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  چکیده
متقاضـیان ایـن   . هاي تولیدي داراي تقاضا و در نتیجـه ارزش اسـت             آب به عنوان یک نهاده تولیدي، همانند سایر نهاده        

هـدف ایـن مطالعـه تعیـین      .ش محصول تولیدي، اقدام به خرید آب مـی کننـد  منبع حیاتی نیز با توجه به نوع مصرف و ارز   
دسـت  ه بـراي بـ  . باشدهاي کشاورزي در شهرستان میبد می    ارزش آب آبیاري و بررسی تاثیر ارزش آب بر ارزش زمین          

 اصـل  گذاري بـر اسـاس   روش قیمتتوان از تجزیه و تحلیلآبیاري در بخش کشاورزي میجهت  آوردن قیمت بازاري آب     
شود که قیمـت هـر   زمانی از این روش استفاده می. هاي کشاورزي استفاده کرد   در فروش زمین   ) هدانیک مدل(لذت گرایی   

 93 و تکمیـل اي  خوشـه گیـري بنـابراین بـا اسـتفاده از روش نمونـه         . واحد آب به صورت مجزا در بازار مـشخص نباشـد          
د کـه نـوع   ننتایج نشان می ده. گردید در منطقه مورد نظر اقدام  به تعیین ارزش آب و زمین 1385-86 در سال    نامهپرسش
هـاي متفـاوتی   شـان داراي ارزش زمین هاي مختلف بر اساس نوع و کیفیـت . ثیري بر ارزش زمین و یا آب ندارد     أ ت ،چشمه

  .تر استشهاي با کیفیت باالتر ارزش آب نیز بیچنین ارزش آب نیز مربوط به کیفیت خاك بوده و در خاكهستند و هم
 
  مدل هدانیک، زمینگذاري،  آب، ارزش:  کلیديهاي هواژ

mailto:Zare@mail.uk.ac.ir


سال / ۲ شماره ۲/۲۰جلد / پایدار و تولید کشاورزی دانش مجله                            زارع مهرجردي و ضیاء آبادي                   ١٢٠
۱۳۸۹ 

 

  
Groundwater Valuation by Hedonic Model  

Land Price Approach)( 

MR Zare Mehrjerdi1* and M Ziaabadi2 
 
Received: 09 July 2009        Accepted: 12 September 2010 
1Assistant Prof of Agricultural Economics, Bahonar Kerman University, Iran   
2MSc Student, Agricultural Economics, Bahonar Kerman University, Iran  
*Corresponding Author: Email: Zare@mail.uk.ac.ir 

  
Abstract 
Water as a production input, like other inputs has demand and thereby price. The applicants of this 
important source buy water with considering the kind of its consumption and the values of its 
output. The aim of this paper is to determine the value of groundwater irrigation water and study the 
influence of water values on agricultural lands values in Meybod County, Iran. To find the market 
price of irrigation water in agricultural sector the Hedonic price analysis on agricultural lands sales 
was used. This method is used when the unit price of water is not distinguishable in market place. 
Therefore, the cluster  sampling method is used, some 93 questionnaires were completed for 
determining  the values of water and land in 2006-2007. The results show that the Spring kind of 
water source has not influence on water and land values. On the bases of kinds and qualities, 
different lands take different values, also water value is related to the soil quality and water value is 
higher in soils with highest quality.  
 
  Keywords: Hedonic Model, Land, Valuation, Water. 

 
 

  مقدمه
 ارزشــمندترین منــابع طبیعــیآب بــه عنــوان یکــی از      
رد تقاضـاي   هاسـت کـه مـو     هاي مشترك انسان  گنجینهو

گیـرد و بـه عنـوان یکـی از          هاي مختلـف قـرار مـی      بخش
جایگـاه     هاي اصلی تولیـد محـصوالت کـشاورزي،       دهانه

بــه رغــم   .خاصــی در توســعه پایــدار کــشاورزي دارد 
هـاي  اي که در سـال    هاي در خور مالحظه   گذاريسرمایه
ر بخــش آب صــورت پذیرفتــه اســت، بــه دالیلــی اخیــر د

همچون باال رفتن هزینه استحصال هر متر مکعـب آب از   
رویـه از برخـی   منابع جدید آبی در کشور، برداشـت بـی       

آب هـاي   آب موجـود، عـدم تغذیـه مناسـب سـفره     منـابع 
زمینی، رعایـت نـشدن اصـول مربـوط بـه       سطحی و زیر  

، رشـد  نگهداري و حفاظـت از منـابع آب و خـاك کـشور            
انجام بـروز   بخش صنعت و توسـعه شهرنـشینی و سـر         

هاي اخیـر، آلـودگی و نـابودي      پدیده خشکسالی در سال   
در .  شـود می  منابع آب کشور همچنان مشاهدهبرخی از 

ــسته اســت   ــاطق نتوان  ،نتیجــه عرضــه آب در برخــی من
اي کـه آب  پاسخگوي تقاضاي فزاینده آن باشد، به گونـه    

صارف مختلـف تبـدیل شـده       به کاالیی رقـابتی بـراي مـ       
این محدودیت بخصوص در بخش کـشاورزي کـه     . است

 مصرفی کشور را بـه خـود         درصد حجم آب   90بیش از   
به همین دلیل در    . کنددهد، بیشتر جلوه می   اختصاص می 

  توجه مسئوالن و برنامه ریزان امور آب،     ،  اي اخیر هسال
بـه سـمت   ) مین منـابع آب أتـ (عالوه بر مـدیریت عرضـه      

عزیـزي  (اسـت  ضا و حفظ منابع آبـی معطـوف شـده     تقا
1380.(  

تنها راه حل ایـن بحـران نیـز، بـه علـت محـدود         
رس، اسـتفاده بهینـه و افـزایش     بودن منابع آب قابل دست    
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 ١٢١                                                      )                   با رويکرد قيمت زمين (با استفاده از مدل هدانيک هاي زيرزمينيگذاري آبارزش

 

هاي مختلـف بـویژه بخـش       وري منابع آب در بخش    بهره
باره مهمترین نقش قیمـت آب را       در این . کشاورزي است 

 متقاضـیان و مـصارف      توان توزیع متناسب آب بـین     می
شـود کـه   لذا تعیین قیمت آب باعث مـی   .  کرد مختلف ذکر 

آب بین متقاضیان متناسب با فایده یا ارزش تولید نهایی          
نقش دیگـر قیمـت آب، ایجـاد انگیـزه بـراي            . توزیع گردد 

صرفه جویی درمصرف آب و جلـوگیري از اسـراف یـا            
 اتالف آن است، چرا که ارزان و رایگان بـودن آب باعـث          
زیاده روي در مصرف آب می شـود و انگیـزه را بـراي             

این امـر  . دکنت و استفاده اقتصادي آن تضعیف می  حفاظ
کننـدگان را نیـز از مـصرف    سایر کشاورزان و مـصرف  

از سوي دیگر اگـر قیمـت آب بـیش    . نمایدآب محروم می  
ــد،  ــایی آن باشـ ــد نهـ ــشاورزان از آن  از ارزش تولیـ کـ

 قیمتـی بـراي منـابع آبـی     استفاده نخواهند کـرد و چنـین   
مغــایر بــا هــدف توســعه کــشاورزي و افــزایش درآمــد  

بنابراین اگر قیمـت آب بـا دقـت تعیـین           . کشاورزان است 
د و هـم درآمـد   شود هم از اتالف آن جلوگیري مـی شـو    

   ).1375 ییبای و زسلطانی(یابد کشاورزان افزایش می
تمام گذاري منطقی آب باید قیمت      البته معموال در نرخ        

نـده  کنهـاي مـصرف  شده واقعی آب و قدرت خرید گروه   
ذاري صحیح و مناسـب     گدر نظر گرفته شود، زیرا قیمت     

دهـد کـه آب چـه     دقیقا بـه مـصرف کننـدگان نـشان مـی          
 نـوال یاک(هـایی دارد و چگونـه بایـد مـصرف شـود           هزینه
ــیما    .)1986 ــک و ناکاش ــه روي  ) 1993(ترین ــه مطالع ب
یا پرداختند و قیمت آب را بـر        گذاري آب در کالیفرن   قیمت

دالر بــر  44اســاس توانــایی پرداخــت کــشاوزان معــادل 
) 1999(جان و گرگـوري    .مترمکعب برآورد کردند  1000

در مطالعـه خـود بــه ایـن نتیجــه رسـیدند کــه ارزش آب     
ــر    ــشاورزي دارد و ارزش ه ــین ک ــوع زم ــه ن ــستگی ب  ب

 فوت آب استفاده شده در زمین کـالس یـک برابـر         -ایکر
در  . دالر اســت9دالر و در زمـین کـالس پـنج برابـر      44

بـا اسـتفاده از تـابع تولیـد         )  1999(ل  کامریکا مور و مای   
درجه دو ابتدا تابع تقاضاي آب را در بخـش کـشاورزي        

 دالر 68,7و سپس قیمت سایه اي هر واحد آب را برابـر            
  . به دست آوردند

با اسـتفاده از تـابع      )  2000( گایاتري و ادوارد    
 را بـه   کـشاورزان لید کاب داگالس، تابع رفاه اجتماعی تو

دست آوردند و سپس تاثیر افت سطح آب زیر زمینی در       
رفاه اجتماعی را محاسبه کردند و به این نتیجه رسـیدند           

را  يکشاورزکه احیاي ذخایر آب زیرزمینی رفاه جامعه    
کونــدوري و پاشــاردس . افــزایش چــشمگیري مــی دهــد

 با عنـوان محـدودیت آب و تقاضـا          ايدر مطالعه ) 2001(
براي زمین، جهت بررسی قیمت واقعی زمین با اسـتفاده          
از قیمت هدانیک از مدل رفتار تقاضا کننده استفاده کرده     

کنـد، در  نتیجه بدست آمـده از ایـن تحقیـق بیـان مـی        . اند
 منفی بر ارزش آب ریثأتنمونه مورد بررسی شوري آب    
کونـدوري  بیـرل و  ن یاک .و زمین کشاورزي داشته است    

اي جهت ارزیـابی اقتـصادي مـدیریت      نیز مطالعه ) 2006(
کننـد کـه   آنها در مطالعه خودبیان مـی  . آب انجام داده اند   

ارزیابی اقتصادي ارزش آب و نقش مدیریت جهت اتخاذ         
هاي زیست محیطی مانند آلودگی و غیره بسیار         سیاست

 در )2006(اشــنفیلتر و اســـتورچمن  . ضــروري اســـت 
غیییــرات آب و هــوا روي اي جهــت تعیــین اثــر تلعــهمطا

ي هاي کـشاورزي و محـصول تـاك در دره     کیفیت زمین 
نتـایج ایـن   . اندموسل آلمان از مدل هدانیک استفاده کرده  

 siزایش گرما به میزان تحقیق حاکی از آن است که با اف

  زایش هـا تـا دو برابـر افـ        گـراد قیمـت انگور    درجه سانتی 
 گـراد  یسـانت  درجـه   1 دمـا بـه میـزان        یابد و افزایش  می

.  درصد افزایش خواهد یافـت 20قیمت سایه اي به میزان    
در مطالعـه اي بـه بررسـی    ) 2007(ژان پور و همکـاران     

در . انـد منابع آلودگی حوزه آبخیز محلـی خـود پرداختـه       
ــین ارزش    ــدانیک جهــت تعی ــدل ه ــک م ــق از ی ایــن تحقی

صاد سـنجی   نتـایج اقتـ   . اقتصادي آب استفاده شده است    
دهد که ارزش نهایی آب به ازاي هـر  این تحقیق نشان می  

در یک لیتر به شدت     ) غیر قابل حل  ( گرم ذرات معلق  میلی
انـد کـه    بیـان کـرده   ) 2008(مـورن و دن     . یابدکاهش می 

هاي اروپا و استفاده    وضعیت خوب اکولوژیکی براي آب    
ل ها به دنبـا عقالیی آب در جامعه اروپا باعث شده که آن   

حداکثر کردن ارزش اجتماعی آب بـه عنـوان یـک کـاالي        
نتیجـه مطالعـه حـاکی از آن اسـت کـه        . اقتصادي باشـند  

هاي متفاوتی براي آب در نواحی مختلـف اتحادیـه    ارزش
ــود دارد  ــا وج ــاران  .اروپ ــونتس و همک ــان ) 2009( ف   بی

هـاي   مناسـب، آب و تکنیـک      هاي زمـین   کنند که نهاده  می
 مهـم و مـوثر بـر تولیـد و     امـل عو به عنـوان     کشاورزي  
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 براي اولین بار در     )1974(  گاردنر    .گذارند وري اثر هبهر
هـاي  گـذاري آب در طـرح      جهت نرخ  1974ال  ایران در س  

برداري و جدید از روشی مبتنی بر توانایی        در حال بهره  
. مین آب اسـتفاده کردنـد     اپرداخت کشاورزان و هزینه تـ     

ــت آب را درآن ــا قیم ــف ه ــاطق مختل ــین من ــا 50 ب  75 ت
 .درصـد توانـایی پرداخــت کـشاورزان محاسـبه نمودنــد    

اي مـوردي در    در مطالعه ) 1373(دهقانیان و شاهنوشی    
مزرعه دانشکده کشاورزي مشهد بـا اسـتفاده از الگـوي       

آب ) بهره وري نهایی (ریزي خطی، قیمت سایه اي      برنامه
  .  ریال به ازاي هر متر مکعب برآورد کردند235را برابر 

گـذاري  آب بـراي   هاي نرخیکی از روش ) 1375(فرخ       
مصارف گوناگون را روش هزینه نهایی و تعیین آب بها           

وري اقتـصادي  بر مبناي این روش را عامل افزایش بهره   
  .  داندفظ منابع میو ایجاد عدالت و برابري و ح

ــا ــه نی ــن مطالع ــی ــی تعیز در پ ن ارزش آب و ی
 با توجـه بـه منبـع        يرز کشاو يهانیارزش زم  ن  یهمچن

بــد واقــع در یهــا، در شهرســتان منین زمــیــن آب ایمأتــ
  .باشدیزد میاستان 

  مواد و روش ها
ــین عوامــل        ــین ارزش اقتــصادي آب و تعی بــراي تعی

از ،   در شهرسـتان میبـد      بر ارزش اقتصادي زمـین     مؤثر
 رشـته   36 روستاي این شهرستان، که بوسـیله        17میان  

، با استفاده از روش نمونه گیـري  قنات آبیاري می شوند  

سـه  ) هـا انجـام شـد     که بر اساس دبی قنـات     ( خوشه اي   
در این مطالعه انتخاب   حسن آباد، فخرآباد و کرنان      قنات  
، کلیـه   )سه قنات مذکور  (ها  سپس در داخل خوشه   . ندشد

هاي کشاورزي  معامالت مربوط به خرید و فروش زمین      
آب ایـن سـه     ست که   شایان ذکر ا  . انددر نظر گرفته شده   

 و دیگــر عناصــر و ECاز نظــر (قنــات شــباهت زیــادي 
سن آبـاد   دو قنات ح  در مورد    و   شتهبه همدیگر دا  ) امالح

بـه صـورت مـشترك      را  هـا   و فخر آباد بعضی از زمـین      
ویژگی این سه قنات در ایـن       . تحت پوشش آبیاري دارند   

اي کـشاورزي تحـت پوشـش آب ایـن      است که زمـین هـ     
بـه فـروش   )  روز یک مرتبـه    15هر  (ا آب   ها همراه ب  قنات
هاي تحـت پوشـش   رسند و خرید و فروش کلیه زمین  می

 بـه عنـوان داده هـاي    1385-86این سـه قنـات در سـال        
 يریـ که با استفاده از روش نمونـه گ        -آماري این تحقیق  

 هـاي نین آب و زمـ    یو در نظر گرفتن کل مالک      يخوشه ا 
 يجمــع آورن ســه قنــات یــ تحــت پوشــش ايکــشاورز

نکتـه قابـل   .  قرار گرفته اسـت    همورد استفاد  -ده اند یگرد
توجه این است که زمین هاي قابل بررسی از نظر درجـه    
شوري با یکدیگر متفـاوت هـستند کـه بـر اسـاس طبقـه               

تـوان  یم)1382جعفري و سرمدیان    ( VSPA-SLSبندي  
  . بندي نمود طبقه1جدول آن ها را به صورت 

 
 

در منطقه مورد مطالعه   طبقه بندي خاك -1جدول 

  کالس خاك
درصد تقریبی 
  نمک

  )سمیلی مو( هدایت الکتریکی

  1) بدون شوري(
  2   ) کمی شور(
  3   )نسبتا شور(

   صفر-15/0
35/0-15/0  
65/0-35/0  

   صفر-4
8-4  
15 -8  

 
 
  روش قیمت گذاري هدانیک  

اصطالح هدانیک از ریشه یونانی هدانیکوس بـه        
روش . )ره المعـارف مزاپـا  دایـ (معنی لـذت جـویی اسـت       

رگرسـیون قیمـت    : گذاري هدانیک عبـارت اسـت از      قیمت

بـه  . مشاهده شـده یـک کـاال بـر روي صـفات کیفـی آن              
هـاي ضـمنی صـفات و       عبارت دیگر روش هدانیک قیمت    

-را نسبت به قیمت کاالهـا در بـر مـی          هاي کاالها   ویزگی
توان گفت روش هدانیک تقاضـاي یـک        بنابراین می . گیرد

ی از خـصوصیات   و یا نهاده را به صورت تابع      محصول
مثال در ارتباط با بنگـاهی کـه تنهـا           .آن در نظر می گیرد    



 ١٢٣                                                      )                   با رويکرد قيمت زمين (با استفاده از مدل هدانيک هاي زيرزمينيگذاري آبارزش

 

 Yنمایـد، تـابع تولیـد بـراي        تولیـد مـی   ) Y(یک محصول   
  ): 1376باقري ( ممکن است به صورت زیر تعریف گردد

)(ZfY =  
 .باشـد هـا مـی    برداري از خصوصیات نهاده    Zکه در آن    
نمایـد،  گردد که بنگـاه سـودش را حـداکثر مـی          فرض می 

  :یعنی
wxzpf −= )(π   

ــه در آن  ــصول و  pکـ ــت محـ ــب  x و w قیمـ ــه ترتیـ  بـ
هایی ثابت و متغیـر     ها و مقادیر نهاده   بردارهایی از قیمت  

شرط مرتبه اول براي حداکثر کردن سـود عبـارت    . است
  : است از

0)]/(*)/[(/
1

=−∂∂∂∂=∂∂ ∑
=

i
m

j
ijji wxzzfpxπ  

تـوان بـه   مـی  ، رابطـه فـوق را       xi براي هر نهـاده خـاص     
  : صورت زیر نوشت

∑
=

∂∂=
m

j
ijjt xzTw

1

)/(
 

Tjبا در این رابطه برابر :  

∑
=

∂∂
m

j
izfp

1
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رابطـه فـوق نـشان    .  امـین ویژگـی اسـت   jو مبین ارزش  

مجموع ارزش نهایی    مساوي با    Iدهد که قیمت نهاده     می
ضمنی هـر ویژگـی ضـرب در بـازده نهـایی آن ویژگـی         

گـذاري  رابطه فوق تابع قیمـت    . باشد می Iنسبت به نهاده    
تـوان  هاي مناسب مـی   با داده . سازدهدانیک را نمایان می   

ثر تغییرات خصوصیات فیزیکـی  ااین تابع را براي تعیین     
 استفاده  بر قیمت نهاده و به تبع تقاضا براي نهاده مورد         

  ).1376  باقري(قرار داد 
دو عامـل  ر یثأن تحـت تـ  یمت زمیقبا توجه به اینکه           

و کیفیـت زمـین بـر میـزان عملکـرد در           مهم آب آبیـاري   
ثیر أ بنـابراین بـراي نـشان دادن تـ         باشد،یم  واحد سطح 

 کـه   ییهـا بر ارزش زمین گروه چهارم از زمین      آب قنات   
کنند قنات ها استفاده می زمستان از آب    دیم هستند و در     

ا براي تغذیه هو در بهار از علوفه سبز شده در این زمین   
باشد، می شود و تحت مالکیت خصوصی   استفاده می دام  

ها تا عالوه بر موارد فوق فاصله زمین .  شوداستفاده می 

ــک ــروش و   نزدیـ ــان فـ ــسکونی و زمـ ــل مـ ــرین محـ تـ
  ) یطور مثال دیوارکش به(سیساتأت

ثیر أتوانـد بـر ارزش آن تـ   زمـین هـم مـی     موجود در هر    
  :بنابراین. بگذارد

] 1[               c3, c4, t, k, h) ، c2،c1 (F = قیمت زمین  
         

 c1 :  فروختـه    هـاي  زمین نسبت بـه کـل زمـین    یککالس
هاي فروخته  زمین نسبت به کل زمین دوکالس: c2،  شده

هــاي  زمـین نــسبت بـه کـل زمـین    سـه کـالس  : c3، شـده 
   زمــین نــسبت بــه کــل چهــار کــالس :c4فروختــه شــده، 

 : k،  زمـان فـروش زمـین هـا     :t، هاي فروخته شده  زمین
ــه و  ــز  :h تأسیــسات موجــود در مزرع ــا مراک  فاصــله ت

هاي این تحقیق از بازار فروش زمـین         تمام داده  . شهري
ها در ابتدا   گرفته شده است لذا، براي استفاده از این داده        

 که مـدل بـرآورد شـده داراي فـرم          بایستی آزمون شود  
 بنـابراین بـراي     .باشدتابعی مناسب و واریانس همسانی      

-هاي متفـاوت زمـین مـی      تعیین فرم تابعی مناسب قیمت    
 بـه صـورت زیـر اسـتفاده         1کـاکس -بـاکس توان از مدل    

  ):1999 يو گرگورجان (کرد
  

]2        [




= ≠−
=

0,/)1(
0,ln

)( λλ
λ

λ λy
yy  

بدسـت آمـده تفــاوت   λ  کـه  ی تـابع فـوق در صـورت   رد
وجـود  داري با یک نداشته باشـد یـک مـدل  خطـی              معنی
یـک  ، فاوت معنی داري با یک داشته باشد     تλ و اگر    دارد

ن یـ در ا λن  یبنـابرا . وجود خواهد داشـت   مدل غیرخطی   
ا یـ اسـت   یا مدل خطـ ین است که آیمدل مشخص کننده ا   

ن کننـده روش بـرآورد اسـت کـه         ییتعλ پس   .یر خط یغ
هـاي  اما با توجـه بـه نـوع داده    ، یر خطیا غ ی باشد   یخط
 بایستی عالوه بـر فـرم تـابعی    )یمقطع( آوري شدهجمع

 آزمون  دی با  واریانس ناهمسانی جمالت خطا نیز     ،مناسب
-Boxمدل تعمیم یافته  )1981 (اجی و  يری اله که:شود
Coxو گرگـوري جان( کنند را به شکل زیر پیشنهاد می  

واریـانس   ، که عالوه بر آزمون فرم تابعی مناسب )1999
                                                

1Box-Cox  
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 که به مدل    ،نیز آزمون می کند   را  ناهمسانی جمالت خطا    
BCH   و جـان (  معروف است که به صـورت زیـر اسـت 

 . )1991ست یؤ و پالمک1999 گرگوري

  
]3                                  [vxBy +=λ  
]4                                 [i

z
i eZv ∗= /γ  

  :که در آن
]5                              [   ),0( 2 INei δ≈  
برابر یـک باشـد یـک       λدر مدل فوق اگر      بنابراین         

یـک   BCH1مـدل  قع  در وا نشان می دهد ورا تابع خطی
عددي غیـر از  λ در صورتی که . خواهد بود WLS2مدل  
وجـود   به خود بگیـرد یـک تـابع غیـر خطـی               و یک  صفر
در γ.تعیین کننده روش برآورد اسـت      λن  یبنابرا .دارد

 باشد نشان دهنده این است    برابر صفر گر  ا 4 و   3روابط  
ــسانی    ــانس هم ــت واری ــه داراي حال ــک ــدیم  و در باش

صورتی که غیـر از صـفر شـود داراي حالـت واریـانس             
برابـر صـفر باشـد مـدل     γاگـر  . خواهـد بـود   ناهمسانی  

BCH     به مدل ساده Box-Cox       که قبال به آن اشاره شد 
 BCH باشد مدل    γ=0و  λ=1تبدیل می شود  و اگر       

. تبدیل می شـود  OLS(3( یحداقل مربعات معمول به مدل
 بیانگر واریانس ناهمسانی جمالت خطـا       Zدر توابع فوق    

ــت ــزان   . اس ــت آوردن می ــراي بدس ــا روش Zب  OLS ب
بــر متغیــر ) بــه صــورت تکــی(متغیرهــاي توضــیحی را 

 t و بزرگترین ارزش     کرده  رگرس  ) قیمت زمین (وابسته  
ــه و    ــر توضــیحی در نظــر گرفت ــراي انتخــاب متغی  ŷب

 در نظــر BCH در مــدل Zحاصـل از معادلــه بــه عنــوان  
   .گرفته شده است

  
  ارزش آب مورد استفاده

 با توجه به این که سه چشمه مورد نظر زمـین هـاي           
اك متفاوت هستند،  زیر دست خود را که از نظر کالس خ      

شرب می کنند، بسته به نوع خـاك محـصوالت متفـاوتی        
                                                

1 Box-Cox Heteroskedastic  
2 Weighted Least Squares   
3Ordinary Least Squares   

گنـدم،  : ز در این زمین ها کشت می شود که عبارتند از      ین
 کالس اول و    ين ها یجو، یونجه، کاهو، انار، پسته در زم      

در زمین هاي کالس دوم عمدتا جو، گندم و پـسته و بـه            
عمـدتا  مقدار بسیار کمی انار و در زمینهاي کالس سوم           

بنـابراین میـزان شـوري خـاك عـالوه بـر       .  جو و پـسته   
اثرگذاري بر روي میزان عملکرد در واحـد سـطح،  نـوع             

.  نیز تحت تاثیر قـرار مـی دهـد          را محصوالت قابل کشت  
بنــابراین ارزش آب اســتفاده شــده در هــر واحــد ســطح 
بستگی به نوع محصول و میزان عملکرد محـصوالت در         

 بـین ارزش هـر واحـد سـطح     واحد سطح دارد و اختالف   
زمین با آب شرب کننده آن با یـک واحـد از زمـین هـاي             

  . دیم را برابر ارزش منبع آب در نظر گرفته می شود
  

  نتایج و بحث
 واریانس ناهمـسانی و فـرم تـابعی         آزمونمنظور  به       

 اســتفاده شــد کــه نتــایج آن در BCHمناســب از تــست 
   .نشان داده شده است 2جدول 
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 ن روش برآوردیی جهت تعBCH نتایج آزمون  -2جدول 

  حداکثر راستنمایی  H0 λ γ  مدل
BCH  
WLS  

Box-Cox 

OLS 

-  

1=λ  
0=γ  

0,1 == γλ  

031/1  
1  
72/0  
1  

23/1  
25/1  
0  
0  

3/128-  
21/121-  
32/189-  
41/192-  

    
بهترین روش براي   نمایی  ماکزیمم راست توجه به مقدار  با  

 کـه توسـط نـرم افـزار      اسـت WLSبرآورد مـدل روش   
eviews  ــرآورد     وزن ــدل ب ــاب و م ــب انتخ ــاي مناس ه

  .گردیده است

ثیرگذار بر قیمت زمین نتایج أبه منظور بررسی عوامل ت
برآورد مدل هدانیک براي فروش زمین هاي کشاورزي 

 . نشان داده شده است3در جدول 

 

  بدین در شهرستان میمت زمیک قیج برآورد مدل هدانینتا  -3جدول 
  ي داریسطح معن  tآماره  ضرایب  متغیرنام 

C 

C1 

C2   
C3   
C4  
k  
t  
h  

276  
2471  
1751  
1102  
321  
021/1  
21/60  
03/40-  

46/1  
08/6  
71/4  
02/9  
12/3  
32/2  
01/5  
62/1-  

0,18  
0,001<  
0,001<  
0,001<  
0,001<  
0,05  
0,001  
0,15  

R2=0.8705               n=93     D.w=2.289    F=80.183***  
  یک درصد سطح در داریمعن*** 

  
ت خـاك  یـ فین و کی دهـد کـه نـوع زمـ       یج نشان م  ینتا     

ــس  ــل ب ــیعام ــی در تعیار مهم ــ ین قی ــروش زم ــت ف   ن یم
  بـه عبـارت دیگـر کـالس خـاك عامـل مهـم و               باشـد،   یم

هــاي بــا داري در تعیــین قیمــت آن اســت و زمــینمعنــی
ــاالتري هــستند شــوري ک ــر داراي قیمــت ب ــ. مت ن یهمچن
ن یـی  در تعیز عامل مهمـ   ی ن ين تا مراکز شهر   یفاصله زم 

مـت  ی بـر ق یر منفـ یمل تـاث  ن عا یباشد که ا  ین م یمت زم یق
هر چه فاصله تا مراکز شهري بیـشتر باشـد         . ن دارد یزم

در . یابـد قیمت زمین تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش مـی         
بـا   ل زراعـی مـورد مطالعـه      در سا  )t(مورد عامل زمان    

و عـرض از  گذشت زمان، قیمت زمین افـزایش مـی یابـد     
بـراي ایـن کـه     .اسـت دار نبـوده  یمبداء در مدل فوق معن  

روشن شود، نوع چشمه اي که زمین ها را تحت پوشش           
-روي ارزش هر واحد سطح زیر کشت اثر   ،دهدقرار می 

   اســتفاده کــرده وchow  از آزمـون  ،گـذار اســت یـا نــه  
 F chow= 1.1048 ns       بدسـت آمـده اسـت کـه نـشان  
گذار ثیرأنوع چشمه بر روي ارزش زمین با آب ت       دهد  یم

 . نبوده است

 ارزش سه نوع کالس زمین را     ن ارزش آب،  ییجهت تع     
در حالت با آب آبیـاري و بـدون آب آبیـاري بـا یکـدیگر          



سال / ۲ شماره ۲/۲۰جلد / پایدار و تولید کشاورزی دانش مجله                            زارع مهرجردي و ضیاء آبادي                   ١٢٦
۱۳۸۹ 

 

گر ی، به عبارت د   دیمحاسبه گرد  و ارزش آب     شدمقایسه  
 و ياریـ بآن بـا    ی زمـ  ي ارزش آب،  حالت هـا      نییجهت تع 

 در  . شـوند یسه مـ  یـ گر مقا یکـد یم بـا    یـ ن در حالت د   یزم
هاي گوناگون را که بـه      جدول زیر ارزش زمین در حالت     

 با یکدیگر مقایـسه و      ،مده است آ بدست   Hedonicروش  
   .آمدارزش اقتصادي آب بدست 

  

  
  بدیدر شهرستان م بر اساس کالس خاك  مربعتر براي هر هزار م)ياریآب (ارزش آب کشاورزي  -4جدول 

               کالس خاك     ارزش 
  3  2  1  )ریال(آب آبیاري

ضریب مربـوط بـه نـوع خـاك بـا       
  Hedonicآبیاري در روش 

 

2471 1751 
  

1102  
  

ضریب مربـوط بـه نـوع خـاك در      
ــدون آب در روش  حالـــــت بـــ

Hedonic 
321  321  321  

      
در  ياریـ  دهد کـه ارزش آب آب      یمنشان   4ج جدول   ینتا 

، یـک هاي مختلف خاك متفاوت اسـت و در کـالس      کالس
هاي بدون شوري هستند، ارزش آب بـه مراتـب          که خاك 

هـاي  هـا و زمـین    در خـاك  . هاسـت باالتر از سـایر خـاك     
هایی با شوري کم هـستند نیـز ارزش          که خاك  دوکالس  

) مترمکعـب /ریـال  (1751آب تحت تـاثیر قـرار گرفتـه  و       
 کـه   سـه، هاي داراي خـاك کـالس       باشد، اما در زمین   می

چندان وضعیت مناسبی براي کـشاورزي ندارنـد ارزش          
  مترمکعــب  / ریــال (1102آب نیــز پــائین و برابــر بــا    

هایی که بـه صـورت دیـم     ارزش آب در زمین     ). باشدمی
هـا اسـتفاده    و در زمـستان از آب قنـات       شـوند   می کشت

در . باشـد مـی  مترمکعـب /  ریـال    321برابـر بـا     کنند،  می
ــات پم ــطالع ــشاورز ین، قیشی ــت آب ک ــاس  يم ــر اس    ب

ایکـل  مـور و م   . ده اسـت  ی برآورد گرد  ی مختلف يهاروش
 ياهیمت سـا ید درجه دو ق   یبا استفاده از تابع تول    ) 1999(

ــد  ــبه کردن ــ. آب را محاس ــورن و دن یهمچن ) 2008(ن م
ــرا ــی تعيب ــردن ارزش ی ن ارزش آب از روش حــداکثر ک

 يهـا بـرا  ن روشیـ آب اسـتفاده کردنـد کـه از ا        یاجتماع
ز استفاده شده یران نی اي ارزش آب کشاورز   يریگاندازه

ن اسـت کـه از      یـ ق در ا  یـ ن تحق یـ  ا ياست اما جنبه نوآور   

ن ارزش آب بـا توجـه بـه ارزش          یـی  تع يک برا یمدل هدان 
دهـد  یجه حاصل، نشان م   ین استفاده شده است و نت     یزم

. شتر است یتر، ارزش آب ب   ت باال یفی با ک  يکه در خاك ها   
ارزش آب بـا توجـه      ) 1999 (ي گرگور  و در مطالعه جان  

ده اسـت  یجه رسـ ین نت ی به ا  ون محاسبه شده    یبه نوع زم  
 ين کـشاورز  یم بـا نـوع زمـ      یکه ارزش آب رابطه مـستق     

بـا اسـتفاده    ) 2001(پاشاردس  کوندري و   ن  یهمچن. دارد
 ن ارزش آب کـرد و نـشان     یـی ک اقدام بـه تع    یاز مدل هدان  
 بـر   ین اثر منفـ   یمناسب زم ت نا یفی آب و ک   يداد که شور  

 مطالعـه   ومطالعه حاضر   جه  ین نت یارزش آب دارد، بنابرا   
ن یمـت زمـ   یارزش آب با توجـه بـه ق       مورد  درپاشاردس  

  . مشابه داشته استیجینتا
  
  
  شنهاداتیپ

به طور کلی براي نیل به هدف هاي پیش بینـی شـده                  
تانسیل موجود بـه کـار   در بخش کشاورزي باید تمامی پ  

گرفته شود و در همین حال از امکانات موجود بـه نحـو             
ایـن امـر بـه ویـژه در زمینـه       .برداري گردد مطلوب بهره 

منابع آبی کشور اهمیت زیـادي دارد، چـرا کـه بـه دلیـل               



 ١٢٧                                                      )                   با رويکرد قيمت زمين (با استفاده از مدل هدانيک هاي زيرزمينيگذاري آبارزش

 

شــرایط آب و هــوایی خــشک و نیمــه خــشک حــاکم بــر  
هاي آسمانی، بخش   کشور و در نتیجه پائین بودن بارش      

 به طـوري کـه      ،ورزي با مشکل کم آبی مواجه بوده      کشا
در .  جاي گرفته اسـت    ،در زمره کشورهاي کم آب جهان     

ن یار پــائی بـس ی کـشور بـه علـت بارنـدگ    یمنـاطق جنـوب  
لـذا در  .  اسـت يشتریت بی اهمينه از آب دارا  یاستفاده به 

ن یت زمـ یفی شد ارزش آب با توجه به ک     ین مطالعه سع  یا
 یج حـاک ینتـا . ن شودیی تعنین ارزش زم  ی و همچن  یزراع

 بر ارزش هـر واحـد     ياری آب ين است که نوع چشمه    آاز  
 يهـا ت خـاك  یفیباشد، اما ک  یر م یثأ ت یر کشت ب  یسطح ز 

ار یانـد، عامـل بـس     م شـده  ی که به سه دسـته تقـس       یزراع
عبارت دیگر از آن جـایی  باشد به ی بر ارزش آب م یمهم

 ،بهـاي کـشاورزي همـراه بـا آ      که در این منطقـه زمـین      
 ایـن مطالعـه آب    بنـابراین در  خرید وفروش مـی شـوند،       

 و  شـد کشاورزي را با توجه به زمین و نوع خاك تعیین           

شوري (  که در خاك هاي با کیفیت باالتر       دادنشان  نتایج  
تـر  هاي بـا کیفیـت پـائین      ارزش آب بیشتر از خاك    ) کمتر
  : کند که بنابراین این مطالعه پیشنهاد می،است
اده مـؤثر از آب بـا توجـه بـه کمبـود آن،        جهت استف       

باید اصالح و بهبود کیفیت اراضی و خاك مـورد توجـه             
قرار گیرد، زیرا کیفیت زمین عامل بسیار مهمی در جهت        

ــه مــی   ــورد مطالع ــه م ــین ارزش آب در منطق . باشــدتعی
 کشاورزي مورد مطالعه، آب  بنابراین از آن جایی که آب     

در فصول سرد و بعـد     قنات است، کشاورزان این منطقه      
ها مانند زمان کـشت     از برداشت معموال نیاز به آب قنات      

و داشت ندارند، از این رو مـی تـوان از ایـن آب اضـافی             
براي شستشوي نمک خاك و اصالح اراضی پائین دست       
و داراي خــاك غیرمرغــوب اســتفاده کــرد، تــا اســتفاده  

 و  دست نمـود  هاي زیر اي از آب کشاورزي و زمین     بهینه
  .بدین صورت بر ارزش آب تأثیر مثبت گذاشت
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