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 چکیده
 ینتتر بترر  ت، کشاورزی به علتت وابتتی ی شتدید بته طبیعت     های اصلی تولید محصوالت کشاورزی است. ترین منابع طبیعی و یکی از نهادهآب یکی از ارزشمند

-در نواحی خشت  و نیمته   کند.تر کشورهاست. لذا امروزه مدیریت آب در این بخش نقش مهمی را در مصرف منابع آب کشورها ایفا میکننده منابع آبی در بیشمصرف

-های زیتر سی و مقایته اثرات ناشی از افت سطح آبشود. این پژوهش به بررخش  مانند اکثر نقاط ایران به دلیل کمبود آب سطحی از منابع آب زیرزمینی اسیفاده می

تولیتد تتتابع    بدین منظور، تخمین توابتع پردازد. می 9818تا  9831های طی سال آن غیر بیابانیزمینی بر درآمد کشاورزان نواحی روسیایی ایران، نواحی بیابانی و نواحی 
کشاورزی در  ازآنجاکهنیایج نشان داد  صورت گرفت. Eviewsافراری مربعات معمولی و بتیه نرمداگالس( محصوالت کشاورزی با اسیفاده از روش حداقل -تولید کاب

-های زیرکنندگی آبمحدود تأثیرتری است، زمینی بیشمناطق خش  و بیابانی ایران به دلیل کمبود بارندگی و منابع آب سطحی ناچیر، متیلرم اسیفاده از منابع آب زیر

تر درآمد کشاورزان ایتن  آن بوده و کاهش این منابع در طول زمان، باعث کاهش بیش غیر بیابانیتر از نواحی مد در نواحی بیابانی ایران، بتیار بیشزمینی بر تولید و درآ
 شود.مناطق می

 .تولیدهای نهادهمحدودیت آب، درآمد کشاورزان،  ،، آبیاریزیرزمینی آب های کلیدی:واژه

 

 

 1مقدمه
هتای  ن و اقیصاد روسیا در ایران، ماننتد اکثتر کشتور   روسیاییا درآمد
وری انتد   ، میکی به کشاورزی و دامپتروری بتا بهتره   توسعهدرحال

تتر از  های روسیایی بتیار بتیش نیروی کار است. فقر در میان خانوار
 یرپتذیری تأثهای شهری رواج دارد و یکتی از دالیتل آن نیتر    خانوار

تکشتاورزان( از عوامتل مخیلت     درآمد اقشاری وسیع از روستیاییان  
هتای  تتنش (. 9831، خالتدی و پرمته  طبیعتی استت ت  طبیعی و غیتر 
کننده ال وی پراکنش گیاهتان در  ترین عوامل تعیینمحیطی از مهم
باشند. در ایران با توجه به محتدودیت شتدید منتابع    سطح جهان می

بتر   یرگتذار تأثتترین تتنش   آبی در اکثر مناطق، تنش خشتکی مهتم  
بختش  گرچته  (. 9811باشد تطاوسی و همکتاران،  میزراعی گیاهان
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کارشناسی ارشد نویتنده متئول با عنوان  نامهانیپامقاله حاضر متیخرج از 
زیرزمینی بر میوسط درآمد خانوارهای روسیایی ایران از  یهاآببرداشت  ریتأث"

 باشد.می "مشاغل کشاورزی
 9/6/19 تاریخ دریافت:
 8/91/19 تاریخ پذیرش:

ترین سهم را در مصرف آب به خود ها بیشکشاورزی در تمام کشور
اکثر نقاط ایران به دلیتل بارنتدگی کتم و توزیتع     . دهداخیصاص می

نامناسب زمانی و مکانی آن، از منابع آب سطحی مناستبی برختوردار   
تتری  زیرزمینی وابتی ی بیش به آب عمدتاًنبوده و بخش کشاورزی 

دارد. این موضوع در کنار سایر متائل فنی، اقیصتادی و فرهن تی و   
هتای کشتور بتا    هتای اخیتر دشتت   حقوقی باعث گردیده تا در سال

مجتاز مواجته گردیتده و دچتار افتت ستطح        ازحدیشبهای برداشت
(. 9816ایتیابی و پیامتدهای جتانبی ناشتی از آن گردنتد تبهراملتو،      

قترار   تتأثیر آب به طرق گوناگون درآمد کشتاورزان را تحتت   بحران 
-رویه و بیش از تتوان ستفره  های برداشت بیدهد. یکی از پیامدمی

زمینی های زیرهای آبکشی از آبزمینی، افرایش هرینههای آب زیر
بحتران آب باعتث   همچنتین  (. 9831تعبداللهی و ساالر نظتر،   است

شتود  تغییر ال وی کشت می جملهازی عملیات کشاورزی تغییر نحوه
درآمتد کشتاورزان    یجته درنی وآن عملکرد تولید محصتول   تبعبهکه 
خصوص آن دسیه از کشاورزانی کته  به ،کندکاهش پیدا می یجتدربه
 تأثیرتر تحت سنیی به فعالیت کشاورزی مشغول هتیند بیش طوربه

هتای انتد    با توجه به درآمد روینازا(. 9818فهمی، ت گیرندقرار می
جوامع روسیایی و ساخیار اقیصادی روستیا کته میکتی بتر تولیتدات      

 متثثر بیوان عوامل  کهیدرصورت، کشت آبی است عمدتاًکشاورزی و 
بتا اتختا    ، های کشاورزی را شناسایی کردبر درآمد حاصل از فعالیت
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افترایش درآمتد    تتوان عتالوه بتر   متی  هتا آنبتر   مثثرهای سیاست
ای کاهش فقر در جوامع روستیایی را نیتر فتراهم    هکشاورزان، زمینه

ساخت. هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت عوامل مثثر بر درآمد 
تتا   9831هتای  اسیان ایتران در ستال   89و فقر در جوامع روسیایی 

زمینتی بتر درآمتد    های زیرتأثیر اضافه برداشت آبو مقایته  9818
 باشد.بانی ایران میق غیر بیامناط روسیاییان مناطق بیابانی و

ی باالتر از های سرانهدسییابی به رشد و توسعه اقیصادی و درآمد
های اقیصادی مخیل  محتتوب  ها در برنامهترین اهداف کشورمهم
 درآمد، بازده پولی یا دی ر منافع مالی را گویند که بر اثر بته  شود.می
هتم شتامل   انداخین ثروت یا از خدمات به دست آید. این تعری  کار

شود. در ایتن تعریت    می یپول یرهای غهای پولی و هم درآمددرآمد
کته یکتی ثتروت تسترمایه( و دی تری       شتده یینمنابع درآمد نیر تع

درآمد ناخالص درواقتع همتان   (. 9892سبریان، خدمات انتان است ت
درآمد کل است که عبارت است از حاصلضترب مقتدار محصتول در    

حاسبه درآمد مررعه از رابطه زیر استیفاده  بنابراین برای م ،قیمت آن
 :شودیم
                                      VTP=TR=P.Y (9ت

میتران   Yقیمت ی  واحتد از محصتول تولیتدی و     Pکه در آن 
تولید است. میران تولید تابع عوامل گوناگونی است و فرم کلی تتابع  

-عنوان نهتاده به Lو  Kاست که در آن  Y=f(L,K)صورت تولید به

های تولید، عبارت از سرمایه و نیروی کار استت. برحتتب ماهیتت    
هتای دی تری را نیتر    تتوان نهتاده  این دو نهاده متی  یجاموضوع به

(، 9طبتق رابطته ت  پت   (. 9833بخشوده و اکبتری،  جای رین نمود ت
یا قیمت محصول و یتا مقتدار تولیتد     ،برای افرایش درآمد کشاورزان

ی گذشتیه تتاکنون، قیمتت    . در طتی چنتد دهته   یابتد باید افترایش  
است. لذا بترای   شدهیینمحصوالت بخش کشاورزی توسط دولت تع

افرایش درآمد کشاورزی و پایداری آن باید روی افرایش تولید و یتا  
 (.9833پیشرو و عریری، های آن میمرکر شد تکاهش هرینه

آمتد  های کشاورزی و دراز بعد نظری رابطه متیقیمی میان نهاده
کتاهش یتا    دستیرس قابلزمانی که آب سرانه کشاورزان وجود دارد. 

قیمت آب افرایش یابد، کشاورزان از آبیتاری کامتل بته ستمت کتم      
، اثتر تغییتر   9 (. شتکل Moinodini, 2014آورنتد ت آبیاری روی می

محتور  دهتد.  سطح آب روی منحنتی امکانتات تولیتد را نشتان متی     
هاست. افقی بیان ر سایر نهاده دهنده میغیر آب و محورعمودی نشان

در حالت اول با کاهش هر میرمکعب از آب و با فرض ثابتت مانتدن   
(، مجبتور  W0,X0بتا مخیصتات ت   Aها، کشاورز از نقطه دی ر نهاده

( منیقتل شتود. ازآنجاکته    W1,X0بتا مخیصتات ت   Bاست به نقطه 
 ها را افترایش تواند در طول ی  فصل تولید دی ر نهادهکشاورز نمی

رای حفظ سطح مطلوبیت ب W1,X1)با مخیصات  Cداده و به نقطه 
 اولیه خود حرکت کند تاین نقطه خارج از مرز امکانات تولیتد استت(،  

 ،کنتد تر حرکت متی لذا کشاورز به سمت منحنی امکانات تولید پایین
ستیدان و همکتاران،   یابتد ت تولیتد کتاهش متی    Bبنابراین در نقطته  

9811.) 

 
سیدان و ) مکانات تولید و مطلوبیت کشاورزمنحنی ا -1 شکل

 (1931همکاران، 
 

کمبود منابع آبی بر  تأثیربر آن و  مثثردر خصوص درآمد، عوامل 
رفاه روسیاییان تحقیقات میعددی در داخل و ختارج کشتور صتورت    

عمده به الراماتی چتون افترایش ستطح زیتر      طوربهکه  گرفیه است
(، Jiao et al., 2015؛ 9818، کشت در روسیاها تعادلی و همکاران
(، Jiao et al., 2015؛ 9831ستتطح آمتتوزش تخالتتدی و پرمتته، 

 Ehiakpor؛ 9818سرمایه و تتهیالت مالی تعادلی و همکتاران،  

et al., 2016 ؛ جیتائو و  9811متازار و حتتینی،   (، بار تکفل تعترب
و تغییتترات اقلیمتتی تستتیدان و  یستتالخشتت ( و 2191همکتتاران، 
انتد.  نمتوده  یدتأک( Sharif and Ashok, 2011؛ 9811همکاران، 

میغیرهتای   تتأثیر در اغلب مطالعات صتورت گرفیته بترای بررستی     
گونتاگون بتر درآمتتد و معیشتت کشتتاورزان بته بتترآورد تتابع تولیتتد      

به نیایجی دست یافیند  هرکدامو  شدهپرداخیهمحصوالت کشاورزی 
 خواهد شد.داده شرح  هاپژوهشاین ترین که در ادامه برخی از مهم

زمینی اولین بار توستط  های افت سطح آب زیربررسی اثرات و پیامد
. فوگتت در ستال   (Todd, 1980گرفتت ت صتورت   (9191-31تاد ت

والییتی،  نیر همین متورد را در آلمتان شترقی مطالعته کترد ت      9111
( اثترات افتت   9113. فورسیر و همکاران ت(Voiget, 1990؛ 9831

هتا مطالعته   ی شتهر در بتانکو  در محتدوده  زمینی را سطح آب زیر
هتای افتت   در ایران نیتر پیامتد   ( وForster et al., 1998کردند ت

-( در دشت9861زمینی نختیین بار توسط رحمانیان تسطح آب زیر

 .(9831والییتتی، هتای کرمتتان و رفتتنجان گتترارش شتده استتت ت   
 زیرزمینتی بتر   یهاآب افت سطح تأثیر(، 9819حیدری و همکاران ت

عملکرد محصوالت زراعی اسیان کرمان را بررستی نمتوده و نییجته    
گرفینتتتتد کتتتته بتتتته دلیتتتتل وابتتتتتی ی بتتتتاالی اقیصتتتتاد   
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این اسیان به منابع آب زیرزمینی و کمبود منابع آبی جای رین، افت 
و بتر عملکترد    یافیته یشافرا مرورزمانبهسطح منابع آب زیرزمینی 

شتیه استت. عتادلی و    منفی گذا تأثیرمحصوالت زراعی این اسیان 
و کمبتود   یسالخش (، با بررسی اثرات اقیصادی 9818همکاران ت

منابع آبی در یکی از نواحی روستیایی شهرستیان بهبهتان، نییجته     
گرفیند که خشکتالی موجب کاهش عملکرد محصوالت و درآمتد  

میتران ایتن    کننتده یتین تعترین عوامتل  خانوار شده است و از مهم
میران توانایی مالی، سن،  ازجملهبه عواملی  پذیری اقیصادی،آسیب

میران تتهیالت بانکی و توانایی بازپرداخت آن، وسعت اراضی آبی 
های غیر کشاورزی اشاره نمودند. عترب  و دیم و اشیغال در فعالیت

بتر فقتر خانوارهتای     مثثربا مطالعه عوامل  ،(9811مازار و حتینی ت
 ستن  هتای میغیتر  کته شاغل روستیایی در ایتران، نییجته گرفینتد     

 بتار  ختانوار،  سرپرستت  ستواد  وضعیت خانوار، بعد خانوار، سرپرست
 ستکونت،  محتل  جغرافیتایی  یمنطقته  و خانوار هایدارایی تکفل،
ستیدان و   .دارد ختانوار  شتدن فقیتر  احیمتال  بتر  داریمعنتی  اثرات

بترداری  در اثتر بهتره   کشتاورزان  رفاه تحلیل در ،(9811همکاران ت
آن بتر رفتاه    تأثیراز منابع آب زیرزمینی و همچنین مجاز  ازحدیشب

 نییجته  ایتن  بته بهتار،  -در دشت همتدان  جوارهمکشاورزان مرارع 
 سترانه  درآمتد  کتاهش  یجته درنی و سالیانه فاهر کاهش که رسیدند
 ،موردمطالعته  منطقته  در زمینتی زیتر  هتای آب ستطح  افت از ناشی

کشاورزان  رفاه کاهش رویه،بی برداشت روند ادامه بوده و چشم یر
(، در 2199. شری  و آشو  تداشت خواهد دنبال بهرا  درازمدت در

زمینتی بتر   های زیراضافه برداشت آب تأثیرای تحت عنوان مطالعه
هایی که از وری نشان دادند که درآمد مررعه در روسیادرآمد و بهره

بحرانی قرار دارند و همچنتین  نظر وضعیت منابع آبی در حالت نیمه
بترداری  مورد بهتره  ازحدیشبوسیاهایی که منابع آب زیرزمینی را ر

بترداری جتر    بهتره  ازنظتر هایی کته  دهند، نتبت به روسیاقرار می
 Sharif andتتر استت ت  رونتد پتایین  روسیاهای امن به شمار متی 

Ashok, 2011 تتأثیر بتا بررستی    یامقالته (، در 2191(. ستخری ت 
هتای قتومی در   ر و نتراع هتای زیرزمینتی بتر فقت    دسیرسی بته آب 

هتای  روسیاهای هند، به این نییجه رسید که در روسیاهایی که آب
هتای  تری قرار دارد، به دلیل نیاز به پمت   زیرزمینی در عمق بیش

-تر از سایر روسیاشناور برای اسیخراج آب، نرخ فقر باال یمتقگران

(، بتا بررستی   2191(. وانت  و همکتاران ت  Sekhri, 2014هاست ت
 دریافینتد آمد و توزیع آن در میان خانوارهای روسیایی پاکتتیان  در
مالکیت منابع آبی و دسیرسی به آب زیرزمینی نقش مهمتی در   که

 کشتاورزانی  کته یطوربهکند معیشت روسیاییان این کشور ایفا می
 دسیرسی زمینیزیر هایآب به خصوصیآب  هایچاه طریق از که

 Wang) بتود  تربیش کشاورزان سایر به درآمدشان نتبت داشیند،

et al., 2015).   بتا بررستی معیشتت    2191جیتائو و همکتاران ت ،)
خانوارهتای روستیایی کتامبوج نییجته گرفینتد کته برختورداری از        

هتا، ستن و تحصتیالت    امییازاتی ماننتد میتران سترمایه و دارایتی    
سرپرست خانوار و تعداد نیروی کار فعال، معیشت خانوارهتای ایتن   

دهتد و درآمتد خانوارهتای روستیایی     قرار متی  تأثیرتحت  ناحیه را
 ,.Jiao et al)های طبیعی منطقه وابتیه است به پیانتیل شدتبه

برخورداری از تتتهیالت   تأثیر(، 2196. ایاکپور و همکاران ت(2015
و اعیبارات را بر درآمد کشاورزان شمال غنا بررسی نموده و نییجته  

مثبیی بر درآمتد کشتاورزان    تأثیرت، گرفیند که دسیرسی به اعیبارا
داشیه و احیمال دسیرسی به اعیبارات برای کشاورزان با تحصیالت 

. (Ehiakpor et al., 2016)تتر استت   باالتر و مالکان برر  بیش
ارزیابی محدود مطالعات صورت گرفیه در خصوص درآمد و فقتر در  

نتابع  و کمبود م یسالخش مناطق روسیایی، حاکی از آن است که 
وری تولیتد،  تواند منجر به کاهش تولیدات کشاورزی، بهتره آبی می

امنیت غذایی کل جامعته را   یجهدرنیدرآمد و رفاه کشاورزان شود و 
 افکند.به مخاطره می

اشتاره   هتا آنکه بته برختی از    تجربیبا توجه به مبانی نظری و 
 :باشدمی (2رابطه ت صورتبهشد، ال وی کلی تحقیق 

 TR=P.Y(Wa, Li, Df ,Cr, Pr)                 (2ت

تعداد بتا   Liزمینی، های زیرسرانه برداشت از آب Waکه در آن 
 Crضریب تکفل در مناطق روسیایی،  Dfسوادان مناطق روسیایی، 

نماینتده قیمتت    Prو میران تتهیالت اعطایی به بخش کشاورزی 
در ی مقاله به ایتن شترح استت؛    محصوالت کشاورزی است. ادامه

 مورداستیفاده هتای  و میغیتر بخش بعد به شترح روش انجتام کتار    
و بررستی   موردبحتث نیتایج برآوردهتا    ادامهاست. در  شدهپرداخیه

 شتده پرداخیته در ایتن زمینته    هایییشنهادپی به ارائه و قرارگرفیه
 است.

 

 هامواد و روش
-بر درآمد ختانوار  مثثرهای در این تحقیق ابیدا به بررسی میغیر

ها برای چند ستال  و تکرار تخمین 18روسیایی ایران در سال  های
های کویری ایران و پرداخیه شد. سپ  تخمینی مشابه برای اسیان

هتا بتا   های غیر کویری صورت پذیرفیه و نیایج این تخمتین اسیان
شود. در ابیدا از فترم ل تارییمی رابطته    نیایج کل کشور مقایته می

 بترآورد قطعی اسیفاده شتد. ستپ    م صورتبه( برای کل کشور 2ت
-معنی سطح به توجه باو  شدهانجام هامیغیر از زیادی تعداد با اولیه

پتذیرفت.   صورت نهایی ال وی و هامیغیر نیخابا ها،ال و کل داری
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-( بته فترم کتاب   2ی تدر رابطته  شدهارائهپ  از تعیین تابع تولید 
یتق حاضتتر  ال تتوی تحقهتا،  داگتالس و ل تتارییم گیتری از میغیتتر  

 است: شدهارائه( 8رابطه ت صورتبه

Ln (8ت = + Ln + Ln + Ln +

Ln  + Ln + + 
حاصتل از   ینقتد  یتر غجموع درآمتد نقتدی و   م آن ه در ک

 م؛ ا iاستیان   مشاغل آزاد کشاورزی بترای ختانوار روستیایی   
زمینی به ازای هر هکیتار ستطح زیتر    های زیررانه برداشت از آبس

تر ساکن در ساله و بیش 6 باسوادانعداد ت م؛ ا iکشت در اسیان 

ریب تکفل روسیایی در استیان  ض م؛ ا iسیایی اسیان مناطق رو

i  هتا بته بختش کشتاورزی     یران تتهیالت اعطایی بان م ام؛

 م؛ ا iمتت محصتوالت کشتاورزی در استیان     قی ام؛ iن اسیا
 (؛البترز تهتران و   شهرکالنتبرای دو  اضافه برداشتمیغیر مجازی 

اصفهان و یترد(؛ و   کویری میغیر مجازی اقلیم تبرای دو اسیان 

 باشد.گر جر  اخالل میبیان 
زمینتی،  های زیرآوردن میغیر سرانه برداشت از آب دقتبهبرای 

هتای آبریتر   زمینی حوضههای زیراسیحصال آباز تقتیم میان ین 
بر میران سطح زیتر کشتت آبتی     در دو سال آبی میوالیهر اسیان 

سترانه برداشتت از    عنتوان بته  سال زراعی، برحتب موردنظراسیان 
میغیر مجموع درآمتد نقتدی و غیتر     شد.های زیرزمینی اسیفاده آب

، میغیر ضریب روسیایی باسوادانتعداد نقدی خانوار روسیایی، میغیر 
هتا بته بختش    و میغیتر تتتهیالت اعطتایی بانت      تکفل روسیایی

میغیتر قیمتت    هتای آمتاری بته دستت آمتد.     رزی، از سالنامهکشاو
جتتاری بختتش  افتترودهارزشمحصتتوالت کشتتاورزی، از تقتتتیم  

ثابتت بختش کشتاورزی در ستال پایته       افرودهارزشکشاورزی بر 
(. قیمتت محصتوالت   9819د تربیعتی و همکتاران،   شومحاسبه می

ستپ    .کشاورزی از این طریق از بانت  مرکتری بته دستت آمتد     
در مقتاطع زمتانی   هتای کشتور   برای کلیه استیان  موردنظرتخمین 

مصرف  ازآنجاکه. همچنین صورت گرفت 9818تا  9831های سال
ها در مناطق مخیل  به دلیل شترایط آب و هتوایی میفتاوت،    نهاده

-نوع خا  و سایر عوامل میفاوت است، تخمین مشابهی طی ستال 

کشتور و  استیان بیابتانی و خشت      99بترای   9818تا  9831های 
اسیان غیر کویری ایران صورت گرفیته و نیتایج ایتن     91همچنین 
 ها با یکدی ر و با نیایج کل کشور مقایته شد.تخمین

 

 نتایج و بحث
زمینی بر درآمد کشاورزان اضافه برداشت آب زیر تأثیربرای مطالعه 

بر درآمد بتا توجته بته مبتانی      مثثرهای ترین میغیرایران، ابیدا مهم
تجربی مشخص گردید. ستپ  از طریتق بررستی مقتاطع     نظری و 
ها بر میغیر وابتیه در سال آماری هر ی  از این میغیر تأثیرزمانی، 
اسیان کشور محاسبه گردید. برای مشاهده میتران   89برای  9818

بر درآمتد کشتاورزان در    موردنظرهای میغیر تأثیرگذاریتغییرات و 
 مثثرترینو نیر تعیین  شدهبکتطول زمان، اطمینان از ثبات نیایج 

ها برای چند سال میوالی تکرار گذار بر درآمد، تخمینهای اثرمیغیر
شد. نیایج نشان داد که گرچه ضریب سرانه برداشت از منتابع آبتی   

دار است، اما عالمتت منفتی آن   از نظر آماری معنا 12فقط در سال 
ر درآمتد  منفتی ایتن میغیتر بت     تتأثیر ها داللتت بتر   ی سالدر کلیه

رفیته ایتن   شتود، رفیته  که مشاهده می طورهمانکشاورزان دارد و 
بترای ایتن    آمدهدستبهضریب منفی در حال افرایش است. مقدار 

دار نیتت، ولی حاکی از آن است معنا 18ضریب نیر گرچه در سال 
زمینتی،  های زیردر سرانه برداشت از آب درصدیی که با افرایش 

یابتد. ایتن   درصد کاهش می 99/1، حدود 18 میران درآمد در سال
هتای  زمینی و افرایش هرینههای زیرحالت به دلیل افت سطح آب

ساالنه آبکشی از این منابع بروز نموده و با مبانی نظتری و پیشتینه   
الخصتوص آب، در متورد   تحقیق سازگاری دارد. منابع طبیعی علتی 

ود، میغیر شآبی کشت می صورتبهمحصوالت کشاورزی که اغلب 
طور که نیایج برازش برای کل کشتور  مهمی به شمار آمده و همان

-شرایط نامتاعد آب دهدهای منیخب بیابانی نشان میو نیر اسیان

های زیرزمینی، منجر به کتاهش محصتول، کتاهش تقاضتا بترای      
ها کاهش دسیمرد واقعی و درآمد آن یجهدرنیکارگران کشاورزی و 

آموزش و سطح ستواد، گرچته ضتریب     شود. در خصوص میغیرمی
دار شتده استت، امتا کتاهش     این میغیر فقط برای ی  ستال معنتا  

تتتدریجی مقتتدار ایتتن ضتتریب حتتاکی از آن استتت کتته آمتتوزش   
و  دادهازدستت کارایی خود را در جامعه روسیایی ایتران   مرورزمانبه
شود. بروز این حالت به دلیل آن استت  آن کاسیه می تأثیرگذاریاز 

هتای آموزشتی جامعته    یم آموزشی کنونی پاسخ وی نیتاز که سیت
ساخیار  ازجملهروسیایی ایران نبوده و این متئله به دالیل مخیلفی 

سنیی تولید و کیفیت نیروی انتانی شتاغل در ایتن بختش استت.     
هتا  ضریب تکفل جامعه روسیایی بر درآمد آنان در اغلب ستال  تأثیر
دار نشتده  معنتا  18ر ستال  چه مقدار این ضریب ددار است. گرمعنی

در  درصتدی یت  ولی مقدار آن حاکی از آن است کته بتا افترایش    
-درصد کاهش می 98/1کشاورزان حدود  میران این ضریب، درآمد

مقدار منفی این ضریب در حال افرایش است، بتر آن   ازآنجاکهیابد. 
داللت دارد که بار تکفل همتواره از عوامتل مهتم بازدارنتده رشتد      

زدایی در جامعه روسیایی به شمار آمده و این امر نیر فقر اقیصادی و
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با مبانی نظری و پیشینه مطالعاتی تحقیتق حاضتر ستازگاری دارد.    
تغییتتر ضتتریب و عالمتتت میغیتتر تتتتهیالت اعطتتایی بتته بختتش  

این میغیر بر درآمد کشتاورزان   تأثیرکشاورزی، حاکی از عدم ثبات 
از سوی دولت برای پرداختت  اعیبار  ینتأمرغم است. در ایران، علی

تتهیالت به بخش کشاورزی، به دلیتل موانتع موجتود، دسیرستی     
اغلب  پاخردهکشاورزان به اعیبارات بانکی محدود بوده و کشاورزان 

. فصتلی بتودن تولیتدات کشتاورزی و     انتد بهرهیباز این تتهیالت 
های کشاورزان، باعث به وجود آمتدن  فصلی بودن دریافیی یجهدرنی
های خانوار کشاورز شتده  ها و پرداخییزمانی بین دریافیی ألخی  
تتهیالت بانکی در فصلی غیر از فصتل کشتت بته     کهیدرصورتو 

های تولیدی، مصرف آن در فعالیت یجابهکشاورزان پرداخت شود، 
های غیر بختش  های جاری کشاورزان و هرینههرینه ینتأمصرف 

دهنتد.  خود را از دست میکارکرد واقعی  یجهدرنیکشاورزی شده و 
شود، مقدار ضریب میغیر قیمت در کلیته  طور که مشاهده میهمان
باشتد، امتا   دار متی معنا 18ها منفی بوده و گرچه فقط در سال سال

منفتی بتر درآمتد کشتاورزان دارد.      تأثیرضریب منفی آن داللت بر 
که ی  درصد افرایش قیمت محصتوالت کشتاورزی در    یاگونهبه

درصدی در درآمتد کشتاورزان شتده     29/1، باعث کاهش 18سال 
منفی افرایش قیمتت محصتوالت بتر درآمتد      تأثیراست. همچنین 

توانتد  است کته متی   یافیهیشافراهای میوالی کشاورزان، طی سال
حاکی از آن باشد که گرچه تعیتین قیمتت محصتوالت کشتاورزی     

زمینه  گیرد و خود کشاورزان دخالیی در اینتوسط دولت صورت می
قیمتت محصتوالت کشتاورزی در     کته یتن اندارند، اما با توجته بته   

مقایته با سایر تولیدات کشور طی سالیان میتوالی افترایش بتتیار    
تترین میتران ایتن افترایش قیمتت      اندکی داشیه و همچنین بتیش 

شود، کشاورزان برای افرایش درآمتد  ها مینصیب دالالن و واسطه
باشتند. ضتریب میغیتر    شان میکی میتولیدات یشبرافراتر خود بیش

تهران و کرج کته بتا اضتافه برداشتت      شهرکالنمجازی برای دو 
تر مواد مجاز به دلیل ازدحام جمعیت و نیاز به تولید بیش ازحدیشب

دار استت. همچنتین ضتریب    ها معنااند، در اغلب سالغذایی مواجه
هتا  لمیغیر مجازی دو شهر کویری اصفهان و یرد، برای کلیته ستا  
 ازآنجاکهمعنادار و ضریب منفی آن در حال افرایش است. همچنین 

کشاورزی در مناطق خش  و بیابانی ایران به دلیل کمبود بارندگی 
تتری  و منابع آب سطحی ناچیر، متیلرم اسیفاده از منابع آبی بتیش 

های توضیحی در مناطق گوناگون بتتیه بته   و نیر سایر میغیر است
تتا   9831هتای  های مربوط بته ستال  تخمینشرایط میفاوت است، 

اسیان خش  و بیابانی کشتور   99در  باری ، به همان روش 9818
انجام شد که نیایج مشتابهی را   غیر بیابانیاسیان  91و بار دی ر در 

های کل کشور نشان داد با این تفتاوت  از داده آمدهدستبهبا نیایج 
زمینتی در منتاطق   های زیتر ی برداشت آبکه مقدار ضریب سرانه

تری نتبت به منفی بیش تأثیردار بوده و ها معنابیابانی در اکثر سال
، وقتوع یت    18که در ستال   یاگونهبهنیایج کل کشور نشان داد. 

درصد اضافه برداشت سرانه در منتاطق کتویری ایتران، منجتر بته      
 کته یدرحتال درصد کاهش درآمد کشاورزان این مناطق شتد   69/1

درصد بود. این  99/1، حدود 18برای کل کشور در سال این میران 
زمینی در منتاطق  نییجه حاکی از بحرانی بودن اوضاع منابع آب زیر

درآمد کشاورزان در ایتن نتواحی    ازحدیشبکویری ایران و کاهش 
دهنتده آن استت کته آب    کشور است. همچنین نشان کلبهنتبت 

یرسی به سایر منتابع  زمینی در مناطق کویری، به دلیل عدم دسزیر
تتتری در تولیتتدات هتتای ستتطحی، نقتتش مهتتمآبتتی همچتتون آب

کنتد. ایتن نییجته بتا نیتایج اکثتر       کشاورزی در این مناطق ایفا می
 (2199مطالعات صورت گرفیه و همچنین مطالعه شری  و آشو  ت
هتای  که نییجه گرفیند درآمتد کشتاورزان در منتاطقی کته ستفره     

، گیترد یمت برداشت از منابع آبی صورت بحرانی وجود دارد یا اضافه 
 Sharif andکمیر از درآمد سایر کشاورزان است، مطابقتت دارد ت 

Ashok, 2011.) 

آن  تأثیرمیغیر آموزش بر درآمد کشاورزان این مناطق، مشابه  تأثیر
منفی بار تکفتل   تأثیراما در خصوص بار تکفل، ؛ در کل کشور است

شور است که حتاکی  ش از کل کدر مناطق بیابانی کشور، اندکی بی
باال بودن بیکاری و بار تکفتل در ایتن نتواحی و    از ضع  اشیغال و 

هتای ایتن   همچنین مشارکت باالی سالمندان و کودکان در روستیا 
باشتد. ضتتریب میغیتر تتتتهیالت اعطتایی در نتتواحی    منتاطق متتی 

تر بتود  روسیایی، مشابه کل کشور بوده ولی مقدار ضریب آن برر 
تتر  بیش تأثیردر این نواحی و  اندازپ هنده میران پایین دکه نشان

منفی میغیر قیمت  تأثیرباشد. های بانکی بر درآمد کشاورزان میوام
تر بوده و محصوالت کشاورزی بر درآمد کشاورزان این نواحی بیش

تتر درآمتد   بیش یرپذیریتأثو  مناطق گر ساخیار کشاورزی اینبیان
از تغییرات و نوستانات قیمتت محصتوالت     هااین اسیانکشاورزان 

 باشد.می
 

 گیری  نتیجه
زمینتی همچنتان از   های زیرنشان داد که آب این پژوهش نیایج

ی رونتق کشتاورزی در منتاطق کتویری     ترین عوامل بازدارندهمهم
بتر   متثثر تترین میغیتر   و بتار تکفتل مهتم   شوند ایران محتوب می

باشتد. مشتابهت   آن متی  معیشت کشاورزان ایران و مناطق بیابتانی 
تغیر از  یموردبررسهای ی میغیرهای کلیهباالی ضرایب و عالمت
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زمینتی(، در ستطح کشتور، منتاطق     های زیتر سرانه برداشت از آب
 کشتاورزان  یبتاً تقر، بیان ر آن است که غیر بیابانیو مناطق  بیابانی
از  میتران یت  ی نقاط ایران برای عملیتات مشتخص، بته    در همه
تولیدی اسیفاده نموده و اخیالف زیتادی میتان    یازموردنای هنهاده
های تولید در خورد و شیوهها به چشم نمیها در اسیفاده از نهادهآن

های اما در مورد سرانه برداشت از آب؛ مشابه است یباًتقرکل ایران 
به دلیل کمبود این منابع در مناطق بیابانی و نبود  یعیاًطبزمینی، زیر

درآمد ستاکنان ایتن منتاطق از ایتن      یریاثرپذی جای رین، منابع آب
زمینتی بتر   های زیتر منفی افت سطح آب تأثیرتر بوده و منابع بیش

تر استت. ایتن متتئله حکایتت از     معیشت ساکنان این نواحی بیش
زمینی در مناطق کتویری داشتیه و لتروم    های زیرارزش باالی آب

 تأثیر ازآنجاکهد. همچنین نمایاین منابع را گوشرد می گذارییمتق
های زیرزمینی بر درآمد ساکنان منتاطق  منفی سرانه برداشت از آب

تتوان نییجته   تر از مناطق بیابتانی استت، متی   غیر بیابانی بتیار کم
و  گرفت که به دلیل وجود منابع جای رین سطحی در ایتن منتاطق  

غیتر  منتاطق  تر در طول سال در برخورداری از نروالت جوی بیش
معیشت ساکنان این نواحی از افت سطح منتابع   یرپذیریتأث، ابانیبی

باشد. نیایج در خصوص میغیر اعیبتارات بتانکی   تر میآب بتیار کم
نیر حتاکی از آن بتود کته تخصتیص اعیبتارات بتانکی بته بختش         

یکتان و یکپارچته بتر درآمتد کشتاورزان منتاطق       تأثیرکشاورزی، 
ارت دقیقی بر زمتان اعطتای   مخیل  ایران ندارد و نیر کنیرل و نظ

-آمتوزش  یاثربخشرسد گیرد. همچنین به نظر میآن صورت نمی

تتر از  ای و تجربتی در منتاطق روستیایی بتیش    های فنی و حرفته 
 های کنونی و سطح سواد است.آموزش

 
 رهیافت ترویجی 

های آموزشی سیتیم آموزشی کنونی پاسخ وی نیاز ازآنجاکه -
بایتد یت  بتازن ری کلتی در     جامعه روسیایی ایتران نیتتت،   

بنتابراین بته   ؛ هتای آموزشتی کشتور صتورت پتذیرد     سیاست
 یجتا بهشود نظام آموزشی کشور پیشنهاد می اندرکاراندست

هتای  سیتیم آموزشی کنونی در جوامع روسیایی بته آمتوزش  
 تری صورت گیرد.ای و کاربردی توجه بیشفنی و حرفه

-بر درآمد متی  مثثرای هترین میغیربار تکفل از مهم ازآنجاکه -

خصتوص در  تر بته بیش ییزااشیغالشود با باشد، پیشنهاد می
مناطق بیابانی، در جهتت ایجتاد و بهبتود درآمتد تتدابیر الزم      

 اندیشیده شود.

قیمت محصوالت کشاورزی همواره از رشد پایینی نتبت بته   -
منفتی آن بتر درآمتد     تتأثیر سایر محصوالت برخوردار بوده و 

رستد ایتن امتر بته     مشهود بود. به نظر می یخوببهکشاورزان 
است بته همتین دلیتل توصتیه      دادهرخها دلیل حضور واسطه

ها و دالالن در این بخش جلتوگیری  شود از حضور واسطهمی
 شود تا قیمت واقعی محصوالت نصیب کشاورزان شود.

شود هدفمند نمودن، کنیرل و نظتارت دقیتق بتر    پیشنهاد می -
زمان اعطای آن صتورت گیترد تتا ایتن     تخصیص اعیبارات و 

هتتای تولیتتدی کشتتاورزی جهتتت فعالیتتت صتترفاًتتتتهیالت 
 قرار گیرد. مورداسیفاده
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The Impact of Groundwater Exploitation on the Farmers' Income of the Desert and Non-

Desert Regions of Iran. 

 

M. Ehsany9*, N. Mehregan2 and H. Balali8 

 
Abstract 

 
Water is one of the most valuable natural resources and one of the main inputs for agricultural products 

manufacturing. Due to high dependence on regional condition, agriculture is the largest consumer of water resources 

in many countries. Hence, today, agricultural water management plays an important role in the use of water 

resources of these countries. In dry and semi-arid areas like most arts of Iran, because of lack of surface water, 

groundwater resources are used. This research investigates and compares the effects of the decrease in the surface of 

the groundwater on farmers' income in rural areas of Iran, desert areas and non-desert areas during 1389 to 1393. 

For this purpose, agricultural production function (The Cobb-Douglass production function) were estimated by 

using Ordinary Least Squares method and Eviews software. The results showed that since agriculture in arid and 
desert areas of Iran due to shortage of the rainfall and low surface water resources requires more usage of 

groundwater resources؛  so the effect of groundwater limitation on production and income in the desert areas of Iran 

is much more than its non-desert areas, and reducing those resources over time will reduce farmers' income more in 

these areas.  
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