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 چکیده

سهم باال در مصارف آب بییش از سیای     لیبه دلشود. در این میان بخش کشاورزی کمبود آب یکی از مشکالت اساسی استان همدان محسوب می
بناب این استفاده مناسب و کارا از این منبع محدود، بسیار ض وری است. ایین ژیهوهش بیا هیدف نعییین      ؛ ق ار داردهای اقتصادی در مع ض آسیب بخش
 به منظور ینبدوری و ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی و ژتانسیل درآمدزایی این منبع در نولید دو محصول عمده گندم و جو به اج ا درآمد. به ه

گی ی میدانی، نکمیل ژ سشنامه از ط یق اندازه یازموردنق ار گ فتند. اطالعات  موردمطالعهمزارعی در استان همدان انتخاب و گی ی نصادفی، روش نمونه
-انگین بهی ه و مصاحبه با کشاورزان نهیه شد. با استفاده از روش نحلیل نهایی و استفاده از نابع نولید کاب داگالس، ارزش اقتصادی آب محاسبه شد. می

 کششنعیین شد.  مت مکعبکیلوگ م ب   34/1و  55/1و ب ای جو  30/1و  42/1 یببه ن نوری آب محصول گندم در دو سیستم آبیاری بارانی و سطحی، 

ابد، ی افزایش درصد یک متوسط طورمص ف آب به اگ  که است مسئله این بیانگ  درصد ب آورد شد و 480/3و  101/3ب اب   یببه ن ننولیدی گندم و جو 
 بیی بیه ن ن ارزش اقتصادی آب ب ای دو محصول گندم، جو،  خواهد داشت. افزایش درصد 480/3و  101/3معادل  متوسط طوربهگندم و جو  نولید میزان
تصیادی آب  نوان بیان داشت که ارزش اقریالی، استحصال آب از منابع زی زمینی می 214نعیین شد. با نوجه به هزینه  مت مکعبریال ب   0555و  4320

نوان با نعیین ارزش اقتصیادی آب  شوند. لذا میهایی است که کشاورزان ب ای استحصال آن متحمل میبسیار بیشت  از هزینه موردمطالعهدر دو محصول 
 وری هدایت نمود.ها را به سمت نخصیص کاران  آب و افزایش به هبها، انگیزهو دریافت آب
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ی و سالخشک یلبه دلض ورت استفاده بهینه از منابع محدود آب، 
-روش از نمایان اسیت. یکیی   شیازژشیبکمبود آب در دو دهه اخی ، 

 و سیازد را مشیخص میی   آب کمیابی ارزش واقع در که مدی یتی های

                                                           
 و نحقیقیات  م کیز  کشاورزی، مهندسی و فنی نحقیقات بخش یژهوهش دانشیار -1

 نی وی   و آموزش نحقیقات، سازمان همدان، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش
 ای ان.   همدان، کشاورزی،

 آمیوزش  و نحقیقیات  م کیز  اقتصیاد اجتمیاعی،   نحقیقیات  بخیش  ژهوهش م بی -4
 نی وی   و آمیوزش  نحقیقیات،  سیازمان  همیدان،  اسیتان  طبیعیی  منیابع  و کشاورزی
 ای ان اصفهان، کشاورزی،

 آمیوزش  و نحقیقات م کز کشاورزی، مهندسی و فنی نحقیقات بخش کارشناس -0
 نی وی   و آمیوزش  نحقیقیات،  سیازمان  همیدان،  اسیتان  طبیعیی  منیابع  و کشاورزی
 ای ان همدان، کشاورزی،

 Email: a.ghadami@areeo.ac.ir)                نویسنده مسئول: -)*
DOR: 20.1001.1.20087942.1401.16.2.4.3 

 دو ه  در آب واقعی قیمت از ایجاد نصوی ی دارد، ایسازه غی  ماهیتی
نخصیص بهینه  به آب واقعی قیمت نعیین. است و نقاضا ع ضهبخش 
 و مناسیب  منطقیی  مصی ف  بیه  نییز  و مختلف محصوالت بین در آب
-میی  باعی   را آب وریبه ه و کارب د راندمان افزایش تیکه درنهاآن

 و ی واقعیی غ نعییین  رونید  ادامیه  .نمیود  خواهید  شیایانی  کمک گ دد،
. ک د خواهد نشدید را رویهبی نلفات و آب، مص ف قیمت غی اقتصادی
 مینصیم  نوانید میی  کشیاورزی  آب اقتصادی ارزش حاصل از اطالعات

 بهینیه هیدایت   اسیتفاده  جهت در را آب نا سازد قادر را م بوطه  انیگ

 (.Ward and Michelesh., 2002کنند )
 از استفاده با آب گذاریروش قیمت مطالعه با رینود و گارسیا 

 نتیجه این به اجتماعی متغی های سازیو شبیه اقتصادسنجی الگوهای

ارزش  و شدهمشاهده بازاری هایقیمت بین بارزی که نفاوت رسیدند
 یوسف(. Garcia and Reynaud, 2004)دارد  وجود آب نهایی نولید

آب  نقاضای مدی یت ط یق از آبیاری بازده افزایش باهدف همکاران و
 رسیدند این نتیجه به گذاریقیمت سیاست مختلف هایروش اج ای با

 به کشاورزان موجب نشویق گذاریقیمت گوناگون هایروش که

 ياري و زهكشي ایران  آب نشریه

 308-318. ص ،1401تير  -، خرداد 16جلد ، 2شماره

Iranian Journal of Irrigation and Drainage 

No.2, Vol. 16, Jun.-Jul. 2022, p. 308-318 

mailto:a.ghadami@areeo.ac.ir
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20087942.1401.16.2.4.3


 903      در استان همدان وري آب دو محصول گندم و جوبهره اقتصادي و گذاريارزش

 ولی شود.می یآبکم با بیشت  با سازگاری محصوالنی کشت و انتخاب

 بازده آبیاری اصالح ب ای معتب ی ابزار ییننهابه گذاریسیاست قیمت

 ب رسی هدف با (1052) دشتی. Youssef et al, 2008)) ستین

بین  آب نوزیع شامل عمده نقش آب، سه گذاریسیاست قیمت
 از نأمین بخشی و مص ف در جوییص فه مختلف، متقاضیان

 در جوییص فه و ب ای ک ده ذک  آب بهاء ب ای را ع ضه هایهزینه

کند. می ژیشنهاد را آب مناسب گذاریو قیمت حجمی نحویل مص ف،
همچنین ارزش اقتصادی آب را دهی زراعت آبی و ژیولکوفسکا سود

های اوکالهاما و نگزاس آم یکا ب ای ذرت، ژنبه و سویا در ایالت
محاسبه نمود. وی ارزش اقتصادی آب را ب ای این سه محصول در 

به  مت مکعبدالر ب   31/3و  34/3، 10/3ایالت اوکالهاما به ن نیب 
نیب آورد. در نگزاس هم ب ای دو محصول ذرت و سویا به ن  دست
محاسبه نمود. نتای  مطالعه وی نشان  مت مکعبدالر ب   14/3و  38/3

داد که ارزش اقتصادی آب نابعی از نوع محصول و ناحیه جغ افیایی 
 کشش و ایسایه قیمت لین و . شن(Ziolkowska, 2018)است 
 قیمت اینکه رغمعلی. نمودند ب آورد چین در را آبیاری آب نقاضای
 14/3 ب اب  آن نقاضای متیق کشش ولی بود باال نسبتاً آب ایسایه
 نقاضا، قیمتی کشش بودن ژایین به نوجه با گ فتند نتیجه آنان. بود
 در جوییص فه ب ای لذا دارد، نقاضا ب  کمی اث  آب یگذارمتیق

 و یابد گست ش آبیاری نوین هایفناوری که است نیاز آب مص ف
 دارد را کانالیزور نقش آب اقتصادی ارزش مبنای ب  آب گذاریقیمت

.(Shen and Lin. 2017)  موچارا و همکاران، ارزش اقتصادی آب را
 در زمینیمحصول سیب ب ای ثانویه و اولیه هایداده با استفاده از

 منظور ینبد. جنوبی ب آورد نمودند آف یقای در 1نانال-زولو کووا استان
آنان ارزش اقتصادی آب را  .استفاده ک دند باقیمانده ارزش روش از
دالر ب  مت مکعب ب ای این محصول  45/1نا  10/1بین  روش نیبد

آیدام با ب رسی وضعیت   (Muchara et al. 2016).ب آورد نمودند
وری ژایین آب آبیاری در بخش کشاورزی کشور غنا به این نتیجه به ه
راندمان رسد که قیمت ژایین آب یکی از عوامل اصلی ژایین بودن می

وری و کاهش وری آب آبیاری بوده و ب ای افزایش به هو به ه
با وضع  کهینحوبهنقاضای آن نیاز به افزایش شدید قیمت است، 

(. Aidam, 2015دار داشته باشد )بها نفاوت معنیآب اخذموجود 
ارزش اقتصادی آب را ب ای چند محصول زراعی و  و همکاران کیپ اپ

کشور کنیا با استفاده از روش ارزش  4ز کی وولیباغی در حوزه آبخی
باقیمانده ب آورد نمودند. ارزش اقتصادی آب ب ای محصوالت لوبیا 

ای، موز، انبه و سبز، ذرت، ارزن، سورگوم، کاساوا، نخود علوفه
، 314/3، 111/3، 324/3، 124/3، 432/3ب اب  به ن نیب  مون شیل

نمودند ب آورد  مت مکعب دالر ب  332/3و  310/3، 330/3، 330/3

                                                           
1 - KwaZulu-Natal 

2- Kerio Valley 

(Kiprop et al. 2015)( 1015)همکاران  و ف دویی مؤخ  . اسماعیلی
 مختلف هایشه ستان در را یونجه محصول ب ای آب اقتصادی ارزش
 8153 نا 2853 بین 1014-10 زراعی سال ب ای را م کزی استان
 آب اقتصادی ارزش محققین این. نمودند ب آورد مت مکعب ب  ریال
 ب  ریال 5333 نا 0033 بین مناطق همین ب ای را گندم ب ای

 ب آورد مت مکعب ب  یالر 2503 نا 4533 بین جو ب ای مت مکعب،
 ب ای را آب اقتصادی ارزش( 1015)جزای ی  و. قادر زاده نمودند
 ب اب  1014-10 زراعی سال ب ای بیجار دشت در یونجه محصول
آنان بدین منظور از روش  .نمودند ب آورد مت مکعب ب  یالر 1481

 با( 1014) ف زین بدیع و ژ هیزکاری نخمین نابع نولید استفاده ک دند.
 آب مت مکعب ه  اقتصادی ارزش مثبت ریاضی ب نامه از استفاده
 شه ستان زراعی اراضی سطح در را 14-10 زراعی سال ب ای آبیاری
 بهایآب کهیدرحال نمودند، ب آورد یالر 1413 با معادل ناکستان
 ریال 543 حدود آبیاری آب مت مکعب ه  ب ای کشاورزان ژ داختی
 گندم، محصول چهار شامل آنانموردمطالعه  محصوالت. است بوده
 نعیینمنظور ( به1015) کیش زراعت .بود یف نگگوجه و ذرت جو،
چند  ریزی¬ب نامه رهیافت از لیشت  منطقه در کشاورزی آب قیمت
 1054-11 زمانی دوره یهاداده از استفاده با. نمود استفاده یهدف
 ش ایط نحت آب اقتصادی ارزش احمد، بوی  و کهکیلویه استان

 ب اب  ن نیب به درصد 53 و 43 ،53 سناریوهای با آبی منابع محدودیت
 .نمود ب آورد مت مکعب ب  ریال 0353 و ریال 1533 ریال، 453 با
( در مطالعه خود به ب آورد ارزش 1084همکاران )و  زاده ینحس

-زراعی دشت م اغه اقتصادی آب در نولید ب خی از محصوالت عمده
دهد که ارزش بناب شامل گندم و ژیاز اقدام ک دند. نتای  نشان می

به ن نیب  موردمطالعهگندم و ژیاز در سال  اقتصادی نهاده آب در نولید
 آمدهدستبههای قیمت ریال به ازای ه  مت مکعب است. 411و  428

 رابطه بهای رای  آب سطحی در منطقه است. دربیشت  از آب م انببه
 م اکز نوسط ییهاگزارش وری آبمص فی و به ه آب گی ی-اندازه با

 و است. مسگ  شدهارائه اج ایی، یهاسازمان وها دانشگاه نحقیقانی،
 سه ایب  را آبیاری آب مص ف وریبه ه میزان( 1088) روستا

 نی یز - آبده هایشه ستان در ق مز لوبیا و سفید لوبیا گندم، محصول
 گزارش مت مکعب ب  کیلوگ م 10/3 و 105/3 ،412/3 به ن نیب

های بارانی و های آبیاریسامانه( نشان داد 1014ک دند. معی ی )
و آبیاری درصدی آب  55الی  03طور متوسط باع  کاهش ای بهقط ه

آبیاری نسبت به روش آب  کارب د ییدرصدی کارا 23حداقل افزایش 
-میانگین به ه قدمی فی وزآبادی و همکاران .شودآبیاری سطحی می

ای را ای و جویچهوری آب محصول گندم، در دو روش آبیاری قط ه
کیلوگ م ب  مت مکعب نعیین نمودند. نتای   31/1و  52/1 یببه ن ن

درصدی  00ای باع  کاهش یاری قط هها نشان داد که آبمطالعه آن
وری آب نسبت به درصدی در به ه 54در آب مص فی و افزایش 

 (Ghadami Firouzabadi et al., 2021).دوشای میآبیاری جویچه
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در خصیو  بی آورد ارزش    شدهانجامآنچه که از ب رسی مطالعات 
شود وری آب در محصوالت کشاورزی استنتاج میاقتصادی آب و به ه

بهیای ژ داختیی ییا    یسیه آب این است که ارزش اقتصیادی آب در مقا 
های های اصالح سیاستهای استحصال آب بیشت  بوده و زمینههزینه
نیوان بیه نخصییص    گذاری آب وجود دارد و با نوسل به آن میقیمت
وری دست یافت. لذا این ژهوهش با هدف آب و افزایش به ه ن مناسب

نعیییین ارزش اقتصییادی آب در بخییش کشییاورزی اسییتان و ژتانسیییل 

 ازجملیه درآمدزایی این منبع در نولید محصوالت عمده کشاورزی آبی 
 گندم و جو انجام شد.

 

 روش تحقیق
هیای اسیتان همیدان انجیام شید      این ژهوهش در نمام شه ستان

 بی داران به هدر این ژهوهش کلیه  موردمطالعه(. جامعه آماری 1)شکل 
 باشند.و نولیدکنندگان گندم، جو در استان همدان می

 

 
 هاي استان همدان(نمائی از محل انجام پژوهش )شهرستان -1شکل 

 

گی ی کوک ان، حجم نمونیه نعییین شید    با استفاده از روش نمونه
(. سپس اطالعات الزم از ط یق مصاحبه و نکمیل ژ سشنامه 1رابطه )

نوع منبیع آبیی، دبیی     ی نظد. ژ سشنامه شامل اطالعانی آوری شجمع
از منبع آبی، نعداد ش کا، نوع سیستم آبیاری،  ب داربه همنبع آبی، سهم 

دور آبیاری، ساعت آبیاری در ه  نوبت، ناریخ ش وع و خانمه آبیاری در 
طول فصل زراعی، نوع و میزان کیود مصی فی، نیوع و مییزان سیموم      

ی هیا نیه یهزی مصی فی،  هیا نهادهموم و سای  مص فی، هزینه کود، س
کشاورزی بود. عیالوه بی  اطالعیات     آالتنیماشهای کارگ ی، هزینه

بیا مطالعیات    ییاز موردناز ط یق ژ سشینامه، سیای  اطالعیات     اخذشده
 آوری شد.ی نهائی جمعهاگزارشو استفاده از  ایکتابخانه
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N:  جامعه آمارینعداد اعضای 
n: حجم نمونه 

Z:  15کیه در سیطح اطمینیان     مقدار متغی  ن مال واحد اسیتاندارد 
 است 14/1درصد ب اب  

P    نسبتی از جامعه آماری که در گ وه معین قی ار دارد. اگی  ایین :
گ فت. در ایین   در نظ درصد  53آن را  نوانیمنسبت در اختیار نباشد 

 .رسدیمار خود حالت مقدار واریانس به حداکث  مقد

q: نسبتی از جامعه آماری که در گ وه معین ق ار ندارد (q =1-p) 

d استدرصد  5در سطح  موردقبول: مقدار اشتباه. 
هیای اسیتان بیه نفکییک محصیوالت      از شه ستان ه کدامسهم 
-بیه روش نمونیه  ها از جامعه آمیاری  ، متناسب با حجم آنموردمطالعه

گی ی آماری نعیین و انتخاب شدند. محصیول گنیدم و جیو از نوزییع     
های نیه  در کلیه شه ستان رونیازااستان ب خوردار است،  دریکنواختی 

 ییب بیه ن ن گی ی انجام شد و ب ای محصول گندم و جو، گانه نمونه 1
)دارای سیامانه بیارانی و سیطحی( انتخیاب و      بی دار به ه 111و  455

 (.1آوری شد )جدول عاطالعات الزم جم
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 برداربهرهتعداد –ي مختلف استان هاشهرستانتعداد نمونه از هر محصول در  -1 جدول

 جمع فامنین رزن کبودرآهنگ بهار اسدآباد تويسرکان نهاوند مالير همدان محصول نام
 455 14 01 04 42 03 14 20 43 05 گندم
 111 15 13 05 43 15 14 03 48 44 جو

 قینحق هاییافته: مأخذ
 

 نولیید  نهیاده  n از کیه  نولییدی  واحید  ییک  محاسبه میزان نولیید 
 مشخص زمانی طول در را (Yممکن ) نولید حداکث  و کندمی استفاده
 شیود انجام میی ( F) ضمنی نولید با استفاده ز نابع دهد،¬می دست به

 (.4)رابطه 

)(),...,,( 21 XFxxxFY n    (4)             

),,...,(آن در که 21 nxxxX   ب داری ازn است نولید ینهاده. 
 نولیید،  در ساختاری روابط بیان در که نوابعی نین مع وف از یکی

 داگیالس  کیاب  نیابع  است، گ فته ق ار مورداستفاده دور هایگذشته از
–کییاب نییابع ژارامت هییای. (Cobb and Douglas, 1928) اسییت

 نیابع  ایین . دهید میی  نشیان  را هیا نهیاده  نولیید  هیای کشش داگالس
فی م   .سازدمی نمایان یخوببه نیز را نهاده مص ف ض ورت خصوصیت

 است: شدهدادهنمایش  0کلی نابع کاب داگالس در رابطه 
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 .باشیند یمی ژارامت هیای الگیو    و  ام،  iنهاده  ixدر رابطه فوق 
 محاسبه شد. 2هم از رابطه  امiنهاده  نهایینولید 
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    (5)             

ywww PMPMVPP *    (4)             

محصیول،   قیمیت  yPنولیید نهیایی نهیاده آب،     wMP که در آن، 
wMVP نولید نهایی و  ارزشwP  است. آب ارزش اقتصادی 

میزان آب مصی فی در میزارع، بیدون دخالیت در ب نامیه آبییاری       
 محاسبه شد.  5کشاورز از رابطه 

𝑊𝑎𝑡𝑖𝑟𝑟𝑔𝑖𝑗 = 𝑄𝑖𝑗 × 𝑁𝑖𝑗 × 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑖𝑗 × 3.6  (5)  
 iمقدار آب مص فی در یک هکتار محصیول   ijwatirrgکه در آن 

آبیدهی   Qijمت مکعیب در هکتیار(،    ب حسیب ام ) jام در روش آبیاری 
نعیداد   Nijام ب  حسیب لیتی  در ثانییه،     jمنبع آبیاری در روش آبیاری 
ی زمیان مدت Hourام و  jام در روش آبیاری  iدفعات آبیاری محصول 
ام آبیاری شیود. مییزان    jام در روش آبیاری  iکه یک هکتار محصول 

وری آب نیز با داشیتن مییزان عملکی د محصیول از رابطیه زیی        به ه
 محاسبه شد.

𝑊𝑃𝑖𝑗 =
𝑌𝑖𝑗

𝑊𝑎𝑡𝑖𝑟𝑟𝑖𝑗
      (8)  

وری مصی ف آب بی  حسیب کیلیوگ م بی       ، به هijWP که در آن 
کیلوگ م در هکتیار بی ای    ب حسب، عملک د محصول ijYمت مکعب و 
در  مورداسیتفاده متغی هیای  م اسیت.  ا jم در روش آبیاری ا iمحصول 

متغیی  کمیی    5نمایش داده شده اسیت. نعیداد    4نابع نولید در جدول 
مستقل شامل؛ مقدار بذر، کود دامی، کود شیمیایی، سیموم شییمیایی،   

هم اه و حجم آب مص فی در هکتار به  آالتنیماشنی وی کار، هزینه 
متغی  موهومی مجازی روش آبیاری ب  متغی  وابسته عملک د محصول 

کالسییک در   طیور بیه شوند. این متغی ها می ونیرگ سدر واحد سطح 
ژهوهشگ ان ق ار گ فتیه   مورداستفادهنوابع نولید محصوالت کشاورزی 

 (.1080و سالمی،  زاد نیحساست )

 

 داگالس–در توابع تولید کاب  مورداستفادهمتغیرها و نمادهاي  -2 جدول

 نماد متغیر نوع متغیر شرح/ توضیح
 LnY وابسته ف م لگاریتمی مقدار عملک د محصول ب  حسب کیلوگ م در هکتار

 1LnX مستقل اصله( در هکتارکیلوگ م )ب  حسب  شدهاستفاده (نهالبذر )ف م لگاریتمی مقدار 
 2LnX مستقل ب  حسب کیلوگ م در هکتار مورداستفادهف م لگاریتمی مقدار کود شیمیایی 

 3LnX مستقل ب  حسب کیلوگ م در هکتار مورداستفادهف م لگاریتمی مقدار کود حیوانی 
 4LnX مستقل ب  حسب کیلوگ م در هکتار مورداستفادهف م لگاریتمی مقدار سم 

 5LnX مستقل استخدامی )دائمی و موقت( ب  حسب نف  در هکتارف م لگاریتمی نعداد نی وی کار 

 6LnX مستقل ب  حسب هزار ریال در هکتار مورداستفادهآالت ف م لگاریتمی هزینه ماشین

 7LnX مستقل در هکتار ب  حسب مت مکعب شدهاستفادهف م لگاریتمی مقدار حجم آب 

 DU مستقل متغی  موهومی روش آبیاری
 های ژهوهشیافتهمأخذ: 
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داگیالس و متعیالی بیه    -های بی ازش شیده کیاب   در نهایت مدل

 ب آورد گ دید: 1ی زی  بودند. مدل کاب داگالس طبق رابطه هاف م
DUdXXXXXXXY u .lnlnlnlnlnlnlnln 776655443322110  

     (1)             

که در آن ژارامت های  
i  وud     ژارامت های نخمیین نیابع نولیید

 یافزارهیا نی م با اسیتفاده از   آمدهدستبهاطالعات . در خانمه باشندیم
Excel ،eviews  وSPSS شدند. لیونحلهینجز 
 

 بحث و نتايج

نتای  این مطالعه نشان داد که میزان متوسط حجم آب آبییاری در  
 ییب بیه ن ن دو سیستم آبیاری سطحی و بارانی ب ای محصیول گنیدم   

مت مکعب در هکتار است. عملک د محصول گندم هیم   2822و  4455
آمید. مییانگین    بیه دسیت  کیلوگ م در هکتار  4344و  4241 یببه ن ن
 یبیه عبیارن  محاسیبه شید.    42/1 و 30/1 ییب به ن نوری آب نیز به ه

در درصیدی   40سیستم آبیاری بارانی در این محصول باعی  کیاهش   

وری مصی ف آب شیده   درصیدی در بهی ه   41مص فی و افیزایش   آب
است. میزان متوسیط عملکی د محصیول گنیدم در ایین دو محصیول       

داری ندارنید. مقیدار آب آبییاری    یکسان بوده و اخیتالف معنیی   باًینق 
( محصول جو ب ای دو روش آبییاری سیطحی و   شدهاستفادهکارب دی )

آمد. سیسیتم   به دستدر هکتار  0254و  5535بارانی، به ن نیب ب اب  
درصدی در مص ف آب نسبت به روش  05آبیاری بارانی باع  کاهش 
مت مکعییب در هکتییار( شییده اسییت.  4333آبیییاری سییطحی )کییاهش 

یستم آبیاری سطحی و میانگین عملک د دانه در این محصول در دو س
کیلوگ م در هکتار ب آورد شید. مییزان    5022و  5430 یببه ن نبارانی 

وری مصی ف آب جیو در دو سیسیتم آبییاری سیطحی و      متوسط به ه
 کیلوگ م ب  مت مکعب شده است.  55/1و  34/1بارانی حدود 

، موردمطالعیه با نوجه به سطح زی  کشت و اطالعات کلیی نمونیه   
ای محصوالت ر مص ف آب، عملک د و قیمت مبادلهمتوسط وزنی مقدا

 است. شدهارائه 2کشاورزی محاسبه و در جدول 

 

 مقادير میانگین مصرف آب و عملکرد محصوالت کشاورزي بر حسب نوع روش آبیاري -3 جدول

 ستمیس نوع محصول نام
 یمصرف آب نیانگیم

 (هکتار در مترمکعب)

 محصول عملکرد نیانگیم

 در هکتار( لوگرمیک)

 آب مصرف يوربهره

 (مترمکعب بر لوگرمیک)

 گندم
 30/1 4241 4455 سطحی

 42/1 4344 2822 بارانی

 جو
 34/1 5430 5535 سطحی

 55/1 5022 0254 بارانی

 قینحق هاییافته: مأخذ
 

 در نمونه موردمطالعهاي محصوالت میانگین مقدار آب مصرفی، عملکرد و قیمت مبادله -4 جدول

 (لوگرمیک بر الير) محصول متیق (هکتار در لوگرمیک) عملکرد (هکتار در مترمکعب) آب مصرف مقدار محصول

 10333 4044 4105 گندم
 10333 5243 5344 جو

 قینحق هاییافته: مأخذ
 

 محصولهزينه استحصال آب و درآمد ناخالص 
آب آبیاری در اسیتان همیدان    نینأمبه اینکه عمده منابع  با نوجه

 شیده نمیام ی معموالً از هزینیه  منظور ینبدهای زی زمینی است، سف ه
عنوان معیار و ژاییه محاسیبانی اسیتفاده    استحصال آب از این منابع به

ریال به ازای  214زمینی شود. هزینه استحصال آب از منابع آب زی می

بی آورد گ دیید )سییدان و     1015-14ی سال زراعیی  ب اه  مت مکعب 
ای سی  مزرعیه و   (. بی  اسیاس مییانگین قیمیت مبادلیه     1015باق ی، 

عملک د محصول، درآمد ناخالص در واحد هکتار محاسبه شید )جیدول   
5.) 

 

 کشاورزي در استان همدان هزينه استحصال آب و درآمد ناخالص محصوالت -5 جدول

 (هکتار در اليرمحصول ) ناخالص درامد (هکتار در الير) آب استحصال نهيهز محصول

 84534333 0324143 گندم
 53183333 4855154 جو

   های نحقیقمأخذ: یافته



 919      در استان همدان وري آب دو محصول گندم و جوبهره اقتصادي و گذاريارزش

 
 ارزش اقتصادي آب در دو محصول گندم و جو

گنیدم   داگالس ب اینولید کاب نابع ض ایب ب آورد از حاصل نتای 
است. ژارامت های نابع بیه غیی  از    شده گزارش 5و  4استان در جداول 

دار هسیتند. ژارامت هیای   درصید معنیی   5و  1کود حییوانی در سیطوح   
آالت، کود شیمیایی، روش دهند که آب، بذر، ماشیننخمینی نشان می

بیشت ین نأثی گذاری را  یببه ن نی آبیاری، نی وی کار و سموم شیمیای
ب  عملک د گندم و جو دارند. ض یب متغی  آب ب ای دو محصول گندم 

است و به این معنی است کیه بیا    480/3و  12/3و جو به ن نیب ب اب  
مقدار مصی ف آب عملکی د ایین دو محصیول بیه       یدرصد 1افزایش 

یابد. این نحقیق بیا  درصد افزایش می 480/3و  12/3ن نیب به میزان 
 ,Ziolkowska)(، یولکوفسییکا 1088همکییاران )مطالعییه شییج ی و 

همسیو و همگی ا    (Shen and Lin. 2017). لیین  و شین  و. (2018
 است.

مثبیت بی      ینیأث متغی  موهومی روش آبیاری )آبیاری بارانی( نیز  

. اسیت  داریمعنی  درصید  1عملک د این دو محصیول دارد و در سیطح   
وهومی روش آبیاری )آبیاری بارانی( ب ای دو محصیول  م  یمتغض یب 

نوضییح   لحاظ از است. نابع 154/3و  35/3گندم و جو به ن نیب ب اب  
 (D.W)وانسیون   دوربیین  آمیاره  نییز  و 2R آمیاره  اسیاس  بی   دهندگی
 30/4محصیول گنیدم ب ابی      (JB)بی ا   چارک آمارهباشند. می مناسب

 ( حکاییت از 111/5) 4است که در مقایسه با حد بح انیی آمیاره خیی   

 ن میال  ب  ف ض صف  اخالل است. در این آزمون جمالت بودن ن مال

 (JB)بی ا   –دارد. نیابع چیارک    داللیت  مورد آزمون متغی  نوزیع بودن

 محاسیبانی  مقدار . چنانچهاست 4 یآزادبا درجه  خی دو دارای نوزیع

نباشید فی ض    نی  بیزر   4 جدول بح انی حد ( ازJBب ا )-آماره چارک
 بی آورد شیده از   میدل  .شودنمی رد اخالل جمالت نوزیع بودن ن مال

 ق ار ارزیابی نیز مورد یخودهمبستگ و ناهمسانی واریانس وجود لحاظ

 نداشت.  وجود این لحاظ از مشکلی که گ فت

 
 گندم در استان همدان توابع تولید کاب داگالس براي محصول برآورد نتايج -6 جدول

 t Sig. t مقدار معیار انحراف ضريب مقدار پارامترها ریمتغ نماد ریمتغ نام
 3β 234/5 448/3 40/40 333/3  مبدأ از ع ض
 1LnX 1β 102/3 308/3 52/0 3335/3 بذر
 2LnX 4β 310/3 318/3 31/5 333/3 ییایمیش کود
 3LnX 0β 33335/3- 3314/ 325/3- 14/3 یدام کود

 4LnX 2β 3338/3 332/3 38/4 3085/3 سم
 5LnX 5β 325/3 314/3 44/0 3330/3 کار ی وین

 6LnX 4β 135/3 314/3 42/4 333/3 آالتماشین
 7LnX 5β 123/3 341/3 54/4 333/3 یاریآب حجم
 DU Du 353/3 312/3 55/0 3334/3 یاریآب روش

455 N=,        (04/3)30/4B=-,    J 12/1D.W=   ,       (33/3) 511/48,     F= 4/41 =2R 

 نحقیق یهاافتهی: مأخذ

 
 جو آبی در استان همدان تابع تولید کاب داگالس براي محصول برآورد نتايج -7 جدول

 t Sig. t مقدار معیار انحراف ضريب مقدار پارامترها ریمتغ نماد ریمتغ نام
 3β 45/0 281/3 554/5 333/3  مبدأ از ع ض

 1LnX 1β 444/3 321/3 031/5 333/3 بذر

 2LnX 4β 310/3 330/3 542/0 333/3 ییایمیش کود

 3LnX 0β 334/3 334/3 350/1 482/3 یدام کود

 4LnX 2β 334/3 335/3 221/3 451/3 سم

 5LnX 5β 354/3 312/3 830/0 333/3 کار ی وین

 6LnX 4β 140/3 344/3 525/2 333/3 آالتماشین

 7LnX 5β 480/3 328/3 814/5 333/3 یاریآب حجم

 DU Du 154/3 301/3 325/5 333/3 یاریآب روش

191 N=,        (11/0)54/3B=-,    J 17/1D.W=   ,       (00/0) 54/59,     F= 3/45 =2R 

 نحقیق یهاافتهی: مأخذ
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بیوده و از   25/0ب ابی    محصول جو (JB)ب ا  –مقدار آماره چارک 

 مقدار بح انی جدول
2 ( اسیت  111/5) نی  کوچک 4با درجه آزادی

نوزییع جملیه    بیودن  بناب این ف ض صف  مبنی بی  ن میال  ؛ (5)جدول 
ی آماری هایهگیو. سای  استشود و دارای نوزیع ن مال اخالل رد نمی

 ذک اسیت  بیه  نمایش داده شده است. الزم 8مدل ب آوردی در جدول 

 گیادف ی و -ژاگیان -ناهمسانی با استفاده آزمون ب وش واریانس وجود

 قی ار  ارزییابی  میورد  با استفاده از آماره دوربین وانسون یخودهمبستگ

 (.5نداشت )جدول  جودو این لحاظ از مشکلی که گ فت
جهت نعیین ارزش واقعی آب گندم و جیو از روش نخمیین ارزش   

داگیالس بی آورد گ دیید.    -نولید نهایی استفاده شده و نابع نولید کیاب 
 نولید کاب داگالس ب ای گنیدم و  نوابع ض ایب ب آورد از حاصل نتای 

آب در  بی آوردی  ارزش اقتصیادی اسیت.   شیده ارائیه  8جیو در جیدول   
 هی   یازا به ریال 0555و  4320ب اب   یببه ن نمحصول گندم و جو 

 با استان همدان در آب واقعی ارزش است. این رقم میانگین مت مکعب
 . قیمیت اسیت  15 -14زراعیی   سال در نضمینی خ ید قیمت به نوجه

بیه  ارزش نولید نهایی این نهاده بی ای گنیدم و جیو     معادل آب واقعی

نولییدی   ب  مت مکعب است. کشیش  یلوگ مک 413/3و  155/3 یبن ن
 ایین  بییانگ   ب آورد شد و 480/3و  101/3ب اب   یببه ن نو جو  گندم

یابد،  افزایش درصد یک متوسط طوربهمص ف آب  اگ  که است مسئله
و  101/3معیادل   متوسیط  طیور بیه  ییب بیه ن ن گندم و جو  نولید میزان
ت. حیداکث  و حیداقل ارزش نولیید    خواهد داشی  افزایش درصد 480/3

و در کشیت   1355و  0485ب ابی    یببه ن ننهایی آب در کشت گندم 
. نولیید  اسیت رییال در مت مکعیب    1828و  8452جو به ن نیب ب ابی   

گیی م بیی   1343و  1103ب ابیی   یییببییه ن نمتوسییط آب گنییدم و جییو 
همکیاران   و ف دوییی  میوخ   اسیماعیلی  کیه یدرحیال . اسیت مت مکعب 

 بی   رییال  5333 نا 0033 بین گندم ب ای آب اقتصادی ارزش( 1015)
در اسیتان   مت مکعیب  ب  یالر 2503 نا 4533 بین جو ب ای مت مکعب،

نمودند که بیا نتیای  ایین ژیهوهش همخیوانی نیدارد.        م کزی، ب آورد
و همکیاران   زاده نیحسی همچنین نتای  این ژهوهش با نتای  مطالعات 

( مطابقت ندارد که از دالیل 1014دیع ف زین )(، ژ هیزکاری و ب1084)
هیای مختلیف   های کشاورزی و ان ژی در سیال قیمت نهاده نفاوتآن 
 .است

 
 گندم و جو تولید محصول در آب اقتصادي ارزش هاي توصیفیو آماره تولید کشش -8 جدول

 محصول -شرح
 مقدار

 جو گندم
 480/3 101/3 (درصد) نولید نابع کشش

 413 155 (مت مکعب ب  گ م) آب نهایی نولید
 1343 1103 (مت مکعب ب  گ م) آب متوسط نولید

 0555 4320 (ریالآب ) نهایی نولید ارزش
 8452 0485 ب  مت مکعب( ریال) نمونه در یینها دینول ارزش حداکث 
 1828 1355 ب  مت مکعب( ریال) نمونه در یینها دینول ارزش حداقل

 1125 528 معیار انح اف

  نحقیق هاییافته: مأخذ

 
و  1014ای محصیول گنیدم در سیال    با نوجه بیه قیمیت مبادلیه   

میانگین مص ف آب در هکتار ب ای این محصول، ارزش اقتصادی کل 
میلیون نومیان   45/1مص ف آب ب ای یک هکتار محصول گندم ب اب  

(. نسبت کل ارزش اقتصادی آب به کل درامد در واحید  1است )جدول 
 بیا رقیم   سهیمقاقابل. این رقم استدرصد  15/15سطح این محصول 

( بی ای محصیول   1080از مطالعه حسیین زاد و سیالمی )   آمدهدستبه
 45کیه ایین سیهم را ب ابی       استسد علویان  دستنییژاگندم آبی در 

درصد ب آورد نمودند. از نظ  آنان چنین رقمی ه چند بیانگ  سیهم آب  
، امیا نظی  بیه    اسیت در نولید گندم بوده و بیانگ  ارزش اقتصیادی آب  

نوصیه و عملیانی شیدن آن بیا مشیکالنی مواجیه     معیارهای اجتماعی 
در این نحقیق قابلیت عملیانی شیدن   آمدهدستبهاما ارقام ؛ خواهد بود

گی د. البته ب ای زی ا سهم زیادی از محصول را در ب  نمی؛ را دارا است
بهیای ژیشینهادی در هکتیار،    عملیانی شدن آن الزم است از مبلغ آب

-ب ای استحصال آب یا خ یید آن میی   چنانچه کشاورز متحمل هزینه

ای محصول جیو و مییانگین   شود، کس  گ دد. با نوجه به قیمت مبادله
مص ف آب در هکتار ب ای این محصول، ارزش اقتصادی کل مصی ف  

میلیون نومان اسیت. بیا    14/4آب ب ای یک هکتار محصول جو ب اب  
ادی نسبت کل ارزش اقتص 1014نوجه به درامد این محصول در سال 

. ایین  استدرصد  5/03آب به کل درآمد در واحد سطح این محصول 
از مطالعیه احسیانی و همکیاران     آمدهدستبهبا رقم  یسهمقاقابلارقام 
-85( ب ای محصول جو آبی در دشت قزوین در سیال زراعیی   1011)

درصد بی آورد نمودنید. چنیین     0/45که این سهم را ب اب   است 1084
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ی اجتماعی، قابلیت نوصیه و عملیانی شیدن آن  سهمی از نظ  معیارها
آمده در این نحقییق   به دستاما ارقام ؛ با مشکالنی مواجه خواهد بود

زیی ا  ؛ رادار استب ای روش آبیاری بارانی بیشت  قابلیت عملیانی شدن 
نوان با . از سوی دیگ  هم می دیگیب نمسهم زیادی را از محصول در 

سیطحی بی  مبنیای یافتیه ایین نحقییق،       بها از روش آبییاری  اخذ آب
کشاورزان جو کار را ن غیب به نغیی  روش آبییاری از روش ثقلیی بیه    

گندم بی ای عملییانی شیدن آن الزم     مانندبهآبیاری مدرن نمود. البته 
بهای ژیشنهادی در هکتار، چنانچیه کشیاورز متحمیل    است از مبلغ آب

 کس  گ دد.، شودیمهزینه ب ای استحصال آب یا خ ید آن 
 
 

 در محصوالت کشاورزي هزينه و ارزش اقتصادي آب
آب از منییابع آب زی زمینییی ریییال در بخییش   شییدهنمییامهزینییه 

رییال بی  مت مکعیب نعییین شید       214کشاورزی استان همدان، ب اب  
در کیل   شیده اسیتفاده (. با نوجه به مقیدار آب  1015)سیدان و باق ی، 

صول گندم و جو، هزینه آب در فصل زراعی در ه  هکتار، ب ای دو مح
(. این نسبت در دو محصیول گنیدم و   1ه  هکتار محاسبه شد )جدول 

کیه مقیدار    که بیانگ  این است درصد بود 30/2و  48/0 یببه ن نجو 
اختصا   به خودهزینه درصد ناچیزی از کل درامد ناخالص مزرعه را 

آب و بیا   اما ارزش اقتصادی آب با نوجه بیه نولیید نهیایی   ؛ داده است
بیه  استفاده از نابع نولید کاب داگیالس در دو محصیول گنیدم و جیو     

 (.1ریال ب  مت مکعب نعیین شد )جدول  0555و  4320 یبن ن
 

 همدان استان يکشاورز محصوالت در آب استحصال نهيهز و( ياقتصاد)ارزش  آب ینرخ واقع نیب اختالف -9 جدول

 ولمحص
ارزش اقتصادي آب )ريال 

 بر مترمکعب(

 ارزش اقتصادي آب

 )ريال در هکتار(

نسبت هزينه آب به درامد 

 ناخالص محصول )درصد(

نسبت ارزش اقتصادي آب به درامد 

 ناخالص محصول )درصد(

 15/15 48/0 14500835 4320 گندم
 5/03 30/2 41404013 0555 جو

 های نحقیقمأخذ: یافته

 
سهم نسبی ارزش اقتصیادی آب از کیل درآمید در واحید سیطح       

درصید   5/03و  15/15 ییب بیه ن ن )هکتار( در دو محصول گندم و جو 
درصد است. مقایسه آن با سهم  8/44میانگین  طوربه. این سهم است

دهد که شکاف زیادی بیین هزینیه آب   هزینه استحصال آب نشان می
ژ دازد( و ارزش اقتصادی آب وجیود  ای که کشاورز می)قیمت و هزینه

 .استدرصد  11میانگین در این دو محصول حدود  طوربهدارد و 
 

 يریگجهینت

نتییای  اییین ژییهوهش نشییان داد کییه ارزش اقتصییادی آب در دو  
هایی اسیت کیه کشیاورزان بی ای     محصول گندم و جو بیشت  از هزینه

شوند. ارزش اقتصادی آب ب ای محصیوالت  استحصال آن متحمل می
رییال بی  مت مکعیب بی آورد      0555و  4320ب اب   یببه ن نگندم، جو 

هیای  گ دیدند. این ارقیام در مقایسیه بیا هزینیه استحصیال آب از آب     
رییال بی  مت مکعیب     214و ب ابی    استمنبع  نین گ انزی زمینی که 
وجود دارد و ایین   دهد که شکاف زیادی بین این ارقاماست، نشان می

بها به مییزان شیکاف موجیود ارقیام     امکان وجود دارد نا با دریافت آب
ها را به سمت نخصیص کیاران  آب هیدایت نمیود. سیهم     فوق، انگیزه

نسبی ارزش اقتصادی آب از ارزش کل نولید در واحد سطح نشیان داد  
ی از درآمد ناخالص متعلق بیه آب اسیت. ایین    امالحظهقابلکه درصد 

درصید کیل    28/03و  15/15 ییب به ن نهم در محصول گندم و جو س
 شیده ژ داخیت هزینیه   کیه یدرحال. استدرآمد در محصول گندم و جو 

درصید از   30/2و  48/0 یببه ن نبابت نأمین آب در این دو محصول 
درآمد کل محصول است. فاصله نسیبتاً بیاال بیین هزینیه عملییانی و      

یص نادرست این نهاده مهم و با ارزش واقعی آب ضمن آنکه به نخص
ارزش منج  شیده و محصیوالنی نولیید گ دنید کیه ارزش اقتصیادی       
کمت ی در قبال آب مص فی نولید کنند، از سیوی دیگی  هیم موجیب     

شیود. نعییین ارزش    نی  فیضیع گ دیده نا انگیزه ب ای استفاده کیاران   
داران بی  شود نا به هبها ب  مبنای آن موجب میاقتصادی آب و اخذ آب

طیور  اختصیا  دهنید و بیه    نی  بیاارزش در عمل آب را به محصوالت 
متغیی  موهیومی روش    ی الگوی کشت نییز اصیالح گی دد.   خودخودبه

آبیاری )آبیاری بارانی( ب ای دو محصول گندم و جو بیه ن نییب ب ابی     
نغیی   درصد 1است و به این معنی است که با افزایش  154/3و  35/3

در شیوه آبیاری از غ ق آبی به بارانی مقدار عملک د ایین دو محصیول   
یابید کیه نشیان    درصد افزایش می 154/3و  35/3به ن نیب به میزان 

مثبت ب  عملکی د ایین دو محصیول      ینأثروش آبیاری بارانی  دهدیم
 دارد.
 

 تشکر و قدردانی

ی گیذار رزشااین مقاله ب گ فتیه از ژی وژه نحقیقیانی بیا عنیوان:      
اقتصادی آب در مصارف بخش کشاورزی استان همدان بیه سیفارش   

های انجام این که بابت نقبل هزینه استی همدان امنطقهش کت آب 
 شود.ژهوهش نشک  و قدردانی می
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Abstract 

Water shortage is one of the main problems of Hamedan province. Meanwhile, the agricultural sector is more 
vulnerable than other economic sectors due to its high share in water consumption. Therefore, appropriate and 
efficient use of this limited resource is essential. The aim of this study was to determine the productivity and 
economic value of water in the agricultural sector and the revenue-generating potential of this resource in the 
production of two major crops of wheat and barley. For this purpose, farms in Hamadan province were selected 
by random sampling and were studied. The required information was prepared through field measurements, 
completing a questionnaire and interviewing farmers. The economic value of water was calculated using the 
final analysis method and the Cobb–Douglas production function. The average water productivity of wheat with 
two sprinkler and surface irrigation systems was determined as 1.24 and 1.03, respectively, and in barley as 1.55 
and 1.02 kg / m3. Wheat and barley production elasticity was estimated to be 0.139 and 0.283, respectively. 
These amounts indicated that if water consumption increases by an average of one percent, the average wheat 
and barley production will increase 0.139 and 0.283, percent respectively. The economic value of water for two 
crops of wheat and barley was estimated at 2043 and 3755 Rials per cubic meter, respectively. Considering the 
cost of 496 Rials, water extraction from underground sources, it can be said that the economic value of water in 
the two crops studied is much higher than the costs incurred by farmers for its extraction. Therefore, by 
determining the economic value of water and receiving water prices, incentives can be directed towards more 
efficient water allocation and increased productivity. 
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