
 و همکاران علی سردارشهرکی
 

41 

 
 هاي حفاظت آب و خاك نشریه پژوهش

 1398م، پنججلد بیست و ششم، شماره 
57-41 

http://jwsc.gau.ac.ir  
DOI: 10.22069/jwsc.2019.15492.3073 

  

  ؛ محصول چغندرقند در خراسان رضويبرآورد تابع تقاضاي آب 
  )SUREکاربرد روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (

  
 3و نسیم صفاري 2احمدي علی، ندا 1علی سردارشهرکی*

  دانشجوي دکتري اقتصاد کشاورزي، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 2استادیار اقتصاد کشاورزي، دانشگاه سیستان و بلوچستان، 1
  دکتري مدیریت منابع آب، دانشگاه تبریز3

  26/04/1398؛ تاریخ پذیرش:  20/05/1397تاریخ دریافت: 
 1چکیده

محیطی نیازمند رویکرد اقتصادي در بخش  پایدار منابع آبی جهت حفظ نیازهاي زیستمدیریت هدف:  سابقه و
ترین راهبرد توسعه پایدار کشور است و با توجه به  امنیت و مدیریت آب در بخش کشاورزي مهمباشد.  کشاورزي می

اقتصادي کشور تبدیل گاه مهم امنیت و حیات  فرآیند توسعه کشور و دگرگونی اقتصاد ملی، بخش کشاورزي به تکیه
عنوان  هتقاضاي روبه رشد جمعیت و ضرورت تأمین غذا و افزایش تولید، توجه به بخش کشاورزي را ب .شده است

هاي اقتصادي کشور که نقش زیادي در مدیریت این بخش و تأمین مایحتاج کشور دارد،  ترین فعالیت یکی از مهم
آبی مواجه کرده در  آب در بخش کشاورزي، کشور را با بحران کمجا که سهم باالي مصرف  از آن .سازد ضروري می

مدیریت  بنابراینشد تقاضاي آب در این بخش نیست حال حاضر پتانسیل آبی کشور دیگر پاسخگوي نیازهاي روبه ر
این پژوهش با هدف  .آبی است سازي مصرف آب در بخش کشاورزي تنها راهکار مقابله با بحران کم منابع و بهینه

خراسان در منطقه عنوان یکی از محصوالت اساسی زراعی  بهتقاضاي آب محصول چغندرقند هزینه یین تابع تولید و تع
  انجام شده است. 1395-96هاي قوچان، چناران و نیشابور) در سال  رضوي (شهرستان

  

جهت تعیین تابع تقاضاي آب  )SURE( هاي به ظاهر نامرتبط رگرسیون حاضر از روش پژوهشدر  ها: مواد و روش
هاي قیمتی خودي و  هاي جانشینی خودي و متقاطع آلن، کشش استفاده گردیده است. در این راستا، پارامترهاي کشش

اند.  ارزیابی شده) SURE( متقاطع در برآورد تابع تولید و هزینه ترانسلوگ آب با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط
براي معنی داري ضرایب  tمنظور بررسی برازش مدل و شاخص  بهشده  تعدیل 2Rو  2R هاي چنین شاخص هم

  اند.  ها مورد تحلیل قرار گرفته متغیر
  

منطقه سه برازش مناسب مدل استفاده شده براي توابع تولید و هزینه چغندرقند در  بیانگردست آمده  هنتایج ب ها: یافته
دهد که هزینه  هاي قوچان، چناران و نیشابور نشان می بررسی نتایج ضرایب مربوط به شهرستانباشد.  مورد مطالعه می

  آب با قیمت نیروي کار رابطه مثبت و با قیمت کود حیوانی، سم، بذر و مقدار تولید رابطه منفی دارد. 
                                                

  a.shahraki65@gmail.comمسئول مکاتبه:  *
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سم با  و ، نهاده آب جانشینی براي کود حیوانیتقاضاي آب دست آمده از برآورد تابع هبراساس نتایج ب گیري: نتیجه
گذاري اقتصادي آب در  ثیر مدیریت مصرف و ارزشتأ بیانگرباشد و این نکته  از یک میتر  هاي جزیی بیش کشش

چنین خود آب در تولید محصول چغندرقند در این منطقه  هاي کود حیوانی و سم و هم بهبود مصرف سایر نهاده
هایی چون سم  چون قیمت بهینه براي نهاده هایی هم شود که سیاست دست آمده، پیشنهاد می هر اساس نتایج بباشد. ب می

  هاي محیط زیست جلوگیري شود. و کود حیوانی اتخاذ گردد، تا بتوان از آلودگی
  

    مدیریت تقاضا، ي آبگذار قیمتتابع تولید و هزینه، چغندرقند، خراسان رضوي،  :کلیدي هاي  واژه
  

  مقدمه
هاي اخیر با افزایش میزان مصرف آب در  در سال

در بسیاري از کشورها جهان، دسترسی به منابع آب 
هایی مواجه شده است. محدودیت با کمبود و چالش
ترین مشکالت مطرح در ایران در  منابع آب از مهم

میزان سرانه اي که گونه هاي اخیر بوده است به سال
میزان  به 1385مکعب در سال  متر 1700آب سالیانه از 

 محدودیت. )13و  11رسیده است (میلیارد مترمکعب  96
 اثر آبی در کشور، افزایش نیازهاي در دسترس منابع
 توسعه جدید هاي طرح هزینه سنگین جمعیت، رشد
 و محیطی زیست اثرات دیگر سویی از و آب منابع

که  هستند جمله دالیلی از هاي توسعهطرح اجتماعی
 را آب گذاريقیمت و تقاضا مدیریت ضرورت

 منابع جامع مدیریت بر ثیرگذارأت راهکار دو عنوان به
ضعف در مدیریت عرضه و نماید.  روشن می آب

براي  و تقاضاي آب، کمبود آب را تشدید کرده است
ریزي مدیریت منابع آب، نگرشی جامع به مقادیر  طرح

ضرورت هاي اقتصادي تقاضا و منابع در بخش
 آب، از تقاضاي و عرضه بین تعادل ایجادیابد.  می
باشد و  می مطرح در مدیریت آب مسائل ترین مهم
 نیازهاي از ثر بر آن، یکیؤبینی تقاضا و عوامل م پیش

آب  مسائل مورد گیري در و تصمیم ریزي برنامه اصلی
  . )14( است

با توجه به اهمیت بخش کشاورزي در مصرف 
اقتصادي آب، بررسی مدیریت تقاضاي آب کشاورزي 

تواند نقش ارزشمندي را در توسعه مدیریت منابع  می
آب در دسترس ایفاء نماید. در شرایط بحرانی حاضر، 
 بین هزینه تمام شده و تعرفه فروش این منبع حیاتی

راي ب و تعادل وجود ندارد در بخش کشاورزي
و حفظ تعادل بین عرضه و مدیریت پایدار منابع آبی 

الزم دانسته آب  منابعرویکرد اقتصادي بررسی ، تقاضا
در نظر گرفتن ارزش اقتصادي آب، یک با . شده است

سازي پیوسته و تلفیقی در رابطه با  روند تصمیم
  آید.میتخصیص منابع کمیاب به وجود 

 میزان بر قیمتی هاي سیاست ثیرأت تعیین منظور به
 استفاده تقاضا قیمتی کشش از مفهوم آب مصرف

 ازاي به تقاضا در درصد تغییرات از عبارت که شود می
 نتیجه اگر در باشد. می آب قیمت در تغییر درصد یک

 تر کم کنندگان مصرف آب، قیمت درصدي یک افزایش
   کاهش آب براي را خود تقاضاي درصد از یک

 چه چنان و شده تلقی کششکم  آب تقاضاي دهند،
 را خود درصد تقاضاي یک از بیش کنندگان مصرف
کشش است  با آب تقاضاي شودمی گفته دهند، کاهش

یکی از  ،مبتنی بر تابع تولید و هزینه هايروش). 10(
که در مطالعات باشد میگذاري آب ارزشهاي روش

  مختلفی بررسی شده است.
 تقاضاي کشش ،)4( و لتی دینار اساس مطالعه بر

 -7/0تا  -3/0بین  جهان مناطق مختلف در آب
است.  آب تقاضاي دهنده کم کششی باشد که نشان می

 تغییر و تقاضا مصرف میزان در قیمت افزایش بنابراین
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 آب، تقاضاي حفظ با و آورد نمی وجود به زیادي
اسدي و کنند.  می جویی صرفه به اقدام کنندگان مصرف

 بازده ارزش تعیین منظور ی را بهپژوهش )،1همکاران (
آب  شده تمام هزینه محاسبه آبیاري، آب نهایی

 هکتار یک تولید هزینه متوسط وردآبر کشاورزي،
 برداري، تعیین بهره مختلف هايگروه محصوالت

 آب نرخ تعیین و کشاورزي آب تقاضاي قیمتی کشش
 انجام قزوین در دشت 1375 سال در گاردنر روش به

 محاسبه قیمتی کشش داد نشان پژوهش نتایجاند.  داده
 و از یک تر کوچک و منفی نواحی تر بیش در شده

 قیمت به نسبت آب تقاضاي بودن ناپذیر کشش بیانگر
برداري  ، بهره)2( در مطالعه بوستانی و محمدياست. 

و تابع تقاضاي آب زارعین چغندرکار منطقه اقلید با 
 1385در سال  داگالس -استفاده از تابع تولید کاب

بررسی گردیده است. براساس نتایج مشخص شده 
آالت،  هاي آب مصرفی، سم، ماشیناست که نهاده

داري بر  سطح زیرکشت و اعتبارات داراي اثرات معنی
)، پژوهشی 15الدینی و همکاران (شمس تولید هستند.

با هدف تعیین ارزش اقتصادي آب با استفاده از تحلیل 
برداران چغندر  در میان بهرهداگالس  -کابتابع تولید 

نتایج تابع است.  انجام شدهشهرستان مرودشت 
تقاضاي آب نشان داد که قیمت آب بر تقاضاي آن اثر 

تواند  داري ندارد اما افزایش قیمت محصول می معنی
اي و  شرزهمنجر به افزایش تقاضا براي آب شود. 

زیرزمینی )، به تعیین ارزش اقتصادي آب 16تیموري (
براي تولید محصول پسته در شهرستان راور استان 

اند. ارزش وري نهایی پرداختهکرمان با روش بهره
پذیر  اقتصادي آب با محاسبه تابع تولید انعطاف

ریال تخمین زده  19870طور متوسط  هاي ب چندجمله
اي به  )، در مقاله5اسالمی و همکاران (شده است. 

 انار باغات در آب ضايتقا و تولیدي کشش بررسی
 ،پژوهش این اند. درپرداخته یزد چرخاب روستاي

تولیدي  کشش چنین هم و متوسط و نهایی وري بهره

 است. شده محاسبه تولید بر مؤثر هاي نهاده از یک هر
وجود  بیانگر انار محصول تقاضاي تابع برآورد نتایج

 مصرف مقدار و آب کشاورزي قیمت بین رابطه منفی
 نشان نیز آب تقاضاي کشش . محاسبهباشد می آن
 این در آب یک درصدي قیمت افزایش با که دهد می

 کاهش درصد 32/24 آب تقاضاي بیابانی، منطقه
ارزش اقتصادي آب را در )، 7( کو و یو یافت. خواهد

بخش صنعت کشور کره با استفاده از ارزش تولید 
داگالس و ترانس  -اي و دو تابع تولید کاب حاشیه

اند. محدوده قیمت آب براي لوگ بررسی کرده
تواند  دست آمده است که می ههاي مختلف ب بخش

هاي جدید صنعتی  هزینه پروژه -براي تحلیل سود
 براي بررسی)، 10( مایکل و همکاران استفاده شود.

اي  محصول برنج در تانزانیا مطالعه قیمت آب در تولید
اند. نتایج دادهانجام را با استفاده از تابع تولید 

ثیر مستقیم قیمت آب بر قیمت محصول أدهنده ت نشان
سازي  براي بهینه )،17( زنگ و همکاران باشد. می

  توزیع آب سه منطقه در شمال چین، تابع تولید 
هاي مختلف را ثیر عدم قطعیتأت داگالس تحت - کاب

مدل ایجاد شده باعث افزایش  اند.توسعه داده
کاهش آلودگی شده است و وري مصرف آب و  بهره

خشک را  قابلیت کاربرد در مناطق دیگر خشک و نیمه
  دارد. 

شده در زمینه برآورد تابع  با مرور مطالعات انجام
رزي و توجه به محصوالت کشاو تولید و تقاضاي آب

عنوان یک  قند در کشور بهاهمیت محصول چغندر
گذاري آب و  سیاست قیمتمحصول استراتژیک، 

ضاي آب مورد توجه پژوهشگران بسیاري مدیریت تقا
برآورد همزمان قرار گرفته است. در مطالعه حاضر 

براي براي اولین بار تابع هزینه و تولید ترانسلوگ، 
مورد توجه  استان خراسان رضويمحصول چغندرقند 

تعیین  مطالعهقرار گرفته است. همچنین در این 
هاي  هاي جزئی خودي، متقاطع آلن و کشش کشش
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کار گرفته شده از  ههاي ب قیمتی خودي و متقاطع نهاده
طریق تابع هزینه ترانسلوگ بررسی گردیده است که 

طور همزمان جهت  در مطالعات قبلی این موارد به
مدیریت تقاضاي آب براي یک محصول کشاورزي با 

 رویکرد سیاستی بررسی نگردیده است.

  
  ها مواد و روش

از زمان معرفی تابع تولید وتابع هزینه ترانسلوگ: 
و  سن توسط کریستین 1971تابع تولید لگاریتمی در سال 

روش تابع هزینه براي تحلیل  ،تاکنون همکاران
هاي مختلف اقتصادي مورد  ساختار تولید در بخش

رفته است. این شکل تابع تولید توجه فراوان قرار گ
تعابیر ممکن و ساده  که یکی از چندین دلیل این به

کاربرد نظریه دوگانگی شفارد و توابع هزینه ترانسلوگ 
از  شود. کار گرفته می کنون به گستردگی بها است، هم

کارگیري گسترده این تابع توسط  ترین علل به مهم
دانان امروز، سهولت در تفسیر نتایج و نیز  اقتصاد

ترانسلوگ  اسبات الزم در استخراج تابع هزینهمح
هاي تابع تولید  این تابع نیز تمامی ویژگی ).6ست (ا

از مشخصات دیگر این  کند. نئوکالسیک را تأمین می
 هاي جانشینی وکشش امکان تغییر توان به میتابع 

ها  هاي تولیدي بسته به سطح مصرف نهاده کشش
مشتق اول این تابع  بر این،  . عالوهاشاره کرد

عبارت دیگر تابع  محدودیتی از نظر عالمت ندارد. به
 دهد وسه ناحیه تولیدي را نشان می ترانسلوگ هر

در  یا منفی است. کاهنده و تولید نهایی در آن فزآینده،
 ،تابع ترانسلوگ عالوه بر پارامترهاي متغیرهاي اصلی

 شود. ضرایب روابط متقابل متغیرها نیز برآورد می
). 3شرط ضروري در این تابع تعریف نشده است (

  صورت زیر است: لی این تابع بهفرم ک
  

)1            (1 1

1
2

0
1

n m

ij i j
i j

i

LnX LnX
n

a
i

i

Y a X e


 




   

  

   Xjو  Xiکارایی،  a0ستانده،  Yکه در آن، 
  پارامترهاي نامعلوم  ɣij و aiو  i,j مقادیر نهاده

  صورت زیر  هستند. فرم لگاریتمی این تابع به
  است: 

  

)2                   (                                                1( ) ( )0 21 1 1

n n m
LnY Lna a LnX Ln Lnb X Xi i i jij

i i j
    

  
  

  

هر تابع تولید یک تابع هزینه دارد، بنابراین فرم 
تعریف  3صورت رابطه  هزینه تابع ترانسلوگ به

بسط دوم (براي استخراج این تابع باید از شود  می
  :سري تیلور استفاده کرد)

  

)3          (1 1 2( )0 2 2
LnQLnc Ln LnP LnQ LnP LnP LnQLnPi ij iQ ii Q i j Qa a a g g gھ =ھھ + + + +   ه+

  

و  Piرابطه باال  ، که درi, j = 1,........,N ،که در آن
Pj ها و قیمت نهادهC  ،باشد. معادالت  هزینه کل می

طبق قضیه شفارد همان معادالت سهم هزینه که بر 

صورت زیر ارائه گردیده  باشد به تقاضاي مشروط می
  است:

)4                                                               (i i
i i j i iQ

i

X PLogcS LnP LnQLogP c a g g¶= = = + +¶   ه
  

ام است. با iسهم هزینه نهاده  c = ∑ Xi Pi ،که در آن
توجه به خواص تئوري تولید نئوکالسیک مبنی بر 

هاي زیر براي  محدودیت ،پذیر بودن سهم هزینه جمع
  توابع تقاضا با معادالت سهم اعمال گردیده است.
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  فرض همگنی الف)
  

       1 ; 0i iQ ij iQa           
  

  فرض تقارن ب)
 ij ji    

  

هاي هزینه برابر  طرف دیگر، چون مجموع سهماز 
1is واحد است (  با اعمال این شرایط بر توابع ،(

سهم وجود داشته و  n-1هزینه فوق احتیاج به نوشتن 
آیند.  صورت نسبی در می ها در تابع اصلی به قیمت

منظور جلوگیري از صفر شدن ماتریس واریانس  به
اجزاء اخالل، یکی از معادالت سهم هزینه کواریانس 
اي  هاي تجربی معادله کار شود و معموالً در حذف می
هاي تولید  ترین سهم را در هزینه شود که کمحذف می

  ). 9داشته باشد (
  

  هاي قیمتی تقاضا  هاي جانشینی و کشش کشش
 ):ASE( 1آلن متقاطع و خودي جانشینی هاي کشش

 -آلن جانشینی کشش عنوان تحت که کشش، نوع این
 از جفت هر بندي گروه براي نامگذاري گردیده، اوزاوا
 شود. می برده کار هب مکملی و جانشینی لحاظ از ها نهاده

 هاي )، کشش1975( 2راسل و بلکوربی کار با مطابق
 را نهاده دو بین جانشینی درجه آلن، متقاطع جانشینی

تعریف صورت زیر  هدهد، که این کشش ب می نشان
  شود: می

  

)5                  (
2( / ).  

( / ) / ( / )
j pi

ij
i j

c p c
c p c p
s s s

q
s s s s

=  
  

 ترانسوگ، هزینه تابع براي کشش، نوع این
  : بود خواهد محاسبه قابل زیر صورت به

                                                
1- Alen-Uzawa Partial Elasticities of Substitution 
2- Blackorby and Russel 

)6    (
( 1), ;12 2
siii ii for i jij ij

s si i

        
  

 مثبت، متقاطع جانشینی کشش جبري مقدار اگر
 نهاده دو بین که است این نشانگر θij ≤0باشد،  بوده

 رابطه نشانگر θij≤ 0 اگر و وجود دارد جانشینی رابطه
 آلن، خودي هاي کشش با ارتباط در .است مکملی
 منفی ها، از کشش نوع این عالئم که است این بر انتظار
 جز به( کاال هر تقاضاي که این خاطر به .باشند بوده

  .دارد عکس رابطه آن قیمت با ،)3گیفن کاالهاي
   خودي قیمتی هاي کشش ها، کشش دیگر نوع -ب
 ها کشش این هستند، 4ها نهاده تقاضاي متقاطع و
  .اند گردیده تعریف زیر صورت به

  

)7        (            ln .
ln

p jx xi i
ij p p xij j


 

 
   

  

 ها کشش از نوع این ترانسلوگ، هزینه توابع در
  : گردند می محاسبه زیر صورت به
  

)8       (, ; for i js sii ii i ij ij j       
  

 پذیر کششام iنظر،  مورد نهاده براي تقاضا اصطالحاً،
 ijɛاگر  است کشش بدون و کشش کم کشش)، (با
   باشد یک مساوي و تر کوچک تر، بزرگ ترتیب به
)8( .  

در مطالعه حاضر، از طریق پرسشنامه اطالعات 
دست  هبردار چغندرقند از طریق پرسشنامه ب بهره 360

نمونه از  160، تعداد کوکرانبراساس فرمول آمد. 
نمونه از شهرستان قوچان و  80شهرستان چناران، 

  نمونه از شهرستان نیشابور در سال زراعی  120
انتخاب گردید. متغیرهاي مورد استفاده در  96-1395

  باشد. می 2و  1 هاي پژوهش حاضر شامل جدول

                                                
3- Giffen goods 
4- Uninfor - Isoquant mative 
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  .تولیدمتغیرهاي تابع  -1جدول 
Table 1. Production function variables. 

 شرح
Description 

  حرف اختصاري
Abbreviation 

 نیروي کار
Labor 

L 

 آب
Water 

W 

 کود حیوانی
Manure 

H 

 سم

Poison 
S 

 بذر
Seed 

B 

شیمیایی کود  

Fertilizer 
SH 

 میزان تولید
production rate 

Q 

 قیمت محصول
price product 

PY 

  
  .متغیرهاي تابع هزینه -2جدول 

Table 2. Variables of the cost function. 
 شرح

Description 
 حرف اختصاري
Abbreviation 

 قیمت نیروي کار
Labor price 

PL 

 قیمت آب
Water price 

PW 

 قیمت کود حیوانی
Price manure 

PH 

 قیمت سم
price poison 

PS 

 قیمت بذر
Seed price 

PB 

کود شیمیاییقیمت   

Fertilizer price 
PSH 
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  نتایج و بحث
به  در این پژوهش تابع تولید و هزینه ترانسلوگ

طور  هاي به ظاهر نامرتبط تکراري به روش رگرسیون
قند براي سه  سیستماتیک براي محصول چغندر

شهرستان (قوچان، چناران و نیشابور) از استان 
برآورد  1395-96خراسان رضوي در سال زراعی 

) براي DWچنین آزمون دوربین واتسون ( گردید. هم
منظور  شده به تعدیل R2و   R2بررسی خود همبستگی،

داري  براي معنی tچنین آماره  برازش مدل و هم
  ها استفاده شده است. ضرایب هر یک متغیر

 هاي خوبی برازش را براي تابع ، آماره3 در جدول
 درقند  تولید و هزینه ترانسلوگ محصول چغندر

آورده شده  قوچان، چناران و نیشابور هاي شهرستان
دهد که  شده نشان می تعدیل R2و   R2است، که آماره

هاي مناسبی براي توابع  شده، مدل هاي برآورد مدل
باشند.  تولید و هزینه چغندرقند در سه شهرستان می

داري تعدادي از  معنی، 3با توجه به جدول چنین  هم
دهنده خوبی برازش  ضرایب در سطح پنج درصد نشان

  باشد. ها می این مدل

  
  .تان خراسان رضويهاي خوبی برازش برآورد تابع تولید و هزینه محصول چغندرقند در سه شهرستان اس آماره -3 جدول

Table 3. Good fit statistics Estimation of production and cost function of sugar beet in three provinces of 
Khorasan Razavi province. 

  تابع
function  

  نام شهرستان
City name  

R2 R2 تعدیل شده  
Adjusted R2  

  تعداد ضرایب
Number of 
coefficients 

  دار تعداد ضرایب معنی
Number of significant 

coefficients 
DW 

Dorbin Watson 

  تولید
Production  

  قوچان
Quchan  

0.91  0.86  28  7 2.1 

  چناران
Chenarran  

0.82  0.79  28  13  1.61  

  نیشابور
neyshabour  

0.90  0.87  28  14  2.22  

  هزینه
Cost  

  قوچان
Quchan  

0.90  0.85  28  15  1.94  

  چناران
Chenarran  

0.75  0.70  28  16  1.21  

  نیشابور
neyshabour  

0.90  0.87  28  22  2.43  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
 

ادیر ضرایب متغیرها، ، مق5و  4 هاي در جدول
براي تابع  پنج درصدداري  در سطح معنی t مقدار آماره

تولید و هزینه ترانسلوگ محصول چغندرقند در سه 
 شهرستان قوچان، چناران و نیشابور آورده شده است.

و نتایج برآورد شده براي تابع تولید با بررسی ضرایب 
با روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط ترانسلوگ هزینه 

مشخص  tبا توجه با آماره  5و  4هاي  جدولدر 
ضرایب در سطح پنج درصد  رت بیششود که  می

ب متقاطع از لحاظ ر ضرایت بیشو  دار هستند معنی
و توضیح هر تفسیر  باشند. ي مخالف صفر نمیآمار

هاي ترانسلوگ با توجه به زیاد یک از پارامترهاي مدل
باشد،  فایده می بودن پارامترها بسیار پیچیده و بی

ین بنابراین با توجه به این توضیح به بررسی روابط ب
یب مدل که از جمله این موارد ها و ضرا متغیر

هاي  هاي جانشینی خودي و متقاطع آلن، کشش کشش
در  شود. پرداخته میاست، قیمتی خودي و متقاطع 

ادامه به تفسیر توابع تقاضاي آب که از معادالت سهم 
هاي خودي و متقاطع آلن و  و کششآید  دست می هب

  شود. پرداخته میقیمتی 
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  . 1395-96قند در سه شهرستان قوچان، چناران و نیشابور در سال زراعی رآورد تابع تولید ترانسلوگ چغندرنتایج ب -4 جدول
Table 4. Estimation of Sugar Beet Production Translog Function in Three Cities Ghowchan, Chenaran and 
Neyshabur Provinces in 1395-96.  

 نام متغیر
Variable name 

  قوچان
Quchan  

  چناران
Chenarran  

  نیشابور
neyshabour  

 ضریب
Coefficients  

 احتمال
Prob 

 ضریب
Coefficients  

 احتمال
Prob 

 ضریب
Coefficients  

 احتمال
Prob  

  0.993  13.671  0.383  6.477  0.383  0.98  ثابت
L 0.019  0.006  0.024  0.006  0.029  0.991  
W  -0.031  0.733  -1.40  0.733  -0.0001  0.987  
H  -0.0001  0.316  0.073  0.316  0.114  0.995  
S  0.254  0.765  -0.009  0.765  -0.008  0.999  
B 0.015  0.000  5.58  0.000  5.44  0.988  

L^2  4.88  0.103  8.01  0.103  1.25  0.991  
L.W  -6.94  0.000  -.0001  0.000  -0.0001  0.984  
L.H  -8.04  0.014  -9.33  0.014  -3.27  0.998  
L.S  6.80  0.472  4.50  0.472  6.57  0.997  
L.B  5.55  0.000  2.37  0.000  0.0001  0.988  
W^2  0.0002  0.000  0.0003  0.000  0.0004  0.986  
W.H  -3  0.863  -1.75  0.863  -5.12  0.991  
W.S  0.0002  0.874  2.18  0.874  -0.0002  0.995  
W.B  -8.89  0.143  -4.43  0.143  7.78  0.996  
H^2  8.81  0.003  5.44  0.003  1.48  0.989  
H.S  -3.70  0.642  -9.74  0.296  5.34  0.994  
H.B  1.98  0.000  -1.47  0.267  -3.25  0.992  
S^2  -0.001  0.296  -0.0007  0.000  -0.0005  0.998  
S.B  -0.0005  0.267  9.53  0.722  -0.0004  0.995  
B^2  4.40  0.000  4.14  0.011  4.81  0.991  
Py 2.36  0.722  2.68  0.156  2.29  0.993  

L.Py  -2.65  0.011  -1.57  0.645  -3.88  0.989  
W. Py 1.04 0.156  2.59  0.723  1.20  0.985  
H. Py -1.51  0.645  -1.67  -0.513  -5.34  0.997  
S. Py -6.58  0.723  -1.42  0.723  -5.15  0.997  
B. Py -6.95 0.354  -1.40  0.354  -2.52  0.997  
Py ^2 2.31  0.102  1.47  0.102  7.97  0.997  

 هاي تحقیق مأخذ: یافته
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  .1395-96قند در سه شهرستان قوچان، چناران و نیشابور در سال زراعی رنتایج برآورد تابع هزینه ترانسلوگ چغند -5 جدول
Table 5. Estimation of sugar beet translog cost function in three counties Quchan, Chenaran, and Neyshabur 
Provinces in 1395-96.  

 نام متغیر
Variable name  

  قوچان
Quchan  

  چناران
Chenarran  

  نیشابور
neyshabour  

 ضریب
Coefficients  

 احتمال
Prob 

 ضریب
Coefficients  

 احتمال
Prob 

 ضریب
Coefficients  

 احتمال
Prob 

  0.031  8.337  0.001  14.219  0.001  18.742  ثابت
PL -0.253  0.776  -0.311  0.776  1.857 0.070  
PW  -1.316  0.286  -1.276  0.286  -3.305  0.000  
PH  1.984  0.063  2.084  0.063  3.284  0.001  
PS  -0.124  0.923  0.050  0.923  -0.456  0.281  
PB -1.626  0.112  -1.066  0.112  0.102  0.821  

PL^2  -0.183  0.087  -0.466  0.087  0.171  0.546  
PL.PW  0.202  0.006  0.582  0.006  0.120  0.600  
PL.PH  -0.095  0.944  0.011  0.944  -0.530  0.004  
PL.PS  -0.029  0.978  -0.002  0.978  0.133  0.160  
PL.PB  -0.039  0.170  -0.123  0.170  -0.402  0.000  
PW^2  -1.096  0.000  -1.654  0.000  -1.893  0.000  

PW.PH  0.682  0.001  0.781  0.001  1.625  0.000  
PW.PS  0.107  0.720  0.033  0.720  0.125  0.142  
PW.PB  0.332  0.247  0.125  0.247  0.373  0.000  
PH^2  -0.498  0.012  -0.656  0.012  -0.585  0.005  
PH.PS  0.009  0.404  -0.062  0.404  -0.023  0.749  
PH.PB  -0.156  0.424  -0.083  0.424  -0.470  0.000  
PS^2  -0.003  0.663  0.032  0.663  -0.139  0.084  

PS.PB  -0.128  0.746  0.018  0.746  0.088  0.058  
PB^2  0.284  0.000  0.243  0.000  0.310  0.000  

Q -0.677  0.440  1.001  0.440  1.286  0.256  
PL. Q  0.361  0.092  0.324  0.092  0.342  0.056  
PW.Q -0.411  0.466  -0.138  0.466  -0.273  0.126  
PH.Q -0.232  0.079  -0.298  0.079  -0.331  0.023  
PS.Q 0.117  0.505  -0.059  0.505  -0.082  0.409  
PB.Q 0.199  0.242  -0.131  0.242  0.135  0.082  
Q^2 0.235  0.521  -0.137  0.521  -0.074  0.705  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
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قند  معادله سهم هزینه آب براي محصول چغندر
هاي قوچان، چناران و نیشابور که شباهت  شهرستان

صورت زیر برآورد  زیادي به تابع تقاضاي آن دارد به

در پرانتز  tصورت ضرائب و آماره  هکه ب شود  شده می
  شرح زیر:  . بهگزارش شده است

  
  . نهاده آب (تابع تقاضاي آب)هزینه برآورد معادله سهم  -6جدول 

Table 6. Estimation of the Water Supply Contribution Equation (Water Demand Function).  

log( ) log( ) log( ) log( ) log( ) logP PP P PW SL H B QS PW W WL WW WH WS WB WQP P P P PSH SH SH SH SH
           

  
PW Q  PWPB  PWPS  PWPH  PWPW  PWPL  PW    

-0.001  
(-0.95) 

-0.006  
(-5.83) 

-0.001  
(-1.79) 

-0.002  
(-2.271) 

0.02  
(0.24) 

0.001  
(1.28) 

0.02  
(1.99) 

  قوچان
Quchan  

-0.005  
(-1.94) 

-0.013  
(-10.17) 

-0.0004  
(-0.81) 

-0.0004  
(-0.58) 

0.03  
(15.40) 

0.003  
(3.50) 

0.04  
(3.52) 

  چناران
Chenarran  

-0.008  
(-3.79) 

-0.01  
(-10.12) 

-0.0007  
(-1.40) 

-0.002  
(-3.66) 

0.03  
(15.98) 

0.002  
(2.58) 

0.06  
(5.31) 

  نیشابور
neyshabour  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته

 
شود تمام  مشاهده می 6 جدول چه که در آن

هاي قوچان،  براي شهرستانضرایب معادله سهم هزینه 
با توجه با قند  چناران و نیشابور براي محصول چغندر

و این بدان معناست که اثر معنی  بی t آماره مقدار
بررسی ضرایب  نهاده آب دارد.اندکی بر روي قیمت 

هاي قوچان، چناران و نیشابور مربوط به شهرستان
یک از  هر دهد که معادله سهم هزینه آب نشان می
ها با قیمت نیروي کار، آب رابطه مثبت و با  شهرستان

قیمت کود حیوانی، سم، بذر و مقدار تولید رابطه منفی 
کار و آب با افزایش قیمت نیروي  عبارت دیگر هدارد. ب

رود. با افزایش  سهم هزینه آب از کل هزینه باال می
قیمت کود حیوانی، سم، بذر و مقدار تولید سهم نسبی 

ایج تن 9و  8، 7هاي  در جدولشود.  نهاده آب کم می
هاي جزئی خودي و جانشینی آلن  حاصل از کشش

ناران و نیشابور آورده هاي قوچان، چ براي شهرستان
 شده است. 

  
  . هاي جزئی خودي و جانشینی آلن شهرستان قوچان کشش -7 جدول

Table 7. Alen-Uzawa Partial Elasticities of Substilution in Quchan City.  
  ها نهاده

Inputs  
  نیروي کار

Labor  
  آب

Water  
  کود حیوانی
Manure  

  سم
Poison  

  بذر
Seed  

  نیروي کار
Labor  

-3.25  1.12  1.03  1  0.03  

  آب
Water  

  -1.24  1.23  2.09  1.10  

  کود حیوانی
Manure  

    -0.85  3.54  1  

  سم
Poison  

      -27.47  1.10  

  بذر
Seed  

        -0.49  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
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مشخص است، همه  7 طوري که از جدول همان
عالمت مورد انتظار هاي جزئی خودي آلن،  کشش

دهنده این است که بین  یعنی منفی را دارند و این نشان
قیمت و مقدار تقاضا رابطه عکس وجود دارد. 

هاي جزئی نهاده آب  کششدهنده  چنین نتایج نشان هم
تر از  خانوادگی بزرگ کار جز نیروي هها ب با سایر نهاده

کننده درجه جانشینی  باشد که این توصیف یک می
این باشد.  شده می هاي یادبین نهاده آب و نهادهقوي 

بیانگر این است که افزایش قیمت هر یک از این 
ها  اشتغال و کاهش قیمت آن کاهشها باعث  نهاده

هاي  شود. از طرفی کششاشتغال می افزایشباعث 
تر از  جزیی نیروي کار با آب، کود حیوانی و سم بیش

زایش بیکاري یک است، که این خود نتایجی چون اف
  و آلودگی محیطی را به همراه داشته باشد. 

سم با  نهاده آب جانشین براي کود حیوانی و
باشد. این به این تر از یک می هاي جزیی بیش کشش

ه مصرف معنی است که مدیریت استفاده از آب ب
توان  که می طوري هبانجامد ها به شکل بهتري می نهاده

تر را کاهش  میزان آبدهی بیشتر  با استفاده از کود بیش
، شود باعث کاهش هزینه تولید میداد. بنابراین و این 

رفت  تواند از هدر گذاري درست براي آب، می قیمت
هاي کود حیوانی و سم و حتی خود آب  نهاده

جلوگیري کند. همچنین رابطه جانشینی کود حیوانی با 
هاي سم و بذر و رابطه جانشینی سم با بذر  نهاده

هاي جزئی  که کشش باشد و با توجه به این قرار میبر
آلودگی بیش از حد تر از یک است، باعث  ها بیش آن

 محیط خواهد شد.

  
  .هاي جزئی خودي و جانشینی آلن شهرستان چناران کشش -8 جدول

Table 8. Alen -Uzawa Partial Elasticities of Substilution in Chenaran City.  
  ها نهاده

Inputs  
  نیروي کار
Labor  

  آب
Water  

  کود حیوانی
Manure  

  سم
Poison  

  بذر
Seed  

  نیروي کار
Labor  

-0.77  -0.14  1  1  0.93  

  آب
Water  

  -0.19  1.23  1.30  1.15  

  کود حیوانی
Manure  

    -0.85  -0.93  0.76  

  سم
Poison  

      -2.59  1  

  بذر
Seed  

        -0.65  

  هاي تحقیق یافتهمأخذ: 
  

هاي جزئی خودي و جانشینی  ، کشش8جدول 
بیانگر دهد که نتایج  آلن شهرستان چناران را نشان می

هاي جزئی خودي آلن، عالمت مورد  آنست که کشش
انتظار را دارند و نهاده نیروي کار با نهاده آب مکمل و 

باشد،  و بذر جانشین می حیوانی، سم هاي کود با نهاده

 هاي کود چنین نهاده آب رابطه جانشینی با نهاده و هم
حیوانی، سم و بذر دارد. نهاده کود حیوانی رابطه 
مکمل با سم و با نهاده بذر رابطه جانشین دارد. در 

  نهایت نهاده سم با نهاده بذر رابطه جانشین دارد.
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المت مورد هاي جزیی ع ، کشش9در جدول 
هاي  را دارند و نهاده نیروي کار با نهاده )منفی( انتظار

حیوانی و  دسم و آب رابطه مکمل و با نهاده هاي کو
نهاده آب با نهاده سم  و بذر رابطه جانشینی دارد

باشد.  نهاده کود حیوانی و بذر جانشین می مکمل و با
 بطه جانشینی با سم و بذر را داردنهاده کود حیوانی را

   باشد. سم با نهاده بذر جانشین می چنین نهاده و هم

با جانشین  9و  8 هاي با توجه به نتایج جدول
حیوانی، بذر و سم  هاي کودبودن نهاده آب با نهاده

  بدان معناست که براي تولید محصول چغندرقند 
تر و میزان  رضوي، با مصرف آب کم در خراسان

جلوگیري از  هاي مذکور موجب کارگیري از نهاده هب
رفت آب و در نتیجه موجب مدیریت تقاضاي هدر

  گردد. آب می
  

  . هاي جزئی خودي و جانشینی آلن شهرستان نیشابور کشش -9 جدول
Table 9. Alen -Uzawa Partial Elasticities of Substilution in Neyshabour City.  

  ها نهاده
Inputs  

  نیروي کار
Labor  

  آب
Water  

  کود حیوانی
Manure  

  سم
Poison  

  بذر
Seed  

  نیروي کار
Labor  

-0.87  -0.61  2.85  -7.42  1.22  

  آب
Water  

  -0.49  1.44  -3.78  1.13  

  کود حیوانی
Manure  

    -0.84  0.48  7.20  

  سم
Poison  

      -1.04  0.85  

  بذر
Seed  

        -0.21  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

و متقاطع تقاضاي  قیمتی هاي خود نتایج کشش
ها براي سه شهرستان قوچان، چناران و نیشابور  نهاده

آورده شده است. با توجه  12و  11، 10هاي  در جدول
  عالمت درست  قیمتی خودهاي ، کشش10به جدول 

، قدرمطلق باشند و مورد انتظار منفی را دارا می
جز بذر باالتر از  بهها  همه نهادهقیمتی خودهاي  کشش
ها  دهنده با کشش بودن نهاده و این نشان بودهیک 

به این معنی است که افزایش یک باشد و این  می
ها، باعث کاهش صد در قیمت هر یک از نهادهدر

تر از مقدار آن  میزان بیش به تقاضا براي آن نهاده
نیروي مطلق کشش خودي نهاده  مقدار قدر شود. می
عبارت دیگر،  هباشد. بها میدیگر نهاده تر از بیش کار

به تغییرات  نیروي کارحساسیت تقاضاي نهاده 
هاي  و نهاده باشدها میتر از دیگر نهاده بیشقیمتی خود

هاي بعدي  کود حیوانی، سم، آب و بذر در اولویت
جز کشش  ها به کشش متقاطع تمامی نهاده قرار دارند.

باشد و  ز یک میتر ا ) بیش13/0متقاطع سم و بذر (
  باشد. ها با هم می دهنده ارتباط قوي نهاده این نشان
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  .هاي قیمتی خودي و متقاطع شهرستان قوچان کشش - 10 جدول
Table 10. Price Elasticity of Factor Demand in Quchan city.  

  ها نهاده
Inputs  

  نیروي کار
Labor  

  آب
Water  

  کود حیوانی
Manure  

  سم
Poison  

  بذر
Seed  

  نیروي کار
Labor  

-7.26  2.50  13.93  2.23  2.31  

  آب
Water  

  -1.40  1.39  2.37  1.24  

  کود حیوانی
Manure  

    -3.38  14.02  3.96  

  سم
Poison  

      -3.29  0.13  

  بذر
Seed  

        -0.63  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

و قیمتی  خودهاي  که کشش 11جدول نتایج 
 بیانگردهد،  متقاطع شهرستان چناران را نشان می

هاي خودي عالمت درست و مورد  آنست که کشش
خود کشش ترین  بیشو  باشند انتظار منفی را دارا می

) و بعد از 40/6با مقدار ( نهاده کود حیوانی را قیمتی
تر از یک  ) بیش70/1( )، بذر60/3( کار آن نیروي

ها به تغییرات  دهنده تقاضاي آن باشد که این نشان می
خود ها است. کشش  تر از دیگر نهاده بیشقیمتی  خود

باشد و این  تر از یک می نهاده آب و سم کم قیمتی
تر از دیگر  کمقیمتی  خودها را به تغییرات  تقاضاي آن

ترین کشش متقاطع مربوط  بیش دهد. ها نشان می نهاده
  باشد. ) می68/5نهاده کود حیوانی و بذر (به 

  
  .هاي قیمتی خودي و متقاطع شهرستان چناران کشش - 11 جدول

Table 11. Price Elasticity of Factor Demand in Chenaran city.  
  ها نهاده

Inputs  
  نیروي کار

Labor  
  آب

Water  
  کود حیوانی
Manure  

  سم
Poison  

  بذر
Seed  

  نیروي کار
Labor  

-3.60  -5.36  4.69  4.69  4.37  

  آب
Water  

  -0.42  2.68  2.84  2.51  

  کود حیوانی
Manure  

    -6.40  -7  5.68  

  سم
Poison  

      -0.24  -0.62  

  بذر
Seed  

        -1.70  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
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متقاطع  وقیمتی  خودهاي کشش 12 جدول
هاي  کشش دهد و در آن شهرستان نیشابور را نشان می

ترین  را دارند و بیش عالمت مورد انتظار قیمتیخود
متعلق به نهاده کود حیوانی  قیمتی خودمقدار کشش 

براي نهاده سم قیمتی  خودترین کشش  و کم) 4/5(
ترین کشش متقاطع مربوط به  بیشباشد.  می) 21/0(

  باشد. ) می51/46بذر (نهاده کود حیوانی و 

  
  .هاي قیمتی خودي و متقاطع شهرستان نیشابور کشش - 12 جدول

Table 12. Price Elasticity of Factor Demand in Neyshabour city.  
  ها نهاده

Inputs  
  نیروي کار

Labor  
  آب

Water  
  کود حیوانی
Manure  

  سم
Poison  

  بذر
Seed  

  نیروي کار
Labor  

-3.14  2.20  10.34  -26.94  4.43  

  آب
Water  

  -0.86  2.54  -6.68  1.99  

  کود حیوانی
Manure  

    -5.40  3.12  46.51  

  سم
Poison  

      -.21  -.17  

  بذر
Seed  

        -0.35  

  هاي تحقیق مأخذ: یافته
  

  کلیگیري  نتیجه
 محصول چغندرقندبراي تخمین تابع تقاضاي آب 

، باتوجه به نظریه دوگانگی از رضوي استان خراسان
تابع هزینه و تولید ترانسلوگ استفاده شد. دلیل 

کارگیري تابع هزینه و تولید ترانسلوگ اینست که  هب
هاي معمول تابع  این شکل تابع، نسبت به دیگر شکل

هزینه کل (و یا تولید) هر واحد اقتصادي از 
برخوردار است. براي برآورد تري  محدودیت کم

تقاضا از تابع هزینه و تولید ترانسلوگ و معادالت 
ها استفاده گردید، براي محصول  سهم هزینه نهاده

به همراه معادالت سهم  و تولید نظر، معادله هزینه مورد
نظر گرفت و براي برآورد ضرایب ها مد هزینه نهاده

رتبط هاي به ظاهر نام این الگو از روش رگرسیون
تخمین در حالت کلی با توجه به تکراري استفاده شد. 

تابع تولید و هزینه ترانسلوگ به روش رگرسیون به 

دار بودن اکثر  )، با معنیSURE(1ظاهر نامرتبط 
ها،  چنین باال بودن ضرایب تعیین آن ضرایب و هم

ها از برازش خوبی برخوردار دهد که مدل نشان می
نتایج حاصل از برآورد هستند. از طرفی دیگر، 

در سه شهرستان  قیمتی تقاضا وهاي جانشینی  کشش
عالمت مورد انتظار (منفی) را دارا دهد که نشان می

و باال بودن کشش خودي قیمتی تقاضاي باشند  می
گذاري قیمتی آن دهنده سیاست براي نهاده آب نشان

رویه آب در تولید عنوان ابزار مناسبی براي کنترل بی هب
از  هاي چغندرقند در شهرستان قوچان باشد. مینز

هاي  که مقدار کشش با توجه به اینطرفی دیگر 
تر از  ) بزرگسمجز نهاده  هجانشینی متقاطع تقاضا (ب

ها  هاي تغییر قیمت در این نهاده باشد، سیاست یک می
توجهی در تغییر ترکیب کشت خواهد داشت.  اثر قابل

                                                
1- Seemingly unrelated regression 
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براي چنین مقدار کشش خودي تقاضاي آب  هم
تر از یک است. بنابراین تغییر  بیششهرستان قوچان 

روي مصرف  قیمت این نهاده ممکن است فشار بر
آب ایجاد نماید. با وجود رابطه جانشینی  انواع دیگر

بیانگر  حیوانی، سم و بذر و کودبین آب، نیروي کار 
حصول ها در کشت م تر این نهاده استفاده بیش

جهت صرفه جویی در معرفی آب است. از  چغندرقند
با  سمرو، کوچک بودن کشش جانشینی نهاده  سوي

هاي مربوط به تغییر  شود تا سیاست آب باعث می
ثیر چندانی بر أثر در تقاضاي یک نهاده، تؤعوامل م

طور  همانهاي مصرفی نداشته باشد. ترکیب دیگر نهاده
براي آب براي شهرستان تقاضا دهد  که نتایج نشان می

و براي شهرستان نیشابور و چناران  پذیر قوچان کشش
پذیر بودن تقاضا  توجه به کشش است، باناپذیر  کشش

گذاري  توان با اطمینان گفت که قیمت براي آب می
کارگیري این نهاده  اي در میزان به کننده آب نقش تعیین
ناپذیر  چنین با توجه به کشش و هم خواهد داشت

تري به استفاده  توجه بیش توانودن تقاضاي آب میب
هاي خود دست آمده از کشش هنتایج ب. این نهاده کرد

هاي قیمتی خودي و متقاطع و متقاطع آلن و کشش
رضوي با نتایج  براي محصول چغندرقند استان خراسان

)، جهانی و 2002هاي ترکمانی و کالیی ( پژوهش
) و پورمختار 2010()، یزدانی و عابدي 2007اصغري (

با توجه به نتایج  ) همخوانی دارد.2014و قادرزاده (
کارهاي زیر ارائه  دست آمده از این مطالعه، راه به

  شود: می
  

هاي جانشینی جزئی آلن با توجه به نتایج کشش - 1
هاي کود حیوانی با براي شهرستان چناران، بین نهاده

و با  آب رابطه مکملی برقرار است باسم و نیروي کار 
هایی  سیاستشود که توجه به این نتایج پیشنهاد می

براي  (قیمت واقعی نهاده آب) چون قیمت بهینه هم
از د که سم و کود حیوانی اتخاذ گردهایی چون  نهاده

 جلوگیري شود. هاي محیط زیست و خاك و آب  آلودگی

کار با آب با توجه به رابطه مکمل بین نهاده نیروي  - 2
رفت آب ن، براي جلوگیري از هدربراي شهرستان چنارا

 هایی سیاست داز آن بای(نیاز آبی محصول) و استفاده بهینه 
با هدف  چنین گذاري آب انجام شود و هم جهت قیمت

 قرار دادن افزایش راندمان مصرف آب و آبیاري مدرن
 شود. میبیکاري در بخش کشاورزي  کاهشباعث 

نیروي کار با سم و آب با سم با توجه هاي  نهاده -3
هاي جانشینی آلن براي شهرستان نیشابور،  به کشش

هاي  رابطه مکملی وجود دارد، دولت باید سیاست
هایی چون  مدیریتی براي تعیین قیمت بهینه براي نهاده

آب و سم اتخاذ نماید که از استفاده بیش از حد سم و 
از خطرات با آگاهی چنین  آب جلوگیري شود و هم

مدیریت صحیح  را به کشاورزانناشی از مصرف سم، 
 .ترغیب کنندهاي کشاورزي استفاده از نهاده

و مدیریت  مصرف آب افزایش کارایی براي -4
تقاضاي آب براي محصول چغندرقند در استان 

هاي  از خدمات و هماهنگیاستفاده خراسان رضوي 
 هاي تولید و استفاده ترویجی در جهت کاهش هزینه
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Abstract1 
Background and Objectives: Sustainable management of water resources to maintain environmental 
needs requires an economic approach to agriculture. Security and management of water in the 
agricultural sector is the most important strategy for sustainable development of the country. 
Considering the development process of the country and the transformation of the national economy, 
the agricultural sector has become the key to the security and economic life of the country. The 
growing demand of the population and the need to provide food and increase production make the 
agricultural sector one of the most important economic activities that plays a major role in managing 
this sector and providing the country's needs. Because of the high share of water use in the 
agricultural sector, the country faces a depression crisis. Because of the high share of water use in 
the agricultural sector, the country faces a depression crisis. At present, the country's water potential 
is not responsive to the growing demand for water in this sector, so resource management and water 
use optimization in the agricultural sector are the only countermeasures With a depression crisis. 
This research has been conducted to determine the production and demand function for sugar beet as 
one of the basic crops in Khorasan Razavi provinces (Quchan, Chenaran, and Neyshabur cities) in 
2016-2017 year. 
 
Materials and Methods: In the present study, the SURE method has been utilized to determine the 
water demand function. In this regard, the intrinsic and Alen-Uzawa Partial Elasticities of 
Substilution, intrinsic and  Price Elasticity of Factor Demand parameters have been evaluated in the 
estimation of the production function and the cost of the transfer of water by the seemingly unrelated 
regression method. Also, the R2 and adjusted R2 indices have been analyzed for the evaluation of 
fitting of the model and the Statisticst for meaningful coefficients of the variables.  
 
Results: The results confirm the fitting of the used model for sugar beet production cost functions in 
the study area. The results of the coefficients in Quchan, Chenaran and Neyshabur County indicate 
that there is a positive relationship between water cost and labor costs, and a negative relation to the 
price of fertilizer, poison, seeds and production amount.  
 
Conclusion: Based on the results, water is a substitute for fertilizer and poison with partial elasticity 
greater than one and this point illustrates the impact of the consumption management and economic 
evaluation of water on improving the consumption of other fertilizer and poison inputs as well as the 
water in the production of sugar beet is in this area. Based on the results, it is suggested that policies 
such as optimal prices for inputs such as poison and fertilizer must be adopted to prevent 
environmental pollution. 
 
Keywords: Demand management, Khorasan Razavi, Production and cost function, Sugar beet,  
Water pricing   
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