل ميشود.با توجه
به نتايج حاصله و همچنين عدم تفكيک مالكيت زمين
و آب در قوانين كشور ،مشخص ميگردد استفاده از
الگوي هدانيک در جهت برآورد ارزش اقتصادي آب
ميتواند منطقي و قابل توجيه باشد .چرا كه با توجه به
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توضيحات ذكر شده آب از جمله ويژگيهايي تاثيرگذار
بر ارزش زمين محسوب ميشود .لذا پيشنهاد ميگردد
الگوي مورد استفاده در مطالعه حاضر به منظور تعيين
ارزش واقعي آب در بخش كشاورزي در ساير مناطق
كشور نيز مورد استفاده قرار گرفته شود.بروز
خشكساليهاي اخير موجب شده است كه فشار بر روي
منابع آب زيرزميني از سوي زارعين منطقه افزايش
يابد .ايجاد ارزش اضافي براي اراضي داراي چاه ،نيز
مويد اين واقعيت ميباشد كه گرايش مضاعفي از سوي
كشاورزان منطقه براي استفاده از ذخاير آب زيرزميني
وجود دارد .با توجه به افت منابع آب زيرزميني در اغلب
دشتهاي كشور پيشنهاد ميگردد ،سياستهاي
مناسب در جهت كاهش اين افت و جلوگيري از فشار
مضاعف بر روي منابع آب زيرزميني منطقه اتخاذ
گردد.با توجه به رابطه مثبت بين ميزان حاصلخيزي
خاك و قيمت آن ارائه آموزشهايي در جهت افزايش
حاصلخيزي خاك مانند كشت توام ،آيش و استفاده از
تناوبهاي مناسب ميتواند ارزش اراضي كشاورزان را
افزايش دهد .همچنين پيشنهاد ميگردد با اتخاذ
سياستهاي مناسب از تبديل اراضي كشاورزي به
كاركردهاي ديگر ،به ويژه در مناطق نزديک به شهر
جلوگيري شود.
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