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چکیده
آب به عنوان منبع حیاتی یکی از عوامل مهم رشد و توسعه در جوامع بشری است .دشت مشهد یکی از دشتهای بحرانی ایران است که خشکسالی
سالهای گذشته سبب افت سطح آبخوان ها شده است .این مطالعه برآن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای آب مصرفی در دشت مشهد بپردازد.
آمار و اطالعات الزم برای این مهم از وزارت جهاد کشاورزی و اداره هواشناسی استان خراسانرضوی برای محصوالت غالب در الگووی کشوت منطقوه
شامل گندم ،جو ،گوجه فرنگی ،یونجه ،خیار و سیبزمینی جمعآوری گردید .بهمنظور تعیین مقدار آب مورد تقاضای محصوالت از شواخ نیواز خوال
آبیاری که تابعی از میزان تبخیر ،رطوبت ،بارندگی و سرعت باد میباشد ،و از نرمافزار  NETWATبهدست آمد ،استفاده شد .بررسی فاکتورهای اثر گذار
بر نیاز خال آبیاری این محصوالت با استفاده از الگوی پانلشور انجام شد .نیاز خال برآوردی بهدست آمده از الگو ،بهعنوان مقدار تقاضای آب بهکوار
گرفته شد .جهت بررسی عوامل مؤثر بر این شاخ از الگوی پانل فضایی استفاده شد .معنیداری متغیر همسایگی ( ،)Rhoنشان مویدهود کوه الگووی
مورد بررسی فضایی است و استفاده از الگوهای کالسیک با مشکل همراه است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان میدهد که هر چه قیمت آب ،هزینه
آبیاری ،هزینه کود شیمیایی و هزینه اجاره زمین افزایش یابد ،میزان تقاضای مصرفی برای آب آبیاری کمتر شوده و از مصور بویرویوه آب جلووگیری
میشود.
واژههای کلیدی :الگوی پانل فضایی ،الگوی پانل شور ،تقاضای آب ،دشت مشهد
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آب بهعنوان منبع حیاتی یکی از عوامول مهوم رشود و توسوعه در
جوامع بشری است .در دو دهه اخیر و بهویژه در سالهای پایانی قورن
بیستم ،آب و مدیریت آن به یک دغدغهی بزرگ بوینالمللوی تبودیل
شده است .مقایسه کشورهای واقوع در منطقوه معتدلوه بوا کشوورهای
مستقر در نواحی خشک و نیمهخشک نشان میدهد که کمبود آب ،به
ویووژه آب بووا کیفیووت خوووب یکووی از عواموول مهووم بازدارنووده توسووعه
کشاورزی ،اقتصادی و اجتماعی در اکثور کشوورهای در حوال توسوعه
بهخصوص کشورهای واقع شده در کمربند خشک ،نیمهخشک و گورم
جهان است (زمانی و همکاران.)1393 ،
کشور ما از جمله مناطقی است که با کمبود آب مواجوه اسوت .بوا
 -1کارشناسی ارشد ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تربت حیدریه ،ایران
 -2استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران
)Email: tiiinaaamooo@gmail.com
(* -نویسنده مسئول:

توجه به اقلیم خشک کشور و با در نظر گرفتن خشکسوالیهوای اخیور
اهمیت آب بهعنوان یک نهاده حیاتی بیش از پیش مشخ میشود و
در صورتی که بر اساس مبانی توسعه پایدار برای منابع آب برنامهریزی
نکنیم در آینده کشور با معضالت غیرقابل حلی مواجه خواهود شود .از
طر دیگر نظر به اینکه بخوش عموده منوابع آب کشوور در بخوش
کشاورزی مصر میشود ،یکی از اساسویتورین نیازهوای تحقیقواتی
کشور مسائل مربوط به آب و آبیاری در این بخش میباشد (گلزاری و
همکاران.)1395 ،
مسئله اصلی در مودیریت اقتصوادی منوابع آبوی در هور کشوور و
منطقهای ایجاد تعادل بوین عرضوه و تقاضوای آب مویباشود کوه در
برقراری این تعادل قیمت یا ارزش اقتصادی آب مانند قیمت هر کواال
و نهاده دیگر نقش تعیین کنندهای بور عهوده دارد و اگور ایون قیموت
بهدرستی تعیین گردد ،انتظوار مویرود بسویاری از مسوائل موجوود در
موودیریت منووابع آب بوورطوور گووردد .در ایوون راسووتا اصووال نظووام
قیمتگذاری آب به عنووان یکوی از کارآمودترین ابزارهوای مودیریت
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تقاضا میتواند به تخصی مطلوبتر آن بین فعالیتهوای مختلوو و
افزایش بهرهوری ایون نهواده کموک نمایود (قوادرزاده و شوایانمهور،
 .)1392به این مفهوم که کشاورزان با افوزایش قیموت آب روی یوک
منحنی تقاضا (با شیب منفی) واکنش نشان داده و مصر آب آبیواری
را کاهش میدهند ،از اینرو آب ذخیره شده مویتوانود بوین مصوار
دیگر ،از جمله استفاده در تولید محصوالت با ارزشتور و نیوز اهودا
مربوط به حفظ محیطزیست مطابق با ترجیحات جامعه ،مجدداً توزیوع
شود .تخصی مجدد منوابع آب مویتوانود موجوب افوزایش کوارایی
استفاده از آن شود (نبیزادهذوالپیرانی و همکاران.)1393 ،
استان خراسانرضوی به لحوا قورار گورفتن در اقلویم خشوک و
نیمهخشک و رویوارویی بوا کواهش بارنودگی در سوالهوای اخیور ،در
وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفته است .میانگین ریزشهوای جووی
در این استان  223میلیمتر در سال است و متوسط حجم ریزشهوای
جوی در این استان ساالنه  26353میلیون مترمکعب است که از ایون
میزان  19554میلیون مترمکعب آن ساالنه تبخیر و از دسترس خوار
میشود و  6799میلیون مترمکعب آن قابول اسوتفاده اسوت (شورکت
سهامی آب منطقهای استان خراسانرضوی .)1395 ،شهرستان مشهد
دارای متوسط بارندگی سالیانه حدود  235/2میلیمتر ،متوسط حوداکثر
درجه حرارت  22/9و متوسط حداقل درجوه حورارت  9/7سوانتیگوراد
میباشد .این شهرستان دارای  40733هکتار سوطح زیور کشوت آبوی
میباشد که بیشترین سطح زیر کشت به جوو ،گنودم ،گوجوهفرنگوی،
یونجه ،خربزه ،ذرتعلوفهای و پیاز اختصواص دارد (جهواد کشواورزی
استان خراسانرضوی.)1397 ،
دشت مشهد یکی از بزرگترین و مهمتورین دشوتهوای اسوتان
خراسانرضوی است .اهمیت این دشت عالوه بر تأمین آب مورد نیواز
کشاورزی بهمقدار بیش از  1/5میلیارد مترمکعب در سال ،تأمینکننوده
آب شرب شهرهای مشهد ،چنواران ،شواندیز و طرقبوه نیوز مویباشود
(لشگریپور و همکاران.)1384 ،
با توجه به مشکالت بحران آب و مسئله کمبود آن بهعنوان یکی
از مسائل محدودکننده توسعه کشواورزی در اکثور کشوورهای جهوان،
تحقیقات بسیاری در این زمینه و برای حل مشکالت مربووط صوورت
گرفته است .این مطالعات مسائل مختلو مربوط بوه آب کشواورزی را
مدنظر قرار داده و سعی نمودهاند تا راه حل عملی بورای برناموهریوزی
صحیح در رابطه با منابع آب در بخش کشاورزی را نشان دهند .مسئله
بهرهوری ،تقاضا و قیمتگذاری برای آب از مسائل مهم تحقیقوات در
بخش کشاورزی بوده و محققین بسیاری سعی نمودهانود توا از طریوق
مطالعه در زمینههای مذکور گام مثبتی در جهت حل مسائل مربوط به
بحران آب بردارند .از سوی دیگر همراه بوا رشود روزافوزون جمعیوت،
توسعه فعالیتهای اقتصوادی و بهبوود سوطح اسوتانداردهای زنودگی،
تقاضا بورای آب افوزایش یافتوه و نیواز بوه سورمایهگوذاری در جهوت
استحصال آب بهمراتب بیشتر شده اسوت .بنوابراین اعموال مودیریت

تقاضای آب به عنوان رویکردی جدید در مودیریت و بهورهبورداری از
منابع آب ضروری بهشمار میآید (دهقانپور و شیخزینالدین.)1392 ،
با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع تقاضای آب و اهمیوت ایون
نهاده در بخش کشواورزی ،مطالعوات گونواگونی در داخول و خوار از
کشور در زمینه برآورد ارزش اقتصادی آب انجام شده است ،که در زیر
به چند مورد از آنها اشاره میشود.
موسوووی و همکوواران ( )1398بووه تعیووین ارزش اقتصووادی آب
کشاورزی در کشت گلخانهای دشت قزوین پرداختند .نتایج نشوان داد
که هور چوه موجوودی منوابع آب کواهش یابود ،ارزش اقتصوادی آب
بهمراتب افزایش مییابد .همچنین ،با اعمال حساسیتهای کواهش در
هزینه تولید و افزایش در قیمت محصوالت ،ارزش اقتصادی آب رونود
افزایشی خواهد داشت.
اسعدی و همکاران ( )1398ارزش اقتصادی آب در مزارع گنودم و
کلزا را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی هور
مترمکعب آب در تولید محصول گندم و کلزا بهترتیب برابر با  3715و
 3370ریال برآورد شد.
قووادرزاده و جزایووری ( )1397بووه تعیووین ارزش اقتصووادی و تووابع
تقاضای آب در تولید محصول یونجوه در دشوت دهگوالن پرداختنود.
نتایج نشان داد که ارزش تولید نهایی هر مترمکعب آب بر مبنای توابع
تولید کاب -داگالس و ترانسندنتال بهترتیب برابور بوا  1689و 1093
ریال میباشند .هزینه تمام شده هر مترمکعب آب آبیواری  625ریوال
میباشد .اختال موجود بین ارزش اقتصادی و هزینه تموام شوده آب
میتواند یکی از دالیل مصر بیشازحد و عودم صورفهجوویی آب در
تولید محصول یونجه باشد.
مظفری ( )1395در مطالعوهای مودیریت تقاضوای آب آبیواری در
دشت اردالن با تأکید بر سیاست قیمتگذاری را مورد بررسی قرار داد.
نتایج نشان داد که قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای آب برای یونجه و
گوجهفرنگی که نیاز آبی بواالتری دارنود ،بیشوتر از سوایر محصووالت
منتخب اسوت و تقاضوای کشواورزان بورای نهواده آب در تولیود ایون
محصوالت باکششتر است .افزون بر این ،افزایش قیموت آب آبیواری
منجر به کاهش سطح زیر کشت گندم آبوی ،یونجوه ،گوجوهفرنگوی و
آفتابگردان و افزایش سطح زیر کشت جوو آبوی و هندوانوه در الگووی
کشت منطقه میشود.
تهامیپور و یزدانی ( )1395نقش ابزارهای اقتصوادی در مودیریت
یکپارچه منابع آب را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که قیمت
سایهای هر مترمکعب آب کشاورزی کومتور از هزینوه تموام شوده آن
است .بنابراین ،قیمتگذاری بر اساس دریافت تمام هزینههای توأمین،
انتقال و توزیع آب کشاورزی گزینه مناسبی برای قیمتگذاری نیسوت
و اجرای این سیاست در راستای مدیریت یکپارچه منابع آب ،مستلزم
حمایت دولت از بخوش کشواورزی و اعموال سیاسوت قیموتگوذاری
ترجیحی در بلندمدت است.
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خواجه روشنائی و همکاران ( )1389در مطالعهای به تعیوین ارزش
اقتصادی آب در روش تابع تولید ،با بهکارگیری مدلهای کالسویک و
آنتروپی (مطالعه موردی :محصول گندم در شهرستان مشهد) پرداختند.
نتایج بهدست آمده نشان داد که روش آنتروپی قادر بوه بورآورد دقیوق
ضرایب توابع نبود و نمیتوان از نتایج آن در محاسبه ارزش اقتصوادی
آب استفاده نمود .در حالیکه در روش کالسویک ،توابع ترانسولوگ از
بین اشکال مختلو توابع ،بهعنوان بهترین فرم تابع در تولید محصوول
گندم ،انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل  1870ریال محاسبه شد.
تهامیپور زرندی و نصیری در مطالعهای به تعیین ارزش اقتصادی
آب بورای مصوار صونعتی در ایوران پرداختنود .بورای بورآورد ارزش
اقتصادی آب از روش اقتصادسنجی با دادههای پانل استفاده شد .نتایج
نشان داد که هزینه آب مصرفی در مصار صنعتی در اسوتان زنجوان
کمتر از  10هزار ریال است .براساس نتایج حاصل از ارزش اقتصوادی
آب در مصار صونعتی (بوهطوور متوسوط  23376ریوال در هور متور
مکعب) فرضیه امکان اصال سیستم قیمتگذاری در بخوش صونعتی
بهمنظور صرفهجویی در منوابع آب و اسوتفاده بهینوه از آن در بخوش
صنعت قابول قبوول اسوت ( Tahami Pour Zarandi and Nasiri,
.)2020
نبیزاده و همکاران در مطالعهای بوه محاسوبهی ارزش اقتصوادی
آب در مزارع برنج در منطقه سد البورز پرداختنود .بوا توجوه بوه نتوایج
حاصل از تابع تولید ،ارزش اقتصادی آب برای محصووالت کشواورزی
تحت پوشش سد البرز  15210ریال در هر متر مکعوب محاسوبه شود.
همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معنیداری بین قیمت بهدست آمده
و قیمت آب پرداختی بهوسیله کشواورزان کوه  232ریوال در هور متور
مکعب در سیستم نیموهمودرن اسوت ،وجوود دارد ( Nabizade et al,
.)2015
امیدی و همکاران در مطالعهای بوه محاسوبه قیموت آب آبیواری
گندم توسط تابع تولید محصول پرداختند .نتایج نشان داد که در روش
قیمتگذاری پیشنهادی آب ،قیمت آب آبیاری بطوور مسوتقیم توسوط
قیمت محصول ،عملکرد محصول و مقدار آب آبیاری تحت تأثیر قورار
میگیرد .همچنین نتایج نشان داد که عواملی مانند آب و هوا ،سرمایه-
گذاری ،اقتصاد ،فنآوریهای علمی و عملی جدید قیمت آب آبیاری را
غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد .عالوهبراین ،این روش کشاورزان
را به صرفهجوویی در آب آبیواری و اسوتفاده از روشهوای کشواورزی
تشویق میکند (.)Omidi et al, 2014
الگافی و الگانزوری در مطالعهای بوه بررسوی سیسوتم پشوتیبانی
تصمیمگیری برای ارزش اقتصادی آب آبیاری پرداختند .ایون مطالعوه
نشان داد که سطح زیرکشت محصول در استانهای مختلو به ارزش
اقتصادی آن بسوتگی نودارد .مطالعوه نشوان داد کوه ارزش اقتصوادی
محصول به منطقه وابسته نمویباشود .ارزش اقتصوادی آب آبیواری از
یک استان به استان دیگر حتی در همان منطقه (پایین ،متوسط و باال)
متفاوت است .در همان منطقه تغییور در ارزش اقتصوادی آب آبیواری
ناشی از تغییرات در هزینهها و درآمد حاصل از تولیود محصوول و نوه
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تغییورات در مقودار آب آبیواری اسوت ( El Gafy and El Ganzori,

.)2012

روش پژوهش
اطالعات الزم برای این تحقیق از پرسشنامههای هزینهی تولید
وزارت جهاد کشاورزی و همچنین جداول وضوعیت جووی شهرسوتان
مشهد از اداره هواشناسی در سوالهوای  1385-1394و نیواز خوال
آبیاری هر محصول از نرمافزار  NETWATبهدسوت آمود .دادههوای
مورد بررسی برای میزان مصور آبیواری محصووالت زراعوی طبوق
مطالعات سلیمانی ننادگانی و همکاران ( ،)1390شیدائیان و همکواران
( ،)1393رحیمووی و احموودی ( )1390و شووعبانی و همکوواران (،)1395
شامل متوسط بارندگی ،دما ،تبخیر ،رطوبوت و سورعت بواد هسوتند از
اینرو برای تعیین میزان تقاضای آبیاری محصوالت با توجه به تغییور
اقلیم مدل پانل شور برآورد گردید .با توجه به مدلهای اقتصادسونجی
نباید همخطی بین دادهها وجود داشته باشد بههمین دلیل چون متغیور
دما با سایر متغیرها همخطوی داشوت از مودل حوذ شود و مودل بوا
متغیرهای دیگر برآورد گردید .سپس مقدار عدد بهدست آموده از ایون
مدل برای میوزان تقاضوای آبیواری هور محصوول در طوی  10سوال
بههمراه پرسشنامههای هزینهی تولیود وزارت جهواد کشواورزی کوه
شامل متغیرهای قیمت آب ،هزینه آبیاری ،هزینه بوذر ،کوود حیووانی،
کود شیمیایی ،ماشینآالت ،نیروی کار و هزینهی اجاره زمین میباشد،
با مدل اقتصادسنجی فضایی تخمین زده شودند .تخموین مودلهوا بوا
استفاده از نرمافزار استتا  14که یک نرمافزار تخصصی اسوت و بورای
برآورد رگرسیون استفاده میشود برآورد گردیده است.
در روش برآورد مدل با دادههای پانل یکسری واحدهای مقطعی
در طی چند سال مورد توجه قرار میگیرند .با کمک ایون روش تعوداد
مشاهدات تا حد مطلوب ،افزایش مییابد .برای برآورد مدل بر اسواس
دادههای پانل روشهای متفاوتی ارائه شده است که بنابهمورد و هد
مطالعه قابلیت کاربرد دارند (جبلعاملی و بیریا .)1385 ،اگر رابطوهی
( )1را بهصورت یک رابطه اقتصادسنجی با رویکرد پانول دیتوا تعریوو
کنیم ،در اینصورت خواهیم داشت:
𝑦𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑡 + 𝛽2𝑖𝑡 𝑥1 + 𝛽3𝑖𝑡 𝑥2 + 𝛽4𝑖𝑡 𝑥3 + 𝛽5𝑖𝑡 𝑥4
()1
𝑡𝑖𝜀 +

که در آن 𝑖𝛽 ها ،نشاندهنده ضرایب 𝑖 ،نشاندهنده 𝑖 امین واحود
مقطعی (محصوالت) و 𝑡 نشاندهنده 𝑡 اموین دوره زموانی بورای هور
محصول است .با توجوه بوه ایونکوه رابطوهی بوین متغیور وابسوته و
متغیرهای توضیحی بهصورت سیستمی میباشد و مویتووان آن را در
غالب معادالت همزمان در نظر گرفت؛ از الگووی پانولشوور اسوتفاده
گردید .در سیستم شور هر یک از معادالت متغیور وابسوته مخصووص
بهخود را داشته و بهصورت بالقوه نیز میتوانود ،مجموعوه متفواوتی از
متغیرهای توضیحی را دربرداشته باشد .هر معادله بوهنوبوه خوود یوک
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رگرسیون خطی بوده که میتواند بهصورت مجزا تخموین زده شوود و
بههموین دلیول ایون مجموعوه از معوادالت را "بوه اواهر نوامرتبط"
میخوانند .زیرا فرض بر آن است کوه جوزخ خطوا در میوان معوادالت
مختلو دارای همبستگی میباشد.
با فرض وجود 𝑚 معادله رگرسیونی ،خواهیم داشت:
′
𝑡𝑖𝜀 𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡 𝛽𝑡 +
𝑚 𝑡 = 1,2, … ,
()2
که 𝑖 نشاندهنده محصووالت 𝑡 ،انودیس دوره زموانی اسوت .هور
معادله 𝑖 ،یک متغیر پاسوخ 𝑡𝑖𝑦 و یوک بوردار 𝑖𝑘 بعودی از متغیرهوای
توضیحی دارد .در نهایت اگر این 𝑚 معادله نیز به نوبه خود بهصوورت
برداری نمایش داده شووند ،سیسوتمی بوه شوکل رابطوه ( )3تشوکیل
میشود (.)Zellner, 1962
𝑥1 0 … 0
𝛽1
𝑦1
𝑔1
()3
𝑔
… 0
𝛽
))( 2) +( 2
⋮
⋮
⋱
⋮
𝑚𝑔
𝑚𝛽
𝑚𝑥 …
𝜀 = 𝑥𝛽 +

0 𝑥2
𝑦2
(=)
⋮
⋮ ⋮
𝑚𝑦
0 0

(

فرض این مدل آن است که اجوزای خطوای 𝑡𝑖𝜀 در طوول زموان
مستقل هستند ،اما ممکن است دارای همبستگیهای بوین معادلوهای
همزمان باشند (شاهپوری و همکاران.)1393 ،
اقتصاد سنجی فضایی :کاربرد تکنیک اقتصاد سنجی در استفاده از
دادههای نمونهای اسوت کوه دارای جوزخ مکوانی هسوتند و در واقوع،
اقتصادسنجی فضایی ،زیر شاخهای از اقتصادسنجی است که رابطوهی
متقابل فضایی(خودهمبستگی فضایی) و سواختار فضوایی (ناهمسوانی
فضایی) را در مودلهوای رگرسویونی بوا دادهای مقطعوی یوا ترکیوب
مقطعی -سریزمانی بررسی میکند .در این مطالعه ،از روش دادههای
تابلویی استفاده شده است که فرم عمومی آن بهصورت زیر است:
𝑈 𝑌𝑖𝑡 = 𝑐 + 𝜌𝑊𝑌𝑖𝑡 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 +
() 4
) 𝜀 ≈ 𝑁(0, 𝜎2
در این رابطه 𝑡𝑖𝑌 نشاندهنده میزان تقاضوای مصورفی آب بورای
محصول 𝑖 در زمان 𝑡 میباشد 𝑐 ،عرض از مبدأ 𝑋 ،نشاندهنوده یوک
ماتریس 𝑛 × 𝑛 از متغیرهای توضویحی 𝑊 ،مواتریس وزنوی فضوایی
است که معموالً ماتریس مجاورت مرتبه اول است ،پارامتر  ρضوریب
متغیر وابسته فضایی 𝑌𝑊 و پارامتر 𝛽 نشواندهنوده توأثیر متغیرهوای
توضیحی بر انحورا در متغیور وابسوته 𝑌 اسوت (نجفوی علمودارلو و
همکاران.)1392 ،
آزمونهای گوناگونی برای اندازهگیوری و وجوود خوودهمبسوتگی
فضایی وجود دارد .جهت تست خوودهمبسوتگی فضوایی آزموونهوای
موران ،نسبت درسوتنموایی Geary ،و  Getis-Ordsپیشونهاد شوده
است .آزمون موران بهصورت زیر تعریو میشود:
𝑛
𝑛
) ̅𝑋 𝑁 ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑊𝑖𝑗 (𝑋𝑖 − 𝑋̅)(𝑋𝑗 −
()5

=𝐼

که در آن

(∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑊𝑖𝑗 ) ∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2
𝑋 متغیر وابسته مورد نظور 𝑖 ،و 𝑗 شواخ هوایی بورای

موقعیتها یا واحدهای فضایی و 𝑛 تعداد مشاهدات یوا منواطق اسوت.
𝑗𝑖𝑊 یک وزن فضایی کوچکتر از یک است که ارتبواط میوان واحود
فضایی 𝑖 و واحد فضوایی 𝑗 را تعریوو مویکنود 𝑊𝑖𝑗 .یوک عنصور از
ماتریس وزنهای فضایی 𝑊 با ابعاد 𝑛 × 𝑛 است و بهصورت ردیفوی
استاندارد شده است (مجموع عناصر هر ردیو  1است) .ایون مواتریس
ساختار همسایگی را نشان میدهد و معنیداری آماره مووران نشوان از
تأیید وجود وابستگی فضایی در دادهها است .بهعبارتدیگر اندازههوای
مثبت آماره موران بیانگر وجود دستهبندی فضوایی دارای انودازههوای
یکسان است .ارزشهای منفی نیز نشان میدهد که انودازههوای بواال
خیلی اوقات در نزدیکی اندازههای پایین قرار میگیرد .آماره موران بوا
ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون یکسان اسوت البتوه انودازههوای
بیشترین و کمترین مقدار آن لزوماً در دامنه ( )-1,1قورار نمویگیورد
(پارادیس.)2017 ،1
خودهمبستگی فضایی زمانی بهوجود میآید که مشواهدات متغیور
وابسته یا جزخ خطای هر نقطه بوا مشواهدات متغیور وابسوته یوا جوزخ
خطای نقاط دیگر همبسته باشند .برای بررسی خودهمبستگی فضوایی
در داده ها دو مدل وقفه و خطای فضایی وجود دارد .در مودل وقفوهی
فضایی که در آن مشاهدات متغیر وابسته در هر نقطوه بوه مشواهدات
واقع در نقاط دیگر وابسته است ،وابستگی فضایی به دالیل ذاتوی (یوا
متأثر از تئوری) میباشد .در واقع در این مدل متغیر وابسته  yدر مکان
 iتحت تاثیر مکانهای iو  jقرار دارد .مدل وقفه فضایی بورای ارزیوابی
وجود و یا شدت وابستگی فضوایی بوهکوار مویرود .در مودل خطوای
فضایی که در آن جزخ خطای رابطه تخمین زده شده دارای وابسوتگی
فضایی می باشود ،وابسوتگی فضوایی متوأثر از داده مویباشود ،کوه یوا
بهوسیله ی متغیرهای دارای وابستگی فضایی که (به اشتباه) وارد مدل
نشدهاند و یا بهعلت استفاده از محدودهای از متغیرها که با مدل واقعی
ناسازگارند ،بهوجود میآید .بهعبارتی در مدل خطای فضایی اجزاخ خطا
در میان واحدهای فضایی مختلو هومبسوتهانود .بورای هور دو مودل
خطای فضایی و وقفهی فضایی تخمینهای حداقل مربعوات معموولی
( )OLS2هر چند تحت شرایط معمول منجر به تخمینهای غیراریوب
می شوند ،اما این تخمینها غیرکارا میباشند .برای حول ایون مشوکل
اسوتفاده از روش حوداکثر درسوتنموایی ( )LMبوهوسویلهی انسولین
پیشنهاد شده است (انسلین.)2003 ،3
مدل رگرسیونی وقفه فضایی 4بهصورت زیر میباشد:

1- Paradis
2- Ordinary Least Square
3- Anselin
4- Spatial Auto Regressive Model: SAR

بررسي عوامل اقتصادي مؤثر بر تقاضاي آبياري محصوالت زراعي .....

𝑈 𝑌 = 𝜌𝑊𝑌 + 𝑋𝛽 +

()6

که در آن  Yیک بردار  n×1از مشاهدات متغیر وابسته بووده،
ماتریس وابستگی فضوایی مربووط بوه مشواهدات  Yبووده کوه n×n
میباشد .همچنین  Xو  Yبهترتیب یوک مواتریس  n×kاز مشواهدات
متغیرهای توضیحی و بردار جزخخطا میباشند.
استفاده از مدل خطای فضایی روش مرسوم دیگور در مواجهوه بوا
خودهمبستگی فضایی میباشد .مدل خطای فضایی 1بوهصوورت زیور
بیان میشود:
W

𝑈 𝑌 = 𝑋𝛽 +

𝑉 𝑈 = 𝜆𝑊𝑈 +

()7

𝑛

𝑡𝑗𝑦 𝑗𝑖𝑊 ∑ 𝜌 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜏𝑦𝑖𝑡−1 +
𝑗=1
𝑘

𝑘𝛽 𝑘𝑡𝑖𝑋 ∑ +
𝑘=1
𝑘
𝑛

𝑘𝜃 𝑘𝑡𝑗𝑋 𝑗𝑖𝑊 ∑ ∑ +
𝑘=1 𝑗=1

𝑛 𝑖 = 1, … ,
𝑇 𝑡 = 1, … ,

𝑡𝑖𝜈 + 𝜇𝑖 + 𝛾𝑡 +

𝑛

𝑡𝑖𝜀 𝜈𝑖𝑡 = 𝜆 ∑ 𝑚𝑖𝑗 𝜈𝑖𝑡 +
𝑗=1

که البته در عمل از فرم زیر بهجای آن استفاده میشود:
()8

𝑉 𝑌 = 𝑋𝛽 + (𝐼 − 𝜆𝑊)−1

که در آن λ
نیز بوردار  n×1جوزخخطوای تصوادفی بوا میوانگین صوفر و مواتریس
واریووانس-کوواریووانس  σ2Iموویباشوود ،و  Uبووردار  n×1جووزخخطووای
تصووادفی بووا میووانگین صووفر و موواتریس واریووانس-کوواریووانس
 𝜎 2 (1 − 𝜆𝑊)−1 (1 − 𝜆𝑊 ′ )−1میباشد .از آنجا که معلوم نیست
کدامیک از دو مدل وقفه و خطای فضایی مناسبتور اسوت ،بنوابراین
ابتدا مدل با استفاده از روش حوداقل مربعوات معموولی تخموین زده-
می شود .سپس آزمون موران یا  GCو  GOبرای تاییود یوا رد فورض
خودهمبستگی فضایی دادهها میباشد .اگور آزموونهوای فووو وجوود
وابستگی فضایی را تأیید کرد ،دیگر تخمین  olsقابل اعتماد نیست .به
این منظور از دو آزمون  LM Errorو  LM Lagاستفاده میشود ،اگر
هیچ یک از دو آزمون معنیدار نشد ،اسوتفاده از  OLSنتوایج توورش-
داری به ما نمیدهد .اگر فقط  LM Errorمعنویدار باشود بایسوتی از
رگرسیون خطای فضایی استفاده نمود ،اگور فقوط  LM Lagمعنویدار
باشد بایستی از رگرسیون وقفه فضایی استفاده نموود .اموا اگور هور دو
آزمون معنیدار باشند و نشانگر وجود خودهمبستگی فضایی باشند ،با
استفاده از این دو آزمون نمی تووان مودل مناسوب را انتخواب نموود و
بایستی از آزمونهای قویتری مانند  Robust LM Errorو Robust
یک مقدار عددی است که باید تخمین زده شوودV ،

2- Spatial Error Model: SEM
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 LM Lagاستفاده گردد .و مدلی انتخاب گردد کوه  Robust LMآن
معنیدار شود .اگر از نظر تئوری انتخاب مدل مناسوب روشون نیسوت
بایستی از شاخ های  R2و  Log Liklihoodاستفاده کرد (پیشبهار
و همکاران.)1394 ،

نتایج و بحث
اطالعات جدول  1نتوایج مربووط بوه بورآورد میوزان مصور آب
آبیاری برای محصوالت منتخب زراعی را نشان میدهد .بوا توجوه بوه
جدول ،تمامی متغیرهای مستقل که شامل رطوبت ،بارنودگی ،تبخیور،
سرعت باد میباشد ،در سطح یک درصد معنیدار هستند .بهطوریکوه
برای محصول جو با افزایش یک واحد در میزان رطوبوت هووا میوزان
نیاز آبیاری به اندازهی  31/18واحد ،برای گنودم بوه انودازهی 37/36
واحد ،برای گوجهفرنگی به میوزان  100/27واحود و همننوین بورای
یونجه  103/26واحد ،خیار  72/89واحد و برای سیبزمینی به میوزان
 109/48واحد افزایش مییابد .همننین با افزایش یوک میلویمتور در
میزان بارندگی مقودار نیواز آبیواری محصوول جوو بوه انودازهی 0/73
میلیمتر و گندم به میزان  0/89میلیمتر کاهش مییابود .بوا افوزایش
میزان تبخیر ،نیاز آبیاری جو  5/03و نیاز آبیاری گنودم  5/8میلویمتور
افزایش مییابد ،اطالعات سایر متغیرها بورای محصووالت در جودول
آمده است .همانطور که در جدول نشان داده شوده اسوت متغیرهوای
رطوبت هوا ،تبخیر و سرعت بواد رابطوه مثبوت و معنویداری بوا نیواز
آبیاری دارند؛ در نتیجه با افزایش میزان آنها ،نیاز به آبیاری بویشتور
برای محصوالت زراعی مورد نظر افزایش یافته است .همچنین متغیور
میزان بارندگی رابطه منفی و معنیداری بوا نیواز آبیواری داشوته و بوا
افزایش میزان بارندگی ،محصوالت به آب کمتری نیاز دارند در نتیجه
نیاز آبیاری محصوالت کاهش پیدا میکند.
مقدار  R2یا ضریب خوبی برازش مدل  0/99بهدسوت آمود .ایون
مقدار نشان میدهد متغیرهای مستقل یعنی رطوبت ،بارندگی ،تبخیر و
سرعت باد  99درصد تغییرات متغیر وابسته یعنی نیاز آبیاری را توضیح
میدهد.
نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در جدول  2نشان داده شده است.
آزمونهای انجام شده مرتبط با ریشوه واحود متغیرهوا نشوان داد کوه
متغیرهای مورد مطالعه در سطح یک درصد با عورض از مبودأ و رونود
ایسوتا شوودند .بوور اسوواس نتووایج دو آزمووون  Levin-Lin-Chuو Im-
 Pesaran-Shinبا در نظر گرفتن عرض از مبدأ کلیه متغیرهوای نیواز
آبیاری ،رطوبت ،بارندگی ،تبخیر و سرعت باد در سطح پایا بوده و ایون
نشان میدهد که رگرسیون برآوردی کاذب نبوده و برآورد الگوی پانل
شور با مشکل مواجه نخواهد بود.
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جدول  -1نتایج الگوی پانل SUR
محصول

جو

گندم

گوجهفرنگی

یونجه

خیار

سیبزمینی

نام متغیر مقدار ضریب انحراف معیار آماره  zمعنیداری
0/000
10/83
2/88
***31/18
رطوبت
0/001
-3/31
0/22
***-0/73
بارندگی
0/000
7/06
0/71
***5/03
تبخیر
0/000
4/35
6/94
***30/16
سرعت باد
0/919
0/10
4/23
0/43
عرض از مبدأ
0/000
10/82
3/45
***37/36
رطوبت
***
0/001
-3/36
0/27
-0/89
بارندگی
0/000
6/71
0/86
***5/8
تبخیر
***
0/000
4/40
8/6
37/83
سرعت باد
0/918
0/10
5/07
0/52
عرض از مبدأ
0/000
10/53
9/52
***100/27
رطوبت
0/001
-3/22
0/72
***-2/33
بارندگی
0/000
7/19
2/32
***16/69
تبخیر
0/000
4/15
22/17
***91/88
سرعت باد
0/918
0/10
13/91
1/43
عرض از مبدأ
***
0/000
10/73
9/60
103/26
رطوبت
0/001
-3/25
0/73
***-2/39
بارندگی
0/000
7/01
2/38
***16/71
تبخیر
0/000
4/28
23/04
***98/50
سرعت باد
0/919
0/10
14/13
1/44
عرض از مبدأ
***
0/000
10/17
7/17
72/89
رطوبت
***
0/004
-2/91
0/54
-1/56
بارندگی
0/000
7/20
1/72
***12/38
تبخیر
***
0/000
3/75
16/58
62/22
سرعت باد
0/917
0/10
10/30
1/08
عرض از مبدأ
0/000
10/80
10/13
***109/48
رطوبت
0/001
-3/19
0/77
***-2/47
بارندگی
0/000
7/31
2/50
***18/27
تبخیر
0/000
4/30
22/28
***95/91
سرعت باد
0/919
0/10
14/94
***1/52
عرض از مبدأ
مأخذ :یافته های پژوهش *** ،معنی دار در سطح  1درصد.

جدول  -2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح با عرض از مبدأ
Im-Pesaran-Shin
Levin-Lin-Chu
متغیرها
0/05
0/000
نیاز آبیاری
0/000
0/001
رطوبت
0/000
0/000
بارندگی
0/002
0/000
تبخیر
0/000
0/000
سرعت باد
مأخذ :یافتههای پژوهش

جدول  3تستهای ورود به بحث فضوایی را نشوان مویدهود .بوا
توجه به معنیداری آمارههای  GC ،MIو  ،GOالگوهای مورد بررسی

فضایی بوده و استفاده از الگوهای کالسیک دارای خطا میباشد .آماره
موران دارای ضریب  ، -2/08آماره  GCدارای ضوریب  2/18و آمواره
 GOدارای ضووریب  2/51بوووده و در سووطح پوونج درصوود معنوویدار
میباشند.
جدول  -3تست ورود به مدل فضایی
آماره
Moran
Geary
Getis-Ords

مقدار ضریب
-2/08
2/18
2/51
مأخذ :یافتههای پژوهش

معنیداری
0/03
0/02
0/031
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جدول  4آمارههای الگوهای وقفوه 1و خطوای فضوایی 2را نشوان
میدهد .با توجه به معنیداری الگوی وقفه فضایی ،مودل رگرسویونی
این مطالعه الگوی  SARانتخاب میشود .آمواره  LM Lagدر سوطح
پنج درصد معنیدار میباشد.
جدول  -4تعیین نوع الگوی فضایی
آماره
LM Error
LM Lag

مقدار ضریب
1/2
2/8
مأخذ :یافتههای پژوهش

معنیداری
0/32
0/051

بررسووی نتووایج هوومخطووی بووه روش مؤلفووههووای اصوولی و VIF

نشاندهنده عدم وجوود هومخطوی در مودل بورآوردی دارد .میوانگین
همخطی ( )VIFمتغیرها  3/32بهدست آمده که بوا توجوه بوه کمتور
بودن آن از عدد شش همخطی در مدل وجود نودارد .جودول  5نتوایج
برآورد الگوی پانل فضایی را نشان میدهد .با توجه به نتوایج جودول،
مشاهده میشود که متغیر قیموت آب دارای آمواره  zبوه میوزان 6/23
است و در سطح یک درصد معنیدار بوده و با افزایش یوک توموان در
آن ،میزان تقاضای مصورفی آب بوه انودازهی  38/16توموان کواهش
مییابد .متغیر هزینه آبیاری نیز دارای آماره  5/41است و در سطح پنج
درصد معنیدار بوده و با افزایش یک تومان در آن ،میزان مصور آب
به اندازهی  19/38تومان کاهش مییابد .متغیر هزینه کود شیمیایی و
هزینه اجاره زمین در سطح پنج درصد معنیدار میباشوند .هموانطوور
که در جدول نشان داده شده است افوزایش هزینوه بوذر ،هزینوه کوود
حیوانی ،ماشینآالت و کارگری هیچ تأثیری در تقاضوای آب ندارنود و
معنیدار نمیباشند .عالوه بر این ،با توجه به نتایج جدول مقدار ضریب
متغیر همسایگی ( 1/5 ،)Rhoو آماره  zآن  2/8بوده و در سوطح پونج
درصد معنیدار میباشد و معنیداری آن نشواندهنوده فضوایی بوودن
مدل مورد بررسی است.
همانگونه که در جدول فوو نشان مویدهود قیموت آب ،هزینوه
آبیاری ،هزینه کودشیمیایی ،هزینه اجاره زمین اثرات معنادار منفوی بور
روی تقاضای آبیاری دارند در حالیکه هزینه بذر ،ماشینآالت و هزینه
کارگری اثر معناداری بر روی این متغیر ندارند .و ایون بودان معناسوت
که متغیرهای معنادار منفی اگور افوزایش یابنود تقاضوا بورای آبیواری
کاهش خواهد یافت و لذا این متغیرها میتواننود بور تقاضوای آبیواری
اثرگذار باشند (جدول .)5

1- LM Lag
2- LM Error
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جدول  -5نتایج الگوی پانل فضایی
مقدار ضریب آماره  zمعنیداری
نام متغیر
***
0/000
6/23
-38/16
قیمت آب
0/015
5/41
**-19/38
هزینه آبیاری
0/088
0/37
0/001ns
هزینه بذر
0/23ns
0/301
1/52
هزینه کود حیوانی
0/03
4/37
**-59/13
هزینه کود شیمیایی
-0/001ns
0/39
-0/85
هزینه ماشین آالت
ns
0/001
0/278
1/76
هزینه کارگری
0/057
3/08
**-12/019
هزینه اجاره زمین
0/000
6/55
***53/7
عرض از مبدأ
0/04
2/8
**1/5
Rho
R2: 0/58
Log Likelihood: -123/12
F: 12/3
Prob F: 0/01
LR Test: 21/45
Prob: 0/002
مأخذ :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادات
بررسی محصوالت مورد نظر (جو ،گنودم ،گوجوهفرنگوی ،خیوار و
سیبزمینی) بیانگر این است که تقاضای آبیاری با قیمت آب ،هزینوه
آبیاری ،هزینه کود شیمیایی و هزینه اجاره زموین رابطوه عکوس و بوا
هزینه بذر ،هزینه کود حیوانی ،هزینه ماشوینآالت و هزینوه کوارگری
رابطهای ندارد .با توجه به نتایج الگوی پانل فضایی انتظار مویرود بوا
افزایش قیمت آب و هزینههایی که برای آبیاری ،کود شیمیایی و اجاره
زمین توسط کشاورز پرداخت میشود به منظور کاهش تقاضای آب در
تولید محصوالت با موفقیت چشمگیری همراه باشد .نتوایج حاصول از
تحلیل دادهها نشان میدهد که با افزایش میزان رطوبت هوا ،تبخیر و
سرعت باد نیاز آبیاری محصوالت مورد بررسی افوزایش یافتوه و ایون
متغیرها رابطه مثبت و معنیداری با نیاز آبیاری دارند .همچنوین متغیور
میزان بارندگی رابطه منفی و معنیداری بوا نیواز آبیواری داشوته و بوا
افزایش میزان بارندگی نیاز آبیاری محصوالت کواهش پیودا مویکنود.
همننین هر چه قیمت آب ،هزینوه آبیواری ،هزینوه کوود شویمیایی و
هزینه اجاره زمین افزایش یابود ،میوزان تقاضوای مصورفی بورای آب
آبیاری کمتر شده و از مصر بیرویه آب جلوگیری میشود.
با توجه بهاینکه کاهش مصر آب در بخش کشاورزی از جملوه
سیاستهای دولت میباشد لذا پیشنهاد میگردد برای افزایش کوارایی
مصوور آب روشهووای مختلووو موودیریت تقاضووای آب از جملووه
سیستمهای آبیاری تحت فشار در مزارع ترویج داده شود و تسوهیالت
کافی با بهره کم برای اجرا در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
تحصیالت ،سوطح آشونایی بوا شویوههوای نووین در کشواورزی
(بهخصوص در شیوه آبیاری نوین که هدر رفوت آب در ایون شویوههوا
پایین است) ،درصد پذیرش و بوهکوارگیری ایون شویوههوا کوه باعوث
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افزایش تولید و مصر کمتر آب هستند ،را در مزرعه باال میبرد .پس
باید به مسأله سواد و آگاه سازی این قشور نیوز توجوه شوود .تشوکیل
کالسهای آموزشی و ترویجی ،بهویژه تشکیل این کالسها در زمینه
استفاده صحیح از آب و روشهای مناسوب آبیواری بورای کشواورزان،
پیشنهاد میگردد.
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Abstract
Water as a vital resource is one of the most important factors for growth and development in human societies.
Mashhad plain is one of the critical plains of Iran that the drought of the past years has caused the level of
aquifers to drop. This study aims to investigate the factors affecting water demand in the Mashhad plain.
Necessary statistics and information for this purpose were collected by the Ministry of Jihad for Agriculture and
the Meteorological Department of Khorasan Razavi Province for the dominant crops in the region's cultivation
pattern, including wheat, barley, tomatoes, alfalfa, cucumbers and potatoes. In order to determine the amount of
water required by the products, the net water demand index, which is a function of evaporation, humidity,
rainfall and wind speed, and NETWAT software were used. The factors affecting the net water requirement of
these products were investigated using the Sur panel pattern. The net estimated need for the model was used as
the amount of water demand. The spatial panel pattern was used to investigate the factors affecting this index.
The meaningful of the Neighborhood Variable (Rho) indicates that the pattern under study is spatial and that the
use of classical patterns is difficult. The results of the data analysis show that as the price of water, the cost of
irrigation, the cost of chemical fertilizers and the cost of renting land increase, the amount of demand for
irrigation water decreases and the excessive consumption of water is prevented.
Keywords: Spatial panel pattern, Sur panel pattern, Water demand, Mashhad plain
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