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 در محصول نوع اساس بر گذاريقیمت رویکرد با کشاورزي آب اقتصادي ارزش تعیین

 مرکزي استان
 4الهی فضل هاجر ،3 نژاد عراقی شهاب ،*2ابراهیمی کیومرث ،1فردویی موخر اسماعیلی محمدعلی

 
 ، کرج، ایران.تهران دانشگاهپردیس کشاورزی و منابع طبیعی   آب، منابع مهندسی ارشد یکارشناسآموختۀ  دانش  .1

 ، کرج، ایران.تهران دانشگاه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آبادانی و آبیاری مهندسی گروه ،استاد .2
 .، کرج، ایرانتهران دانشگاه، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی آبادانی و آبیاری مهندسی گروه ،دانشیار .3
 .، ایرانشهرکرد دانشگاه زهکشی، و آبیاری مهندسی دکتری دانشجوی .4
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 چکیده     

 رویکرد با و شده گرفته نظر در اقتصادي کاالي یک عنوان به آب که است آن نیازمند آب منابع بهینه کاربرد و اقتصادي توسعه

 مالی راندمان و محصول نوع اساس بر کشاورزي آب اقتصادي ارزش تعیین حاضر پژوهش هدف. شود مدیریت اقتصادي

 ریاضی مدل یک توسعه با منظور این براي باشد. می 1392-1393 زراعی سال در مرکزي استان از شهرستان هفت در کشاورزان

 تحت مساحت اساس بر دهی وزن روش سه از ايعلوفه ذرت و جو یونجه، گندم، محصول چهار براي آب اقتصادي ارزش بومی

 حجم اساس بر دهی وزن روش نتایج اساس بر آمد. دست به منطقه هر براي محصول هر درآمد میزان و مصرفی آب حجم کشت،

 ساوه، شازند، کمیجان، محالت، هاي شهرستان براي آب اقتصادي ارزش شد. انتخاب روش ترین مناسب عنوان به مصرفی آب

 آمد. دست به مترمکعب هر در ریال 6050 و 4800 ،3800 ،6700 ،5000 ،5550 ،5700 برابر ترتیب به آشتیان و خمین دلیجان،

 کشاورز از آب قیمت تمام دریافت و شده محاسبه قیمت درصد 10 دریافت رایگان، آب حالت سه براي کشاورزان مالی راندمان

 راندمان و است هاهزینه میزان در تغییر از بیشتر درآمدها تغییرات به مالی راندمان حساسیتنتایج نشان داد که  شد. محاسبه

 کشاورزان مالی راندمان افزایش براي اول وهله در که معناست بدین این نیست. راستا هم موارد همه در مالی راندمان با آبیاري

 شود. کاسته کشاورز هايهزینه از یارانه پرداخت با همچنین و یابد افزایش کشاورزان درآمدهاي است بهتر

 

 . ریاضی مدل کشاورزي، محصول آب، قیمت مالی، راندمان هزینه، و درآمد :هاواژهکلید
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  مقدمه
 و صنعت شهرسازي، توسعه در شیرین آب سر بر رقابت

 جهان سطح در شیرین آب منابع کاهش سبب کشاورزي،

 هـايمحدودیت از یکی آب منابع کمبود .(13) است شده

 و خشک مناطق در محصول تولید بـراي بـزرگ

 منابع اهمیت به توجه با (.16) اسـت ایـران خشک نیمه

 در بایست می آب مدیریت مقوله مختلف، سطوح در آب

 جهت گیرد. قرار کشور هاياولویت و هابرنامه رأس

 برداري بهره و برداران بهره نقش به باید آب مدیریت

 حقوق رعایت همچنین و آب منابع از آنان مشترك

 این از استفاده زمینه در نگري آینده و مختلف ذینفعان

 از تقاضا میزان گرفتن پیشی با (.14) گردد توجه منابع

 تعریف به نیاز خشک، مناطق در ویژه به آب عرضة

 آن توزیع و متقاضیان میان آب تقسیم براي معیارهایی

 ارزش تعیین (.7) آمد پیش مختلف مصارف براي

 براي مناسب مدیریتی هايراهکار از یکی اقتصادي

 اقتصادي، عرضه از منظور است. آب وري بهره افزایش

 مکان و زمان در مشخص، کیفیت با موجود آب مقدار

 حاضـر، درحـال (.17) باشد می معین مصرف براي معین

 قانون براساس کـشاورزي بخـش در آب گـذاري قیمـت

 با گیرد. می صـورت محـصول نوع و آب عادالنة توزیع

 مقدار مبناي بر گذاري قیمت سیستم این که این به توجه

 آب بهینة تخصیص براي کافی انگیزة نیست، مصرفی آب

 رو ایـن از نـدارد، وجـود آن مـصرف در جـویی صرفه و

 بیـشتر موارد اغلب در آب نهایی( )بازده اقتصادي ارزش

 يبرا یزهانگ یجادا براي (.9) است آن دریافتی بهاي از

 يگذار یمتق یزممکان یاري،آب راندمان بهبود و آب حفظ

 حقوق يبرا اجرا قابل و یقانون و روشن یفتعر با یدبا

 اصالح و شده محدود آب یهسهم یريگ اندازه و آب

 این، بر عالوه شود. همراه آب يهاانجمن یاراتاخت

 استخراج به است ممکن سطحی آبیاري آب قیمت افزایش

 صدور یجه،نت در شود، منجر زیرزمینی هاي آب ازحد بیش

 صورت دقت با باید یرزمینیز يهاآب از برداشت مجوز

 زیادي هايتالش گذشته، سال چند طول در .(29) گیرد

 در آب منابع مدیریت و کشاورزي اقتصاد بخش در

 کاالي یک عنوان به آب اقتصادي ارزش تعیین راستاي

 این از مواردي به ادامه در است. گرفته صورت اقتصادي

 مدل یک توسعه با تحقیقی در است. شده اشاره تحقیقات

 تولید براي آب اقتصادي ارزش تعیین به ریاضی

 پرداخته کرمان استان در لیموترش و خرما محصوالت

 گرفت. قرار بررسی مورد اقتصادي راندمان سپس شد.

 راندمان و اقتصادي راندمان که داد نشان تحقیق نتایج

 با تحقیقی در (.6) هستند راستا هم یکدیگر با آبیاري

 آب اقتصادي ارزش (6) شده ارائه ریاضی مدل از استفاده

 آبیاري آب اقتصادي راندمان و تعیین قزوین دشت در

 میان در که داد نشان  تحقیق نتایج (.12) شد محاسبه

 تعیین آب، اقتصادي ارزش تعیین مختلف هايروش

 آب حجم دهی وزن -محصول روش اساس بر آب قیمت

 هايسیاست که شد پیشنهاد و است تر مناسب مصرفی

 و کشاورزان پرداخت توانایی که مختلف گذاري قیمت

 دهد می قرار مدنظر نیز را آب کارایی افزایش همچنین

 از ناشی اثرات دیگر تحقیقی در (.11) شود گرفته کار به

 قرار بررسی مورد اردن در آب گذاري قیمت يها سیاست

 و نگهداري يهاهزینه اگر که  شد مشخص و گرفت

 احتمال شود، تأمین آبیاري هايطرح در برداري بهره

 افزایش همچنین بود. خواهد کمتر آب قیمت افزایش

 کاشت به کشاورزان تشویق طریق از اقتصادي راندمان

 کشت و نوین آبیاري هايروش از استفاده فشرده،

 شود می آب قیمت افزایش سبب تر اقتصادي محصوالت

 آب اقتصادي ارزش تعیین دیگر تحقیقات جمله از (.27)

 در دوگان هزینه تابع رهیافت از استفاده با کشاورزي

 نتایج اساس بر است. گندم محصول براي قزوین دشت
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 و تولید تابع هايرهیافت از آب نهاده اقتصادي ارزش

 مترمکعب هر ازاي به ریال 609 و 586 ترتیب به هزینه تابع

 مدلسازي از استفاده با تحقیقی در (.1) گردید برآورد آب

 جهت که آب منابع مدیریت و ریزي برنامه یکپارچه

 آب منابع تخصیص جایگزین هايسیاست بررسی

 در منطقه چهار در آب قیمت تعیین به بود، شده توصیف

 نهایت در شد، پرداخته هند کشور در کریشنا حوضه

 61/0 و 24/0 ،24/0 ،28/0 منطقه چهار این در آب قیمت

 که شد گرفته نتیجه و شد محاسبه مکعب متر هر در دالر

 منابع مدیریت وجود عدم و نامناسب کشاورزي هايشیوه

 (.24) شود می آب تقاضاي افزایش به منجر معقول آب

 عامل یک عنوان به آب معرفی ضمن دیگري محققان

 که کردند اعالم اقتصادي و اجتماعی توسعه محدودکننده

 بیان و باشد می مناسب مدیریت نیازمند پایدار توسعه

 اتخاذ در مهم عامل یک آب اقتصادي ارزش تعیین داشتند

 هايبخش به آب منابع تخصیص براي مناسب تصمیم

 تغییر که داد نشان ایشان تحقیق نتایج باشد. می مختلف

 براي آب قیمت مطالعه مورد منطقه کشت الگوي صحیح

 داده افزایش مصر پوند 92/0 به 88/0 از را مترمکعب هر

 اهمیت و جایگاه شده، بیان هايپژوهش همه .(25) است

 حفظ در آب اقتصادي ارزش تعیین و اقتصادي دیدگاه

 توسعه و آب وري بهره افزایش و موجود آب منابع

 تحقیق در کند. می بیان را منطقه یک اجتماعی و اقتصادي

 آبیاري هايدیدگاه منحصراً تا است شده سعی حاضر

 گیرد قرار بررسی مورد آب اقتصادي ارزش تعیین درزمینه

 برآورد هاییروش توسط کشاورزي آب گذاري قیمت و

 کشت، زیر سطح همچون اصلی عوامل هاآن در که شود

 با مستقیماً کشاورز که کشت الگوي و مصرفی آب حجم

 در هستند. تأثیرگذار واضح طور به دارد، کار و سر هاآن

 مدل یک شده اصالح نسخه از استفاده با پژوهش این

 وهوایی آب شرایط و شناسی بوم روش بر مبتنی که ریاضی

 مشخصات بردارنده در همچنین و (6 و 5) باشد می ایران

 هر عملکرد میزان محاسبه به ،(6) است گیاه فیزیولوژیکی

 ابتدا است. شده پرداخته مطالعه مورد مناطق در محصول

 موردنظر محصوالت و طالعهم مورد منطقه براي مدل

 مدل، این کاربست با سپس شد داده توسعه و لیتکم

 مناطق در محصول عملکرد میزان از مناسب برازشی

 ارزش تعیین در آن از حاصل نتایج که آمد، دست هب

 مورد منطقه در که ازآنجایی شد. استفاده آب اقتصادي

 این ،شودنمی دریافت کشاورزان از بهایی آب هیچ مطالعه

 و نیست سازگار اقتصادي معیارهاي و مبانی با موضوع

 آن اقتصادي ارزش کاهش و آب وري بهره تنزل موجب

 و سازي شفاف زمینه باید اول وهله در لذا، است شده

 حاضر تحقیق در شود. مهیا آب اقتصادي ارزش تعیین

 شرایط براي موجود مدل اصالح و توسعه بر عالوه

 ارزش تعیین براي منطقه محصوالت و وهوایی آب

 مرکزي، استان از شهرستان هفت براي آب اقتصادي

 تا شد انجام کشاورزان مالی راندمان به مربوط محاسبات

 دریافت قابل آب قیمت محاسبه به مختلف شرایط تحت

 شود. پرداخته کشاورزان از

 

 هاروش و مواد

 مورد مناطق عنوان به مرکزي، استان از شهرستان هفت

 از شدند. انتخاب آب اقتصادي ارزش تعیین براي مطالعه

 انجام براي مرکزي استان انتخاب هايمعیار و دالیل

 شرایط و وهوایی آب تنوع به توان می حاضر مطالعات

 استان، این در آب منابع محدودیت مرکزي، استان اقلیمی

 و فشار تحت هايسیستم آبیاري تحت اراضی کم وسعت

 با مرکزي استان کرد. اشاره کشاورزان پایین درآمد

 تا دقیقه 30 و درجه 33 بین در پهنه کیلومترمربع 29.530

 57 و درجه 48 و شمالی عرض دقیقه 35 و درجه 35

 مورد اطالعات دارد. قرار شرقی طول درجه 51 تا دقیقه
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 سازمان از هواشناسی، اطالعات شامل پژوهش این در نیاز

 شامل که کشاورزي اطالعات مرکزي، استان هواشناسی

 محصول هر کشت زیر سطح و کشت حال در محصوالت

 از باشد می 1392-1393 زراعی سال در اطالعات سایر و

 در .شد دریافت مرکزي استان کشاورزي جهاد سازمان

 تولید مقدار باید محصول، نوع بر مبتنی آب قیمت تعیین

 مقدار به محصول تولید نسبت و کشاورزي محصوالت

 قیمت محاسبه براي 1 رابطه شود. مشخص مصرفی آب

 (:19) شد گرفته کار به محصول نوع براساس آب نهاده

(1)                                                PY×
𝜕𝑌

𝜕𝑊
  =P w 

 مصرفی آب W ،تولیدي محصول Y رابطه این در

 قیمت نماینده ترتیب به PY و PW و محصول تولید براي

 1 رابطه طبق هستند. آب اقتصادي ارزش و محصول

 بنابراین دارند، خطی رابطه محصول قیمت و آب قیمت

 شده کشت رقم براي هرگیاه، تولیدي محصول میزان باید

 تنش و محدودیت وجود عدم) آل ایده شرایط در منطقه در

 هر بالقوه عملکرد میزان .شود محاسبه ،(گیاه براي

 اعمال و مبنا گیاه عملکرد میزان اساس بر نیز محصول

 مبنا گیاه عملکرد میزان .شود می محاسبه تصحیح ضرایب

 (.21) آمد دست به (2) رابطه از

(2)𝑌𝑜 = (𝐹 × 𝑦𝑜) + [(1 − 𝐹) × 𝑦𝑐]                                     

 برحسب مبنا گیاه محصول عملکرد Yo :رابطه این در

 عملکرد میزان ترتیب به yc و yo روز، در هکتار در کیلوگرم

 F ،صاف هواي شرایط در و ابري هواي شرایط در گیاه

 گیاه رشد دوره طول براي و منطقه در هوا ابرناکی درصد

 شود: می استفاده 3 رابطه از آن محاسبه براي که است

(3 )𝐹 =
𝑅𝑠𝑝−0.5𝑅𝑠𝑎

0.8𝑅𝑠𝑝
                                            

 تشعشع حداکثر رتیبت به Rsa و Rsp رابطه این در

 تشعشع و رسیده زمین به کوتاه موج طول با که فعالی

 و رسیده زمین به کوتاه موج طول با که واقعی فعال

 هستند. روز در مترمربع برسانتی کالري برحسب

شود:  می اعمال زیر ضرایب مقدار Yo محاسبه از پس

: (CH)محصول  شده برداشت قسمت تصحیح ضریب

 و قند دانه، مثل خشک ماده کل از قسمتی فقط طورکلی به

 د. اینشو می محصول برداشت هر از تولید عنوان به روغن

 مقدار شاخص عنوان به و است متفاوت گیاه هر براي مقدار

 تصحیح شود. ضریب می معرفی گیاه تولیدي توسط محصول

 رشد : ازآنجاکه(CL)برگ  سطح و زمان طی محصول توسعه

 کمی سرعت از شدر دوره انتهاي و ابتدا در محصول

 50 در حدود لذا متوسط سرعت رشد است، برخوردار

است. همچنین براي  رشد دوره در سرعت درصد حداکثر

 در شد، فرض زمین سطح برابر 5 فعال برگ سطح گیاه مبنا

برابر سطح زمین باشد باید  5کمتر از   که سطح برگ زمانی

برابر باشد اثر آن  5تصحیح صورت گیرد و زمانی که بیش از 

 ضریب (.20شود )نظر می کم خواهد بود و از تصحیح صرف

 ماده تولید منظور به :(CN) محصول خشک ماده تولید

 نیازمند انرژي به رشد دوره طول در گیاه، توسط خشک

 دریافت گیاه توسط تنفس از طریق انرژي این که است

 گیاه رشد موجب انرژي همین فقط شود. ازآنجاکه می

 20 از گرم )بیشتر هواي براي انرژي مقدار این گردد، می

 خنک )کمتر هواي براي و 5/0با  سلسیوس( برابر درجه

 (.20باشد ) می 6/0سلسیوس( برابر  درجه 20از

 براي خشک ماده تولید سرعت ضرایب، اعمال از پس

 برحسب منطقه وهوایی آب شرایط با نظر مورد گیاهان

 محاسبه براي .آید می دست به روز در هکتار در کیلوگرم

 گیاه رشد دوره طول است الزم محصول نهایی تولید

 شکل .شود ضرب (2) رابطه در دیگر ضریبی عنوان به

 (:6) آید می دست به (4) رابطه طبق موردنظر رابطه نهایی

(4)                                                       𝑌𝑚𝑝 = 

.𝐶𝐻 × 𝐶𝑁 × 𝐶𝐿 ×  𝐺 × (𝐹 × 𝑦0 ) + [(1 − 𝐹) × 𝑦𝑐] 

 پرمحصول رقم یک بالقوه تولید Ymp: رابطهاین  در

 CH رشد، دوره در محدودیت بدون و محیط با سازگار
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 CN محصول، شده برداشت قسمت تصحیح ضریب

 تصحیح ضریب CL محصول، خشک ماده تولید ضریب

 دوره طول G و برگ سطح و زمان طی محصول توسعه

 پارامترهاي براي استفاده مورد مقادیر است. گیاه رشد

 ذکر به الزم است. آمده 1 جدول در باال در شده اشاره

 همه براي CL و CH، CN پارامتر سه مقادیر که است

 براي نمونه عنوان به F و G اما است یکسان هاشهرستان

 است. شده ارائه 1 جدول در آشتیان شهرستان

 
 شهرستان آشتیان -4مقادیر پارامترهای رابطه  .1 جدول
 CN CH CL G F محصول

 9/0 257 4/0 4/0 6/0 گندم
 1 262 4/0 4/0 6/0 جو

 5/0 127 4/0 8/0 5/0 یونجه

 5/0 108 4/0 1 5/0 ايذرت علوفه

 

 (ETm)تعرق  و تبخیر میزان محاسبه

تعیین میزان آب مورد نیاز در طول فصل کشت از جمله 

ت الترین عوامل اثرگذار بر میزان عملکرد محصو مهم

 هاي خسارتتواند زراعی بوده و برآورد غیرواقع آن می

(. در این 2) اقتصادي بسیاري را به همراه داشته باشد

 با الزم، هواشناسی هاي داده آوري جمع از پژوهش پس

بر اساس روش که   8 نسخه Cropwatافزار  نرم از استفاده

کند،  می محاسبهرا  نیاز آبی گیاهانث مونتی -پنمن -فائو

 منطقه در مرجع تعرق و تبخیر میزان محاسبه به اقدام

 تعرق و تبخیر( 5) رابطه از استفاده با و شد مطالعه مورد

 میزان( 5) رابطه با شده محاسبه مقدار. آمد دست به گیاه هر

 کردن ضرب با که باشد می روز طول در گیاه مصرفی آب

 آب مقدار کشت تحت مساحت و رشد دوره طول

 آمد: دست به مزرعه در مصرفی

(5                                       )𝐸𝑇𝑚 = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇𝑜 

 نظر مورد گیاه تعرق و تبخیر ETm رابطه این در

(m
3
/ha)، Kc هاي  جدول از استفاده با که گیاهی ضریب

 مبنا گیاه تعرق و تبخیر ETo و شد استخراج مربوطه

(m
3
/ha) باشد می. 

 

𝐘��) واقعی عملکرد میزان

𝛛𝐖
) 

 محاسبه به منطقه، در محصوالت عملکرد محاسبه از پس

 مصرف ازاي به که محصولی میزان یعنی واقعی عملکرد

 واکنش .شد پرداخته شود،می تولید گیاه توسط آب واقعی

 عنوان تحت کمی لحاظ از آب مصرف مقابل در عملکرد

 میان نسبی رابطه که گردد می بیان عملکرد واکنش ضریب

-1) محصول عملکرد کاهش
𝑌𝑎

𝑌𝑚
 و تبخیر نسبی کاهش به (

-1) تعرق
𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑚
 داده نشان (Ky) نماد با و کند می بیان را (

 تعیین شود، می مشاهده 1 رابطه از که طور همان .شود می

 واقعی عملکرد محاسبه نیازمند آب نهاده اقتصادي ارزش

 7 رابطه (Ky) رابطه از گیري مشتق با که باشد، می آب

   (:22) آید می دست هب

(6)                                1 −
𝑌𝑎

𝑌𝑚
= 𝐾𝑦 (1 −

𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑚
)  

(7)                                           𝜕𝑌𝑎

𝜕𝐸𝑇𝑎
=

𝐾𝑦×𝑌𝑚

𝐸𝑇𝑚
  

 در شده ارائه شکل صورتبه توان می را (7) رابطه

 داد. نمایش نیز (8) رابطه

(8)                                            𝜕𝑌𝑎

𝜕𝑊𝑎
=

𝐾𝑦×𝑌𝑚

𝐸𝑇𝑚
  

 Ym (،kg/ha) واقعی عملکرد Ya روابط این در

 آبیاري حساسیت فاکتور Ky (،kg/ha) عملکرد حداکثر

m) واقعی تعرق و تبخیر Eta محصول،
3
/ha،) Etm 

m) تعرق و تبخیر حداکثر
3
/ha) .است 

 

 محصوالت قیمت تعیین

شده  قیمت محصوالت مورد مطالعه براساس قیمت اعالم

جمهوري و  راهبردي نهاد ریاست نظارت دفترتوسط 

 1392-1393 همچنین بازار محصوالت در سال زراعی

اي  دست آمد که براي گندم، جو، یونجه و ذرت علوفه به

 برکیلوگرم است.ریال 2000و  6475، 7800، 10500ترتیب به
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 میانگین دماي تعیین

 با محصول، هر کشت دوره طول در منطقه دماي میانگین

 و هواشناسی سازمان از شده دریافت اطالعات از استفاده

 کشاورزي جهاد توسط شده تهیه زراعی تقویم همچنین

 شد. محاسبه گیاه هر براي مرکزي استان

 

 آب قیمت میانگین تعیین

 چهار هر براي منطقه در آب قیمت میانگین تعیین جهت

 تحت مساحت اساس بر دهی وزن روش سه محصول،

 هر از حاصل درآمد میزان و مصرفی آب میزان کشت،

 این از یک هر اساس شد. بر گرفته کار به محصول

 از بعد و شود می محاسبه گیاه هر به مربوط وزن ها روش

 میانگین محصول هر به گرفته تعلق وزن استفاده با آن

 مبناي آمده، دست به نتایج .شد محاسبه منطقه در آب قیمت

 قرار یکدیگر با گذاري قیمت هايروش مقایسه و ارزیابی

 25 دروه یک براي هادرآمد و هاهزینه تمامی گرفت. ابتدا

 براي کشاورزان مالی راندمان سپس شد روزرسانی به ساله،

 درصد 22 بهره نرخ قیتحق نیا درشد.  محاسبه دوره این

 شده اعالم ساله کی هايسپرده براي 1393 سال در که

 نییتع براي نیهمچن .گرفت قرار استفاده مورد بود،

 40اريیآب راندمان حالت در کشاورزان یمال راندمان

 جهاد سازمان از گرفته صورت استعالم طبق که درصد

 نیا یسنت اريیآب یفعل راندمان مرکزي استان کشاورزي

که  درصد 70 اريیآب راندمان نیهمچن و باشد یم استان

 از( 12) است اخیر دهه در کشاورزي جهاد وزارت هدف

 :         شد استفاده 9 رابطه

(9)                                             E =Btotal / Ctotal     

 حاصل درآمد Btotal ،یمال راندمان E :رابطه این در

 برحسب گرفته صورت نهیهز کل Ctotal ال،یر برحسب

 محاسبات تیحساس لیتحل جهت. باشد یم یالر

 و هانهیهز درصدي 10 شیافزا حالت گرفته، صورت

 و گرفت قرار یبررس مورد درآمدها درصدي 10 کاهش

 .شدند سهیمقا گریکدی با

 

 هیپا مدل یمعرف

 محاسبه يبرا يا انهیرا یاضیر مدل کی، 1387در سال 

  کرمان استان يبرا و ه شدداد توسعه آب ياقتصاد ارزش

 نیقزو استان براي 1390 در سال مدل ن(. ای5رفت ) کار هب

 براي زنی 1394در سال  و (10) شد اصالح و هرفتگ کار هب

 افزار نرم از مدل نیا در. (3) شد گرفته کار به مرکزي استان

VISUALFORTRAN90 شده استفاده یسینو برنامه يبرا 

 و محاسبات ها،يورود یاصل بخش سه از مدل. است

. در بخش ورودي مدل، است شده لیتشک هایخروج

 کشت، تحت محصوالت مطالعه، مورد منطقه کامل اطالعات

 محصوالت متیق و یمصرف آب حجم کشت،تحت مساحت

روابط و  یتمام زی. در بخش محاسبات نشود یم وارد

که در باال اشاره شده  گذاري آب متیروش ق یچگونگ

 اهیآب براي هر گ متیق تیو در نها هشد انیدر مدل ب است،

 شده محاسبه آب متیق یخروج بخش در و شود میمحاسبه 

 ساختار مدل ارائه شده است. 1در شکل  .شود یم ارائه

 

 بحث و جینتا

 هر در محصول هر عملکرد زانیم براي مدل اجراي پس از

 سه در اهیگ هر براي شده محاسبه وزن نیهمچن و منطقه

 یتمام درنتایج نشان داد که  مطالعه، مورد یده وزن روش

 و نیکمتر اي علوفه ذرت محصول یده وزن يهاروش

. اند داده اختصاص خود به را وزن نیشتریب جو محصول

 اي علوفه ذرت به مربوط رکشتیز سطح زانیم هرچند

 بخش در اهیگ نیا تیاهم علت به اما باشد یم کم اریبس

 کشاورزان روزافزون لیتما نیهمچن و وریط و دام خوراك

 اقتصاد بر محصول نیا ریتأث محصول، نیا کاشت به

 .گرفت قرار مطالعه مورد مناطق
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 شده برای تعیین قیمت آب ساختار مدل ریاضی تدوین. 1شکل 

 

 کشت، ریز سطح تیوضع دهنده نشان 2 جدول

 سه اساس بر محصول هر سهم و محصول متیق عملکرد،

 طورکه همان. باشد یم گرفته صورت یده وزن روش

 نیشتریب جو و گندم هاشهرستان اکثر در است مشخص

 یتمام در و اند داشته منطقه در را کشت ریز سطح

 به را کشت ریز سطح نیکمتر اي علوفه ذرت ها شهرستان

 قابل 2 جدول از که دوم نکته. است داده اختصاص خود

 محصوالت از شهرستان هر درآمد سهم است افتیدر

 ذرت یمصرف آب زانیم هرچند که طوري به است مختلف

 نیا سهم اما است یاندک مقدار مناطق یتمام در اي علوفه

 عنوان به. است شتریب مراتب به درآمد دیتول در محصول

 توسط یمصرف آب زانیم هرچند انیآشت شهرستان در مثال

 بوده منطقه یمصرف آب کل از درصد 8/1 اي علوفه ذرت

 به را منطقه درآمد از درصد 27/6 محصول نیا اما ،است

 یتوجه قابل سهم مقدار نیا که است داده اختصاص خود

 محصول مقابل در. باشد یم یمصرف آب زانیم به نسبت

 منطقه در یمصرف آب کل از درصد 03/58 مصرف با جو

 .است کرده نیتأم را منطقه درآمد از درصد 36/42 فقط

 

 یموردبررس مناطق در آب متیق نیانگیم جینتا

 آمده دست به هايمتیق روي بر یده وزن اعمال از پس

 صورت به مناطق یتمام در آب متیق نیانگیم آب، براي

 . آمد دست به 3 جدول در شده داده شینما جینتا

 جینتا انیم در شود یم مشاهده (3) جدول از طورکه همان

 نیشتریب ها،شهرستان یتمام آب متیق براي شده محاسبه

 درآمد یده وزن با محصول روش براي شده محاسبهي بها آب

 یده وزن با محصول روش به مربوط هم مقدار نیکمتر و

 آب قیمت میانگین مثال طور به .باشد یم یمصرف آب حجم

 با و 8200با  برابر آشتیان شهرستان براي درآمد دهی وزن با

 ارزان دلیل است. به 6050با  برابر مصرفی آب حجم دهی وزن

 و براي کشاورز مصرفی، آب حجم حالت بودن تر صرفه به و

 اثر مصرفی آب حجم دهی وزن روش در ازآنجاکه همچنین

 ساختار مدل

 خروجی ها

قیمت آب براي هر 
 محصول

میانگین قیمت اب  
 در منطقه

راندمان مالی 
 کشاورزان

 محاسبات

میزان عملکرد 
 گیاهان

قیمت آب براي هر 
 محصول

 میانگین قیمت آب

 ورودي ها

 اطالعات محصوالت

 قیمت محصوالت

 نیاز آبی محصوالت

اطالعات بیولوژیک  
 گیاه

 اطالعات دشت

 وسعت دشت

 مقدار مصرف آب

 موقعیت دشت

اطالعات اقتصادي  
 منطقه

 درآمدها

 هزینه ها
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 شود، حذف می منطقه در آب قیمت تعیین در آبیاري راندمان

تفاوت  علت به همچنین رسد. نظر می تر به این روش مناسب

 علت به مختلف مناطق در محصول هر عملکرد میزان در

آب  حجم نبودن یکسان طرفی از و متفاوت اقلیمی شرایط

 هر براي آب قیمت میانگین محصول، هر توسط مصرفی

 باشد. می متفاوت منطقه

 
 استان مرکزی  شهرستانهفت  در محصول هر یبرا آب شده محاسبه متیق .2 جدول

 محصول
  سطح

 (هکتار) کشت ریز

 مصرف آب
 )مترمکعب بر 

 هکتار(

 عملکرد
  بر لوگرمیک)

 (هکتار

 آب متیق
  بر الیر)

 (مترمکعب

  یوزن درصد
  برحسب
 درآمد

  یوزن درصد
  برحسب

 یمصرف آب

  یوزن درصد
  برحسب
 مساحت

        محالتشهرستان 
 3/34 02/34 9/32 4130 4000 12121 940 گندم
 50 66/52 65/37 3200 4200 12301 1370 جو

 23/10 82/7 65/10 6500 7000 7480 280 ونجهی
 47/5 5/5 77/18 11300 75000 5692 150 اي علوفه ذرت

        جانیمک شهرستان
 27/53 84/60 67/56 4750 5000 10815 4480 گندم
 2/19 67/17 56/13 4530 4500 9542 1530 جو

 34/27 32/20 10/26 6900 7000 5996 2300 ونجهی
 19/1 16/1 65/3 11700 74000 4562 100 يا علوفه ذرت

 

        شازند شهرستان
 9/38 76/44 1/43 4650 5000 11118 6400 گندم
 24/35 13/35 36/19 2600 3000 9926 5800 جو

 3/24 53/18 32/32 8950 9500 6238 4000 ونجهی
 56/1 57/1 22/5 11800 77000 4746 258 يا علوفه ذرت

        ساوه شهرستان
 7/45 31/51 34/45 3950 5000 14564 14000 گندم
 5/27 4/22 67/16 3000 4000 11555 8450 جو

 7/14 73/11 63/11 4850 6000 10762 4500 ونجهی
 1/21 55/13 33/26 7500 55000 6078 3700 يا علوفه ذرت

        جانیدل شهرستان
 65/31 09/32 4/33 3300 4000 13294 750 گندم
 54 56 9/42 2500 4000 13165 1280 جو

 4/11 9/8 7/12 5000 7000 8204 270 ونجهی
 95/2 01/3 11 8800 73000 6242 70 يا علوفه ذرت

        نیخم شهرستان
 8/51 71/54 42/54 4400 5000 11247 6500 گندم
 2/32 77/33 55/27 3700 5000 10962 4040 جو

 54/14 18/10 5/13 6250 7000 6310 1825 ونجهی
 46/1 34/1 53/4 11000 73000 4801 183 يا علوفه ذرت

        انیآشت شهرستان
 72/18 1/21 58/21 5000 5000 10573 250 گندم
 2/53 03/58 36/42 4500 5000 10145 710 جو

 2/26 07/19 8/29 8300 8000 5840 350 ونجهی
 9/1 8/1 27/6 12800 80000 4443 25 يا علوفه ذرت
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 مرکزی استان هایشهرستان برای شده محاسبه آب متیق .3 جدول

 منطقه

 اساس بر آب متیق

 یده وزن با محصول روش

  کشت تحت مساحت

 (مترمکعب بر الیر)

 اساس بر آب متیق

 یده وزن با محصول روش

 یمصرف آب حجم

 (مترمکعب بر الیر)

 اساس بر آب متیق

 با محصول روش

 محصول درآمد یده وزن

 (ترمکعبم بر الیر)

  مساحت

 کشت تحت

 (هکتار)

  آب حجم کل

 خالص یمصرف

 (مترمکعب ونیلیم)

 17 2740 10300 5700 5700 محالت

 51 8410 6500 5550 5700 جانیکم

 101 16458 7400 5000 5500 شازند

 203 30560 9400 6700 6400 ساوه

 18 2370 6000 3800 3800 جانیدل

 86 12548 5900 4800 4900 نیخم

 8 1335 8200 6050 6337 انیآشت

 

 هايشهرستان در گرفته صورت هايپژوهش در

 برابر ترتیب به آب اقتصادي ارزش گرگان و راور تاکستان،

 آمده دست هب مترمکعب بر ریال 1565 و 19870 ،1690

 فوق، مطالعات تمامی نتایج بخش در (.18 و 15 ،8) است

 واقعی ارزش بین زیادي نسبتاً فاصله که شودمی مالحظه

 پرداختی بهاي آب نرخ و آبیاري آب نهاده اقتصادي یا

 موارد برخی موضوع این دارد. وجود کشاورزان توسط

 شده تلقی رایگان کشاورزان توسط آب نهاده تا شده سبب

 با که شود سبب را آن غیراصولی و رویهبی مصرف و

 و حاضر پژوهش در شده محاسبه هايقیمت به توجه

 نتایج با گذشته تحقیقات نتایج منطقه، در آب بودن رایگان

 مطالعات در اساسی تفاوت دارد. مطابقت حاضر پژوهش

 ارزش برآورد در متفاوت هايروش از استفاده فوق،

 محصوالت نوع همچنین باشد. می کشاورزي آب اقتصادي

 شرایط و آب به دسترسی متفاوت شرایط بررسی، مورد

 عوامل از نیز بررسی مورد مناطق در متفاوت وهوایی آب

 است. آب قیمت بر تأثیرگذار

 
 کشاورزان مالی راندمان محاسبه نتایج

 10 دریافت رایگان، آب حالت سه براي مالی راندمان

 شد. محاسبه بها آب تمام و شده محاسبه يبها آب از درصد

 طبق که درصد 40 آبیاري راندمان حالت دو براي کار این

 استان کشاورزي جهاد سازمان از گرفته صورت استعالم

 و باشد می استان این سنتی آبیاري فعلی راندمان مرکزي

 جهاد وزارت هدف که درصد 70 آبیاري راندمان

 25 دوره یک براي و (12) است اخیر دهه در کشاورزي

 تجهیزات، و تعمیرات هايهزینه گرفتن نظر در با ساله

 به مربوط نتایج که گرفت صورت شهرستان هفت براي

  5 و 4هاي  جدول در نمونه عنوان به آشتیان شهرستان

 است. شده ارائه

 هاشهرستان تمامی براي آمده دست هب نتایج بررسی با

 راندمان و آبیاري راندمان که گرفت نتیجه توان می

 اختیار در رایگان صورت به آب که شرایطی در اقتصادي

 شرایط در و نیستند راستا هم باشد داشته قرار کشاورز

 راستا هم یکدیگر با شده محاسبه بهاآب درصد 10 دریافت

 راندمان آبیاري، راندمان افزایش با عبارتی به شوند می

 با که است معنی این به این شود. می زیاد هم اقتصادي

 مالی راندمان تنها نه فشار تحت آبی هايسامانه اجراي

تحت  یهاي آببا اجراي سامانه بلکه کاهش کشاورزان

 .ابدییم شیکشاورزان  افزا یفشار راندمان مال
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 40آبیاري % راندمان با آشتیان دشت در مالی راندمان و آب قیمت .4 جدول

 منطقه  کشت تحت مساحت

 )هکتار(

 آبیاري راندمان

(%) 
 بهره نرخ

  مصرفی آب حجم

 )میلیون مترمکعب(

1335 40 %22 52/20 

 راندمان قیمت آب)ریال( روش حالت

 43/2 0 رایگان عادي

 65/1 4/605 شده محاسبه قیمت %10

 42/0 6054 شده محاسبه قیمت

 19/1 0 رایگان درآمدها 10کاهش %

 48/1 4/605 شده محاسبه قیمت %10

 38/0 6054 شده محاسبه قیمت

 21/2 0 رایگان ها هزینه10% افزایش

 54/1 4/605 شده محاسبه قیمت %10

 41/0 6054 شده محاسبه قیمت

 

 70آبیاري % راندمان با آشتیان دشت در مالی راندمان و آب . قیمت5 جدول

 کشت منطقه  مساحت تحت

 )هکتار(
 بهره نرخ آبیاري راندمان

  مصرفی آب حجم

 )میلیون مترمکعب(

1335 70% 22% 73/11 

 راندمان )ریال( قیمت آب روش حالت

 عادي

 20/2 0 رایگان

 76/1 4/605 شده محاسبه % قیمت10

 63/0 6054 شده محاسبه قیمت

 درآمدها %10کاهش 

 98/1 0 رایگان

 58/1 4/605 شده محاسبه % قیمت10

 57/0 6054 شده محاسبه قیمت

 ها% هزینه10 افزایش

 01/2 0 رایگان

 64/1 4/605 شده محاسبه % قیمت10

 62/0 6054 شده محاسبه قیمت

 

 به مربوط که 5 و 4 هايجدول در مثال عنوان به

 کشاورزان مالی راندمان مقدار باشد می آشتیان شهرستان

 برابر درصد 40 آبیاري راندمان و رایگان آب شرایط در

 درصد 70 آبیاري راندمان شرایط در اما باشد می 43/2 با

 اجراي با هرچند یعنی یافته کاهش 20/2 به مقدار این

 افزایش آبیاري آب راندمان فشار تحت آبیاري سامانه

 داشته کاهش کشاورزان مالی راندمان اما است داشته

 آب مصرف ازاي به کشاورز که شرایطی در زیرا است؛

 پرداخت را اندکی مبالغ یا کند نمی پرداخت را اي هزینه

 افزایش و فشار تحت آبیاري هايسامانه اجراي کند، می
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 کشاورز هايکاهش هزینه موجب تنها نه آبیاري راندمان

 هاي سامانه اجراي جهت گذاري سرمایه هزینه بلکه شود، نمی

 افزوده نیز کشاورز هايهزینه بر فشار تحت آبیاري

 کم مالی راندمان آبیاري، راندمان افزایش با یعنی شود می

 دریافت شرایط در که شود می مشاهده همچنین شود. می

 حالت دو هر در کشاورزان از شده محاسبه قیمت تمام

 مالی راندمان درصد 70 و درصد 40 راندمان با آبیاري

 در کشاورز مالی ضرر معنی به این و باشد می یک از کمتر

 باشد. می شده محاسبه يبها آب تمام کردن پرداخت شرایط

 شده محاسبه يبها آب درصد 10 دریافت شرایط در

 با و شوند می راستا هم یکدیگر با مالی و آبیاري راندمان

 شود؛ می زیاد مالی راندمان آبیاري، راندمان افزایش

 70 به درصد 40 از آبیاري راندمان تغییر با که طوري به

 راندمان فشار، تحت آبیاري سیستم از استفاده با درصد

 باعث امر این که است کرده تغییر 76/1 به 65/1 از مالی

 ها آن تمایل افزایش همچنین و کشاورزان درآمد افزایش

 شود. می فشار تحت آبیاري هايسامانه اجراي براي

 از کشاورز درآمد میزان در تغییر مقابل در مالی راندمان

 هايهزینه میزان در تغییر به نسبت بیشتري حساسیت

 راندمان است. برخوردار کشاورز توسط گرفته صورت

 شرایط در مالی راندمان از درآمدها کاهش شرایط در مالی
 حساسیت بیانگر این و است کمتر هاهزینه افزایش

 توصیه رو این از باشد. می درآمد در تغییر به راندمان

  هايسامانه اجراي به کشاورزان براي تشویق شود می

  اجراي ضمن خود مزارع در فشار تحت آبیاري

 بدون تسهیالت قبیل اعطاي از تشویقی هاي سیاست

 مجهز مزارع از حاصل کشاورزي محصوالت بازپرداخت،

 تري مناسب قیمت با فشار تحت آبیاري سامانه به

 70 به درصد 40 از آبیاري راندمان تغییر با .شود خریداري

 و یونجه جو، گندم، زراعی محصول چهار در فقط درصد

 79/8 آشتیان شهرستان در ساالنه متوسط طور به ذرت

 که شود می جویی صرفه آب مصرف در مترمکعب میلیون
 میلیون 21/8 منطقه خالص نیاز که است حالی در این

 است. مترمکعب

 کرانه در گرفته صورت پژوهش با حاضر مقاله نتایج

 در دارد، مطابقت آن از آمده دست به نتیجه و اردن رود

 و قیمت تعیین با که است شده بیان مذکور پژوهش

 را منطقه کشاورزان درآمد توان می آب بهینه تخصیص

 در موضوع این (.23) داد کاهش را آن ریسک و افزایش

 همچنین، است. شده ارائه حاضر مقاله 5 و 4 هايجدول

 با رایگان، آب شرایط گرفتن نظر در با تحقیق این نتایج

 که کرمان در گرفته صورت تحقیق در شده ارائه نتایج

 شدند، معرفی راستا غیرهم مالی راندمان و آبیاري راندمان

 در مالی راندمان و آبیاري راندمان اما (،6) دارد خوانی هم

 شوند، می همراستا کشاورزان از بها آب دریافت صورت

 افزایش نیز مالی راندمان آبیاري راندمان افزایش با یعنی

 پژوهش نتایج با نتایج این همچنین یافت. خواهد

 میان در آن در که دارد مطابقت قزوین در گرفته صورت

 روش آب، قیمت میانگین تعیین مختلف هايروش

 روش ترین مناسب مصرفی آب حجم دهی وزن و محصول

 دست به مشابهی نتیجه نیز حاضر تحقیق در که باشد، می

 .(11) آمد

 

 يریگ جهینت

 راندمان و آب اقتصادي ارزش نییتع جهت قیتحق نیا

 .گرفت صورت مرکزي استان منطقه در کشاورزان مالی

 هايروش انیم در که شد مشخص جینتا یبررس از پس

 اساس بر گذاري متیق روش ،یبررس مورد مختلف

 براي روش نیبهتر یمصرف آب حجم یده وزن و محصول

 نیکمتر که چرا باشد، یم منطقه نیا در آب متیق محاسبه

 نیا و شد محاسبه شرو نیا از منطقه در آب متیق مقدار

 از استفاده با .باشد یم حالت نیبهتر کشاورزان براي
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 از بها آب دریافت همچنین و فشار تحت آبیاري سیستم

  کاهش کشاورزان مالی راندمان تنها نه کشاورزان

 دنبال به را کشاورزان مالی راندمان افزایش بلکه یابد، نمی

 راندمان و کشاورزان مالی راندمان دیگر عبارت به دارد،

 هستند راستا هم زمانی فقط البته باشند. می راستا هم آبیاري

 ازاي به ریال 200 از بیش کشاورزان از دریافتی قیمت که

 تقاضاي (،26) اظهار اساس بر هرچند باشد. مترمکعب هر

 آب مصرف کاهش اما ،باشد می آب قیمت از تابعی آب

 شود محقق تواند نمی کشاورزان از بها آب دریافت با فقط

 بین سازمانی بین تعامل افزایش نیازمند هدف این بلکه

 و اي منطقه آب هايشرکت و کشاورزي جهاد سازمان

 آبیاري وضعیت اصالح خصوص در کشاورزان همکاري

 آب مناسب تعرفه تعیین تر مهم همه از و موجود

 باشد. می کشاورزان به مناسب خدمات ارائه و کشاورزي

 بهبود در بها آب مناسب قیمت که اندازه همان به چنین هم

 بها آب دریافت است مؤثر کشاورزان مالی راندمان شرایط

 کار ادامه از را کشاورزان تواند می غیرمنطقی قیمتی با

 .کند ناامید کشاورزي

 

 تشکر و قدردانی 

 اي،منطقه آب شرکت تهران، دانشگاه از وسیله بدین

 استان هواشناسی کل اداره و کشاورزي جهاد سازمان

 امکانات و نیاز مورد هايداده مینأت دلیل به اراك -مرکزي

 مربوطه مقاالت تهیه و پژوهش این انجام جهت الزم

 .شود می قدردانی و تشکر
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Abstract  
Economic development and efficient use of water resources is largely dependent on water as an economic good, and 

it is to be considered using the economic approach in order to manage it. The main objective of this paper is to 

determine the economic value of agricultural water based on crop-types and financial efficiency of farmers in seven 

areasof Markazi province, Iran in the 2012-2013 crop year. For this purpose, a localized developed mathematical 

model was used to calculate the economic value of water for 4 crops including wheat, barley, alfalfa and corn by 

three different weighting methods including the volume of water, the area under cultivation and the income from each 

one of the products. Among the above mentioned methods, the weighting method - which is based on the volume of 

water - is selected as the most appropriate method. The economic value of water based on this weighting method and 

for the studied areas including Mahallat, Komijan, Shazand, Saveh, Delijan, Khomein and Ashtian were obtained 

equal to 5700, 5550, 5000, 6700, 3800, 4800, and 6050 rials per cubic meter of water, respectively. The financial 

efficiency for all the three alternatives; free water, 10% of the calculated price and the actual price of water from the 

farmer were calculated. Results revealed that financial efficiency is sensitive to changes in income and it is more 

sensitive than changes in costs. Irrigation efficiency and financial efficiency are not aligning in all cases. This means 

that in the first place, in order to increase farmers' financial efficiency, the farmers' incomes should be increased, and 

secondly, by subsidizing in other conditions, the farmer’s costs should be reduced. 
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