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  چكيده

گذاري مبتني بر ارزش اقتصادي آب در بخش كشاورزي، يكي از كارآمدترين ابزارهاي مديريت تقاضـا اسـت كـه بـه تنظـيم الگـوي                          م قيمت  اصالح نظا 
و زمينـه   توان اميـدوار بـود كـه مقـدار تقاضـاي آب كـاهش يافتـه        كشاورزي، ميهاي آب در بخشبا اصالح تعرفه. انجامدمصرف آب در اين بخش مي

مطالعه حاضر در اين راستا، به منظور تعيين  ارزش اقتصادي آب كشاورزي، از روش تـابع توليـد در محـصول                      . سازي آن فراهم گردد   خيرهجويي و ذ   صرفه
ه در اين روش به منظور برآورد ضرايب توابع توليد، دو مدل كالسيك و آنتروپي حداكثر تعميم يافته مورد استفاد              . گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود      

توان از نتايج آن در محاسبه ارزش اقتـصادي آب          نتايج بدست آمده نشان داد كه روش آنتروپي قادر به برآورد دقيق ضرايب توابع نبوده و نمي                . قرار گرفت 
ول گنـدم، انتخـاب و   در حاليكه در روش كالسيك، تابع ترانسلوگ از بين اشكال مختلف توابع، به عنوان بهترين فرم تـابع در توليـد محـص    . استفاده نمود 

 .  ريال محاسبه شد1870ارزش اقتصادي آب معادل 
   

  گندم، مشهد روش آنتروپي حداكثر تعميم يافته،، ، روش كالسيكآب  اقتصاديارزش :يكليدي واژه ها
  
  1   مقدمه

تعيين يك قيمت پذيرفتني و منطقي بـراي آب، دسـت كـم ايـن               
بهـا را   يـن نهـاده گـران     گـان، ا  كننـد امتياز را خواهد داشت كه مصرف     

امـروزه  . جويي كنند كااليي رايگان تلقي نكرده و در مصرف آن صرفه        
بـرداري  و لزوم بهـره  نياز به توسعه در راستاي رسيدن به خودبسندگي

مطلوب از آب، به علت محدوديت منابع آبي در كشور، حقـايقي انكـار              
 كـشاورزي،   در بخش . ناپذيرند كه بايد بيش از پيش به آنها توجه شود         

از نظر سهم باالي آب تخصيص يافته به اين بخش نـسبت بـه ديگـر     
گـذاري  ، با كارايي بهتر در مصرف آب و نرخ        ) درصد 90حدود (هابخش

بـه  . بيـشتر و بهتـري را شـاهد بـود    توان توليد كشت آبـي    معقول، مي 
گذاري بهينه بـراي ايـن نهـاده بـا ارزش و ايجـاد              عبارت ديگر، قيمت  

گذاران و اجراي درسـت     ذيرش آن ميان كشاورزان و قانون     هاي پ زمينه
آن، بازدهي توليدات كشاورزي را افزايش داده و در اسـتفاده كـاراتر از              

  .شودآب مؤثر واقع مي
هـاي مختلـف   هـاي آب در بخـش  تعرفـه  در حال حاضر هر ساله

                                                 
دانـشيارگروه اقتـصاد     ودانشجوي كارشناسي ارشـد اقتـصاد كـشاورزي      به ترتيب    -2 و1

  دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده كشاورزي، كشاورزي
  ) :daneshvar@um.ac.irEmail                           :          نويسنده مسئول-(* 

   دانشگاه فردوسي مشهد دانشكده علوم رياضي،،دانشيارگروه آمار -3

هـاي آب   كشاورزي، صنعت و شهري توسـط وزارت نيـرو بـه شـركت            
هاي كارشناسـي   ها بر اساس هزينه   اين تعرفه . گردداي ابالغ مي  منطقه

) نظير وضعيت بحراني بودن منـابع ( اياز مسائل منطقه ايشده و پاره
 در بررسـي جريـان      اًكه عمـدت  اما از آنجايي  . گردندبررسي و تعيين مي   

گذاري بر اسـاس مالحظـات      هاي نرخ گذاري آب كشاورزي، روش   نرخ
هـا،   اقتصادي، در محاسبه اين تعرفـه   مالي بوده نه بر اساس مالحظات     

 گيـرد آب مورد استفاده قرار مـي  هاي مالي استخراج و تهيهتنها هزينه
از اين رو همواره در مطالعات مختلـف، تـالش گرديـده تـا ارزش               . )4(

 يكـي از    . بـرآورد گـردد    هاي اقتصادي روشاقتصادي آب با استفاده از      
 كه تـاكنون جهـت بـرآورد        هاي اقتصادي ترين روش ترين و ساده  رايج

. ارزش اقتصادي آب، مورد استفاده قرار گرفته، روش تابع توليـد اسـت            
، )1386(زاد و همكـاران    اين روش در مطالعات متعددي ماننـد حـسين        

صـمدي  ،  )1381(نـژاد   ، سالمي و محمدي   )1383(زاد و سالمي  حسين
بـراي  ) 2008 و   2006(و هانـگ و همكـاران       ) 1380(نژاد و سـالمي     

  . بكار گرفته شده استعيين ارزش اقتصادي آب ت
برآورد دقيق و مناسب روابط بين متغيرهاي وابـسته و مـستقل، از             
جمله مسائل بسيار مهم و اساسـي در بـرآورد توابـع توليـد اسـت كـه                  

هـاي  بايستي مورد توجه محققان قرار گيـرد چـرا كـه مقـادير و ارزش         
 انتخاب شده توسط محقـق      ها به شدت متأثر از شكل تابع      نهايي نهاده 

  )علوم و صنايع كشاورزي(اقتصاد و توسعه كشاورزي  نشريه
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  ). 10(هستند 
عليرغم اهميت انتخاب يك شكل مناسب براي توابع، بـسياري از           
محققان بدون توجه به آن، اقدام به انتخاب و برآورد يك شكل خاص             
و رايج در توابع توليد محصوالت كشاورزري كرده و بـه سـاير اشـكال           

 تـابع، زمـاني     اهميت انتخاب شكل مناسب يك    . توجه هستند توابع بي 
هاي مورد استفاده در آن، مبناي      شود كه ضرايب و كشش     دوچندان مي 
  ). 2(هاي دولتي قرار گيرد ريزيها و برنامهسياستگذاري

برآورد اشكال مختلف توابع، باالخص توابع توليد انعطاف پـذير در           
هاي بسيار رايج در بـرآورد      روش سنتي كالسيك، با توجه به همخطي      

 عمدتاً منجر به حذف بسياري از متغيرهاي ايجـاد كننـده            اين ضرايب، 
اين مسئله و تصريح نامناسب ايـن توابـع در نتيجـه         . شودهمخطي مي 

حذف متغيرها، محققان را بر آن داشته تا با انتخـاب روشـي ديگـر در                
برآورد ضرايب، ضمن رفع مشكل همخطي و تصريح نامناسـب توابـع            

هـا،  يكي از اين روش   . رايب آنها نمايند  انعطاف پذير، اقدام به برآورد ض     
روش آنتروپي حداكثر تعميم يافته است كه توسـط برخـي از محققـان              

، جهت برآورد ضـرايب توابـع       )2008 و   2006(مانند هانگ و همكاران     
  . توليد انعطاف پذير استفاده شده است

ــصادي آب در    ــرآورد ارزش اقت ــور ب ــه منظ ــر، ب ــه حاض در مطالع
ج ترين توابع توليد كـشاورزي در روش كالسـيك،          محصول گندم، راي  

هاي اقتـصادسنجي و فـروض كالسـيك،        تعيين و با استفاده از آزمون     
پـس از آن، ضـرايب توابـع     . بهترين فرم تابع توليد انتخاب شده اسـت       

ــرآورد و در نهايــت ارزش  انعطــاف ــي، ب ــذير مجــدداً در روش آنتروپ پ
 محاسـبه شـده اسـت    اقتصادي هر متر مكعب آب در شهرستان مشهد 

انتخاب شهرستان مـشهد بـه عنـوان منطقـه مـورد مطالعـه در ايـن                 (
تحقيق، به دليل كسري شديد مخازن آب زيرزمينـي دشـت مـشهد و              

  ).  بحراني شدن آب در اين منطقه بوده است
  

  مواد و روش ها
  برآورد تابع توليد در روش كالسيك

وامـل توليـد    طبق تعريف تابع توليد، چنانچـه بـازار محـصول و ع           
 نهـايي رقابتي باشند، ارزش اقتصادي هر نهاده از حاصل ضرب توليـد            

 در ايـن بـاره ارزش       .آيـد آن در قيمت هر واحد محـصول بدسـت مـي          
  .شودحصول، به صورت زير محاسبه مياقتصادي نهاده در توليد م

                  )1(              و   

  قيمت محـصول و   نهاده،   نهايي توليد   آن،  كه در     
  . است ارزش اقتصادي نهاده

با توجه به اينكه در رابطه فوق، ارزش يا قيمت بدست آمده، تابعي             
ارزش  ، مشتق تابع توليد است، پس     نهاييد   نهاده و تولي   نهايياز توليد   

پذيرد و هر نوع تغيير در      مي اوليه نيز تأثير     اقتصادي نهاده از تابع توليد    

شكل و فرم تابع توليد، كه بر پارامترهاي برآورد شده اثـر بگـذارد، بـر                
در . ارزش اقتصادي محاسبه شده براي نهاده نيز اثـر خواهـد گذاشـت            

اين باره تالش در انتخاب فرم درست تابع امري ضروري براي تعيـين             
  .له آب استارزش واقعي هر نهاده و از جم

به طور كلي توابعي كه بـراي بيـان روابـط بـين متغيـر وابـسته و                  
روند، به دو گروه توابع انعطاف پذير و انعطاف ناپذير          مستقل به كار مي   

هايي را بر پارامترهاي الگـو       محدوديت ،توابع نوع اول  . شوندتقسيم مي 
نـد بـه   توانكنند بطوريكه اطالعات و آمار گردآوري شده نمي اعمال مي 

). 9(را بـازگو كننـد      ) توليدكنندگان(صورت آزاد رفتار عوامل اقتصادي      
توابع نوع دوم از اين جهت محدوديتي را اعمال نكرده و در نتيجه بـه               

  . )3 (كنندصورت مناسبتري رفتار واقعي عوامل اقتصادي را تصوير مي
 كــابابــع و ميــان توابــع انعطــاف ناپــذير، تازدر مطالعــه حاضــر، 

 سـه  ميان توابع انعطاف پذير نيـز،        از  و   س، خطي و ترانسندنتال   داگال
فرم تابعي ترانسلوگ، درجه دوم و لئونتيف تعميم يافته كه در كارهاي             

، )16 (كـشاورزي قـرار گرفتـه    علمي، بيشتر مورد توجه محققان بخش 
، بهترين فرم تابع، با استفاده    اين توابع پس از برآورد    . ١شونديانتخاب م 
ن يـ بـر ا  .گـردد ها و معيارهاي اقتـصادسنجي شناسـايي مـي   ناز آزمو

ر يـ  نظ يج و شـناخته شـده اقتـصادسنج       ي را يارهاياساس، عالوه بر مع   
ب ي، ضـر )F(ون ي كـل رگرسـ  يداريب معنـ ي، ضر)(ن ييب تع يضر
انس يـ وار، فروض كالسيك مانند     )t(ب  يك از ضرا  ي در هر    يداريمعن

 يز بـرا  يـ گـر ن  يار د يـ  از دو مع   همخطـي،  و   يهمبستگ ، خود يناهمسان
ار عبارتند از   ين دو مع  يا. شودي بهره گرفته م   ، فرم مناسب تابع   ييشناسا

 بـه   كـه ،ار نرمال بـودن جمـالت خطـا      يو مع  ح تابع ي تصر يار خطا يمع
  ).7( شوندين مييتع برا  آزمون جارگ و  وي با آزمون رمزترتيب 
  

 آنتروپـي   برآورد ضرايب تابع توليد در روش حداكثر      
  )٢GME(ته فتعميم يا

برآورد ارزش اقتصادي آب براي سياسـتگذاران،       ت  ي اهم با توجه به  
 از وجـود    هراسبدون  (حضور تمامي متغيرهاي تأثيرگذار در تابع توليد        

  از در مطالعـه حاضـر،    از ايـن رو     . شـود ي م ي تلق امري مهم )  همخطي
پـي حـداكثر تعمـيم    عنوان آنترو با   ديگر براي برآورد توابع توليد       يروش

  . گردداستفاده مي ) GME(يافته 
 از طريق بهينه كـردن تـابع   ،ابع توليدوضرايب تGME در روش 

. آينـد اي و عـددي بدسـت مـي       هـاي داده  هدف نسبت به محـدوديت    
 اسـت   هاتين مجموعه از محدود   ياولاي در اين روش،     محدوديت داده 

 مشاهده يهاشده و داده  برآوردج  ين نتا ي ب يجاد سازگار ي به منظور ا   كه
                                                 

) 1381(اشكال و خصوصيات ايـن توابـع، بـه تفـصيل در مقالـه حـسين زاد و سـالمي                    -1
  آورده شده است

2- General Maximization Entropy    
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هـاي عـددي نيـز، در       محدوديت. شوديل م يشده بر اساس مدل، تحم    
 ب و جمـالت خطـا     يك از ضـرا   يـ ع احتمال گسسته هـر      ي توز ارتباط با 

ك بـودن مجمـوع     يـ  شامل مثبت بودن احتمـاالت و برابـر          هستند كه 
 يپـارامتر .  باشـند يب و جمـالت خطـا مـ       يك از ضرا  ياحتماالت هر   

ب و جمالت خطا بر اساس احتماالت برآورد شده و          يضرا ييكردن نها 
 ين مـورد انتظـار بـرا      يانگيـ مو همچنين، صفر بـودن       يتير حما يمقاد

هاي عـددي در  نيز از جمله محدوديتGME ند يجمالت خطا در فرآ
  .اين روش هستند

 نظيـر ( ميانگين ضرايب در مدل، به جاي برآورد مستقيم ضـرايب         
زيع احتمال براي هـر ضـريب و جملـه          ، از طريق يك تو    )OLS روش
اين توزيع احتمال براي يك ضـريب نـامعلوم، از          . شود برآورد مي  ،خطا

طريق انتخاب چند مقدار محتمل و اختصاص يك احتمال اوليه به هر            
اين مقادير محتمل، در ادبيات موضوع،      . گردديك از آنها، مشخص مي    

هـاي  تـه از تئـوري     و برگرف   شـناخته شـده    1حمـايتي   مقـادير   عنوان با
احتماالت مربوط به ايـن مقـادير،    . اقتصادي يا مطالعات گذشته هستند    

 از طريق حداكثر كردن معيـار       GMEنامعلوم بوده و بايستي در فرايند       

پـس از محاسـبه     . هـا بـرآورد گردنـد     سازي نسبت به محـدوديت    بهينه
ـ             ل احتماالت مربوط به هر يك از مقادير حمايتي، ميانگين ضرايب قاب

اي منحصر به فرد از احتماالت،      جهت برآورد مجموعه  . محاسبه هستند 
 بـه نـام آنتروپـي       ي با اسـتفاده از مفهـوم      GMEتابع هدف در فرآيند     

آنتروپــي يــك توزيــع احتمــال، بــه صــورت  ). 15(شــود تعريــف مــي
 احتمال مربوط به يـك       بيان شده كه در آن،       

بر اساس ادبيـات موضـوع، تفـسير اسـتاندارد          . ست ا mمقدار حمايتي   
آنتروپي، معياري از عدم حتميت در توزيع ضرايب و جمالت خطا بـوده   
كه با افزايش عدم حتميت در مـورد يـك پـارامتر، توزيـع احتمـال آن                 

 كنـد پارامتر، شباهت بيشتر و نزديكتري به توزيع يكنواخـت پيـدا مـي            
توسـعه يافتـه،    ) 1957(جينـز   اصل آنتروپي حداكثر كـه توسـط        ). 11(

كند كه مقادير حـداكثر آنتروپـي را بـا قيـد روي             توزيعي را انتخاب مي   
 بر ايـن اسـاس در ذيـل، بـه تـابع هـدف و                .ها بدست آورد  محدوديت

اشـاره  GME اي و عـددي مـورد نيـاز در روش   هـاي داده محـدوديت 
  .گردد مي

  هدف تابع

 
Subject to 

                                                                           :هاازگار با دادههاي س محدوديت
     ,    ,    :                                                1هاي عددي محدوديت

     

    ,   , ,    :                                                            2دديهاي عمحدوديت 

                                                                                                :3هاي عددي محدوديت

   
 i ضريب خطي نهاده  ضريب ثابت،   ،هادر روابط محدوديت  ١

 iهاي   بين نهاده  ابطو كه ر   هستند  ضرايب متقابل و درجه دو       و ام
 به ترتيب ميزان توليد محـصول و         و     .دنده را نشان مي   و  

 متغيـر جـزء   . باشـد ام براي هر يك از كشاورزان نمونه مي iنهاده
خطا بوده كه براي هر يـك از كـشاورزان نـشان داده شـده و بيـانگر                  

 شاخصي از   m .تفاوت در شرايط عمومي تأثيرگذار بر سطح توليد است        
 احتماالت نامعلوم مقادير حمايتي مربوط به هر يك         pمقادير حمايتي،   

                                                 
1- Support values 

) و  ،  ، شامل (GMEابل محاسبه در فرآيند     از ضرايب ق  
گر مقادير حمايتي هر يك از ضرايب        روي پارامترها بيان   "-" عالمت ،

 ،   ، در تابع هدف نيـز       .باشند مي تعداد كل مشاهدات      و  

 بــه ترتيــب احتمــال ضــريب ثابــت عــرض از مبــدأ ،   و 
  در فرم تابعي مورد نظر براي نهـاده احتماالت ضرايب خطي درجه اول   

iدر فرم تابعي مورد نظر بـراي نهـاده  ، احتماالت ضرايب متقابل ام  i و
iيك از مقادير    در هر     و احتماالت جمالت اخالل براي هر مشاهده         ام

  . باشندي مmحمايتي 
 قبل از هر چيز بايستي بـا اسـتفاده از           ،GMEدر استفاده از روش     
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هـاي موجـود، محـدوده      نتايج بدست آمده از مطالعات قبلـي و تئـوري         
حت عنـوان بـردار حمايـت آن        هاي ممكن را براي هر پارامتر، ت      جواب
بدين منظور در مطالعه حاضر، از نتـايج مطالعـات          .  تعريف نمود  پارامتر
، هانـگ و    )1381(  نژاد، سالمي و محمدي   )1383(د و سالمي  زاحسين

 3براي بردار حمايـت پارامترهـا و از قـانون           ) 2008 و 2006(همكاران  
برابـر انحـراف معيـار متغيـر وابـسته            3سيگما در هر يك از توابع،     

هـا اسـتفاده    ، به عنوان دامنه بردار حمايت باقيمانده      )عملكرد محصول (
  .  شده است

 نـشان   يه سـاز  ي شـب  يهابا استفاده از آزمون   ) 1996(لر  يجاج و م  
ك از يـ  هـر  يشتر از آن بـرا يـ ا بي و يتي مقدار حما 5دادند كه انتخاب    

ن ياز ا . آنها خواهد داشت  در برآورد   را  ن دقت و صحت     ي باالتر ،بيضرا
ك از  ي هر   ي مورد استفاده در مطالعه حاضر برا      يتير حما يرو تعداد مقاد  

   .شده است انتخاب 5 توابع و جمالت خطا برابر عدد بيضرا
  

 معيار آنتروپي نرمال شده 

اي است كه براي سنجش     ، آماره معيار آنتروپي نرمال شده   
اين معيار به صورت    . رودميخوبي برازش در يك مدل آنتروپي به كار         

 از پـس ل ضـرايب،  نسبت تغييرات توضيح داده نشده در توزيـع احتمـا      
  .)13 (شود، به صورت زير تعريف ميGMEتخمين مدل با روش 

)2                                                 (  
   

 تعــداد كــل ضــرايب در تــابع توليــد و Kدر تعريــف ايــن معيــار، 
 حداكثر مقداري است كه تابع آنتروپي به خود اختـصاص           

  .دهدمي
 مـشابه  1- دارد ودر بازه صفر و يـك قـرار     معيار 

 بوده و مقادير نزديك به يك را       OLSهاي   در تخمين مدل   معيار  
بـا فـرض    .دانـد مـي   GMEنشانگر خوبي مدل برآورد شده با روش 

، عدم حتميـت پارامترهـا را       GME باشد، برآورد    اينكه    
، بنابراين هر چه مقدار اين معيار،       . دهد كاهش مي  تا  

 بــا اطمينــان بــاالتري پذيرفتــه GMEكــوچكتر باشــد، برآوردهــاي 
  .)13 (شوند مي

آمار و اطالعات مورد نياز در اين مطالعه، از طريـق نمونـه گيـري               
تصادفي، از گنـدمكاران شهرسـتان مـشهد و بـا طراحـي و گـردآوري                

بـر ايـن   .   جمـع آوري شـده اسـت   87-86پرسشنامه در سال زراعـي    
 كشاورز گندمكار به عنوان نمونه انتخابي در تحقيق، مورد          102اساس،  

ــه    ــرار گرفت ــتفاده ق ــستهاس ــزاري   و از ب ــرم اف ــاي ن  و GAMsه
Microfit      بهـره  هـا  براي انجام محاسـبات و تجزيـه و تحليـل داده

  .شده است گرفته
  

 نتايج و بحث
  ديك، برآورد توابع تولي كالسروش

در اين مطالعه، بـه منظـور تعيـين ارزش اقتـصادي آب در توليـد                
 داگـالس، ترانـسندنتال،     كـاب ، شش تـابع توليـد خطـي سـاده،           گندم

 اسـتفاده مورد  لئونتيف تعميم يافته ترانسلوگ، درجه دوم تعميم يافته و   

هتـرين شـكل    اين توابع، به منظور انتخاب ب      برآوردپس از    .قرار گرفت 
هـاي اقتـصادسنجي     آزمـون  وفـروض كالسـيك     تابع توليد گنـدم، از      

ها براي تمامي توابع بـرآورد      استفاده شد كه نتايج اين فروض و آزمون       
بر اساس نتـايج ايـن جـدول،        .  نشان داده شده است    1شده، در جدول    

داري ضـرايب،  تابع انعطاف پذير ترانسلوگ، با بيـشترين درصـد معنـي       
 باال، بهترين تصريح تـابع در آزمـون رمـزي، نرمـال بـودن               F و   

ــرا و پــذيرش كليــه فــروض   جمــالت اخــالل در آزمــون جــارگ و ب
  .كالسيك، به عنوان تابع برتر انتخاب گرديد

پس از انتخاب تابع توليد ترانسلوگ به عنوان تابع برتـر در توليـد              
 ايـن محـصول،   گندم، به منظور تعيـين ارزش اقتـصادي آب در توليـد    

ايـن ضـرايب    نتايج نهـايي    . ضرايب اين تابع مورد استفاده قرار گرفت      
در ) معني و ايجاد كننده همخطي در تـابع       پس از حذف متغيرهاي بي    (

  . شده است نشان داده2جدول 
در نهايت، با استفاده از ضرايب بدست آمـده از تـابع ترانـسلوگ و               

ندم، ارزش اقتصادي هـر     در محصول گ   محاسبه ميانگين ساير متغيرها   
  . ريال تعيين شد1870متر مكعب آب در منطقه مورد مطالعه، معادل 

.  محاسبه گرديـد   6/1كشش توليدي آب نيز بيش از يك و معادل          
بدين مفهوم كه با افزايش مصرف آب به ميزان يك درصـد، عملكـرد              

كـشش  . محصول گندم، بيش از يـك درصـد افـزايش خواهـد يافـت             
ن نهاده، با توجه به شرايط خشكـسالي در سـال مـورد           پذيري باالي اي  

، كمبود آب در منطقه و نياز شديد كشاورزان بـه ايـن   )87-86(مطالعه  
  . نهاده،  امري دور از انتظار نيست
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  هاي آزمون شده ويژگي وابع توليد گندم از نظر خصوصياتو تانواع مقايسه -)1جدول(
  تعميم يافته لئونتيف يافته درجه دوم تعميم ترانسلوگ لترانسندنتا كاب داگالس خطي ساده تابع
ي داردرصد معني

 ضرايب
50  

 )6 از 3(
33  

 )6 از 2(
36  

 )11 از 4(
81  

 )16 از 13(
75  

 )16از 12(
73  

  )19از14(
آزمون  درLMمقدار 

 3/11)001/0( 9/8)004/0( 3/3)073/0(* 9/12)001/0( 7/4)033/0( 2/125)00/0( )رمزي(فرم تابعي 

آزمون در  LMمقدار 
 7/165)000/0( 4/16)000/0( 06/0)88/0(* 03/0)98/0(* 9/2) 22/0(* 7/60)000/0( )جارگ و برا(نرماليتي

92/0 96/0 98/0 98/0 98/0 98/0 
F *)000/0(223 *)000/0(503 *)000/0(562  *)000/0(740  *)000/0(411 *)000/0(307 

D.W 3/2 6/2 6/2 9/1* 7/1* 5/1 
آزمون  در LMدار مق

 2/18)001/0( 8/21)000/0( 004/0)95/0(* 4/9)003/0( 6/13)000/0( 4/48)000/0(  واريانس ناهمساني 

،  در آزمـون رمـزي  مناسـب تـابع   تصريح(  فرضيه صفررشيپذ*    F، به جز آماره هستند LM، حداقل سطح معني داري آماره  ()  مقادير داخل پرانتزها،مطالعهنتايج : خذام
 در آزمـون    واريانس همساني وجود  ،   در آزمون دوربين واتسون    همبستگي  خود ، عدم Fمعني داري كل رگرسيون در آزمون       ،   در آزمون جارگ و برا      بودن جمالت اخالل   نرمال

 )واريانس ناهمساني
  

  گندمدر محصول) ترانسلوگ( برتر  توليدضرايب تابع - )2جدول (
  انحراف معيار  ضرايب تابع  پارامترها

  8/16  73/17 ضريب ثابت
68/5  نيروي كار * 7/1  

-23/10  ماشين آالت  * 16/2  
-24/8  كود شيميايي * 68/2  
-62/4  بذر مصرفي * 47/1  

2/9  آب  * 96/2  
-15/0  مربع نيروي كار * 04/0  

     مربع ماشين آالت
-5/0  مربع كود شيميايي * 1/0  
     مربع بذر مصرفي

-14/0  مربع آب  12/0  
-13/0   ماشين آالت-نيروي كار ** 05/0  
      كودشيميايي-نيروي كار
-43/0   بذر-نيروي كار * 14/0  
      آب-نيروي كار

      كود شيميايي-ماشين آالت
26/0   بذر-ماشين آالت *** 16/0  
88/0   آب-ماشين آالت * 18/0  
39/1   بذر-كود شيميايي * 22/0  
-17/0  آب-كود شيميايي  14/0  

-46/0   آب-بذر ** 21/0  

 98/0    
D.W  9/1    

      درصد1معني داري در سطح *ه    مطالعنتايج : مأخذ
   درصد10معني داري در سطح ***    درصد5معني داري در سطح ** 

  
پـذير بـا اسـتفاده از       برآورد ضرايب توابـع انعطـاف      

  ) GME(روش آنتروپي 
براي سـه تـابع      GMEب را در روش     يج برآورد ضرا  ي نتا 3جدول  

در برآورد   ارير مع يبا توجه به مقاد   . داده است نشان  پذير  انعطاف  
ار در برآورد ين معيشود كه مقدار ايمشاهده م،  ك از توابع  يب هر   يضرا
ن مـسئله   يا. هستندك  يك به   يار بزرگ و نزد   يب هر سه تابع، بس    يضرا



  1389 بهار، 1، شماره24، جلد نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي     118

 در   GMEب توابع مورد نظـر در روش        يدهد كه برآورد ضرا   ينشان م 
جه قابل استفاده و    يرقابل اعتماد بوده و در نت     ي، غ اين اشكال از  ك  يهر  

، يير نهـا  ين اسـاس، در مطالعـه حاضـر مقـاد         يبر ا . استناد نخواهد بود  
ك بـرآورد   ي در روش كالسـ     آب، تنهـا   ي اقتصاد يهاها و ارزش  كشش

  . اندشده و مورد استناد قرار گرفته
  
  گيري و پيشنهاداتنتيجه

مده از برآورد توابع توليد ترانسلوگ و درجه  نتايج بدست آ  بر اساس   
 1870،   قيمت هر متر مكعب آب در بخش كشاورزي        ،دوم تعميم يافته  

اي اين ارزش، در مقايسه با باالترين قيمت مبادلـه        .  برآورد گرديد  الير
اي را   تفـاوت قابـل مالحظـه      ،) ريـال  390 ( در دشت مشهد    محلي آب

هـاي آب   گـردد تعرفـه   يبـر ايـن اسـاس پيـشنهاد مـ         . دهـد نشان مي 

، اصـالح گردنـد تـا       هاكشاورزي به تدريج، با كاهش موانع پيشروي آن       
هاي موجود با ارزش حقيقـي آب كـاهش يافتـه و زمينـه              فاصله تعرفه 

  .  فراهم گرددن نهادهياسازي جويي و ذخيره صرفه
با توجـه بـه برتـري روش كالسـيك  نـسبت بـه روش آنتروپـي                  

 زماني  شوددر مطالعه حاضر، پيشنهاد مي    ) GME(تعميم يافته   حداكثر  
كه تعداد مشاهدات، براي استفاده در روش كالسيك مناسب اسـت، از            
اين روش براي برآورد ضرايب توابع استفاده شده و مـشكالت مربـوط             

هـر چنـد روش     چراكـه   . به همخطي نيز در همين روش مرتفع گـردد        
GME    بـه  بـع توليـد،   در برخي از مطالعات بـراي بـرآورد ضـرايب توا 

حـاكي از   استفاده شده است اما نتايج مطالعه حاضـر     عنوان روشي برتر  
 كه استفاده از ايـن روش در منطقـه مـورد مطالعـه، مناسـب            اين است 

  .باشدينم
  

 GMEروش استفاده از  با ، انعطاف پذير گندم در حضور كليه متغيرهادي تول  ضرايب توابع-)3جدول(
  لئونتيف تعميم يافته  تعميم يافتهدرجه دوم ترانسلوگ تابع

 -579/0 -011/0 -082/0 ضريب ثابت
 026/0 017/0 -181/0 نيروي كار

 -312/0 022/0- -323/0 ماشين آالت 
 -107/0 001/0 -237/0 كود شيميايي
 -218/0 019/0- -306/0 بذر مصرفي

 -193/0 025/0 136/0 آب 
 -05/0 001/0- 013/0 مربع نيروي كار

 -131/0  009/0 -014/0 بع ماشين آالتمر
 -37/0 -051/0 -003/0 مربع كود شيميايي
 168/0 006/0 -015/0 مربع بذر مصرفي

 361/1 128/0 265/0 مربع آب
 -099/0 007/0- 024/0  ماشين آالت-نيروي كار
 096/0 014/0 -009/0  كودشيميايي-نيروي كار
 -013/0 016/0- -042/0  بذر-نيروي كار
 158/0 031/0 134/0  آب-نيروي كار

 259/0 -01/0 013/0  كود شيميايي-ماشين آالت
 -117/0 -003/0 024/0  بذر-ماشين آالت
 425/0 007/0 183/0  آب-ماشين آالت
 424/0 06/0 027/0  بذر-كود شيميايي
 -301/0 -015/0 108/0 آب-كود شيميايي

 -817/0 -065/0 157/0  آب-بذر

 996/99 996/99 999/99 

 0035/0 0035/0 0006/0 

   معيار آنتروپي نرمال شده                  نتايج مطالعه: مأخذ        
  
  منابع

انعطـاف پـذير    برآورد ارزش اقتصادي آب در توليد محصوالت زراعي بـا اسـتفاده از توابـع توليـد     .1386. ك ، و صدر.، سالمي ح.حسين زاد ج -1
 .14-1):2(17مجله دانش كشاورزي، .  بناب–دشت مراغه : عه مورديمطال

مجلــه . انتخــاب تــابع توليــد بــراي بــرآورد ارزش اقتــصادي آب كــشاورزي مطالعــه مــوردي توليــد گنــدم. 1383. ، و ســالمي ح.زاد جحــسين -2
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 .84-53: 48توسعه  و اقتصادكشاورزي
مجلـه علـوم و     .  آب با استفاده از توابع توليد انعطاف پذير مطالعه موردي دشت سـاوه             تعيين ارزش اقتصادي  . 1381. نژاد ا ، و محمدي  .سالمي ح  -3

 . 96-85): 16(2صنايع كشاورزي، 
گزارش شركت سهامي مديريت منـابع آب ايـران، دفتـر    . نقش نهاد بازار و بخش عمومي در مديريت و توسعه پايدار بخش آب     . 1380. ك.صدر -4

 .اقتصاد آب، تهران
پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه      . ارزش اقتصادي آب كشاورزي مطالعه موردي دشت مركزي ساوه        . 1380. سالمي، ح  و   ،.نژاد ا صمدي -5

 .تهران
پايـان نامـه دوره   . ايـران  كـشاورزي  وري بخـش  هاي كشاورزي بر رشد بهره در زيرساخت گذاري عمومي ثير سرمايهأبررسي ت. 1386. ضيائي گ -6

 . شگاه فردوسي مشهدكارشناسي ارشد، دان
 .2 و 1انتشارات دانشگاه تهران، جلد . يشميد ابريترجمه حم. ي اقتصادسنجيمبان. 1372. گجراتي  د -7

8- Birol E., Karousakis K., and Koundouri P. 2006. Using economic valuation techniques to inform water 
resources management: A survey and critical appraisal of available techniques and an application. 
Science of the Total Environment 365:105–122. 

9- Chambers R.G. 1988. Applied production analysis: A dual approach. Cambridge University Press. 
10- Chalfant J.A. 1984. Comparison of alternative functional forms with application to agricultural input 

data. American Journal of Agricultural Economics, 66: 216-220. 
11- Golan A., Judge, G.G., and Miller, D. 1996. Maximum Entropy Econometrics: Robust Estimation with 

Limited Data. New York: John Wiley and Sons. 
12- Huang Q., Rozelle S., and Howitt R. 2006. Irrigation water pricing policy in China. Selected paper 

prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting. July 
23-26, Long beach, California. 

13- Huang Q., Rozelle S., and Howitt R. 2008. The efficient use of data in estimating production 
technology: Trading off precision and heterogeneity. Working papers, Department of applied 
economics, University of Minnesota.  

14- Jaynes E. T. 1957. Information theory and statistical mechanics. Physics Review, 106: 620-30.   
15- Shannon, C. E. 1948. A Mathematical theory of communication. Journal of the Bell System Technical, 

27: 379-423. 
16- Varian H. 1992. Microeconomic Analysis. Norton and Company, Inc. 
17- Shumway C.R., and Lim H. 1993. Functional form and U.S. agricultural production elasticity.  Journal 

of Agricultural and Resource Economics, 18: 266-276. 
 
 


