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  ها ترین یافته مهم
عنوان فرم  ه داگالس ب- هاي مختلف تابع تولید، فرم تابعی کاب  از بین فرمدهد که نتایج این مطالعه نشان می

بر این اساس با میانگین قیمت فروش . برتر انتخاب و با استفاده از آن ارزش اقتصادي آب برآورد گردیده است
ازاي  ه ریال ب1421، ارزش اقتصادي نهاده آب معادل 1393 ریال در سال 21000معادل ) شلتوك(محصول برنج 

  . باشد  درصد ارزش محصول تولیدي می8/6هر مترمکعب برآورد گردیده که معادل 

   ارزش اقتصادي آب، تابع تولید، محصول برنج، شهرستان ساري :کلیديهاي  واژه

 91-306-73 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

 رامتین جوالیی، زاده علی کرامت ):گان(نویسنده

  ول برنج در شهرستان ساري، استان مازندرانتعیین ارزش اقتصادي نهاده آب در تولید محص :عنوان

  91-306-73 :شماره

 22/4/1394   :تاریخ

    علمیهاي کوتاه یافته
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  . داگالس تابع تولید برنج شهرستان ساري -نتایج مدل کاب
  داري سطح معنی  ضرایب  توضیح  متغیر )Cobb-Douglas(داگالس  - مدل کاب

C  0000/0  464/3  عرض از مبداء *** 

Log(Water) 022/0  143/0  لگاریتم آب ** 

Log(FLabor) 1862/0  115/0  لگاریتم نیروي کار خانوادگی * 

Log(WLabor) 0001/0  241/0  لگاریتم نیروي کار مزدبگیر *** 

Log(Ferti)  0001/0  375/0  لگاریتم کود شیمیایی *** 

Log(Pesti)  0011/0  155/0  لگاریتم سموم *** 

  هاي مختلف آماره
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  . درصد10 و 5، 1داري در سطح  ترتیب معنی هب* ، **،    ***                     یقهاي تحق یافته: منبع

  اهمیت موضوع
باشد   کشور میغذاییگاه اساسی در تأمین نیازهاي  عنوان یک بخش اصلی و زیربنایی تکیه هکه بخش کشاورزي ب ییاز آنجا

آید، اهمیت اقتصادي آب را در این بخش  حساب می هده توسعه این بخش بعنوان مهمترین عامل محدودکنن هو نهاده آب نیز ب
 اصالح ساختار ، در برنامه چهارم و پنجم توسعه یکی از اهداف مهم و اصلی فرابخشی آب لذاباشد، کننده می بسیار تعیین

   . استگذاري و مدیریت تقاضاي آب تبیین گردیده اقتصاد آب از طریق لحاظ کردن ارزش کامل آب، نرخ

  )شرح مساله(مقدمه 
بر مدیریت عرضه  برداري از منابع آب کشور عالوه در شرایط فعلی یکی از مسائل مهم و نیازهاي اساسی در مدیریت و بهره

باشد که اخیراً  عنوان رویکرد جدید مدیریت منابع آب می آب بههاي مختلف، مدیریت تقاضاي  و تأمین آب مورد نیاز بخش
یکی از راهکارهاي دستیابی به اهداف مدیریت تقاضاي منابع آب، . ریزان بخش آب به آن معطوف گشته است تالش برنامه

هر کاال و نهاده دیگري، قیمت یا باشد که در برقراري این تعادل مانند  برقراري تعادل بین عرضه و تقاضاي اقتصادي آب می
رود که بسیاري از مسائل موجود  عهده دارد و اگر این قیمت درست تعیین گردد انتظار می هاي ب کننده ارزش آب نقش تعیین

آورد ارزش   بربهاي بر مبناي مدیریت تقاضاي منابع آب است که   حاضر نیز مطالعهطرح. در مدیریت آب بر طرف گردد
  .است  پرداختهاراضی کشاورزي شهرستان ساري، استان مازندران در با استفاده از روش تابع تولید ب آاقتصادي 


