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 چکیده

 عنووان  به، ناشی از آن یطیمح ستیزبخشی اقتصادی، اجتماعی و   بین آثاری و بررس کشاورزیانتخاب قیمت مناسب برای آب 

بوه   رود. مدیریت تقاضای آب در شرایط فعلوی کشوور بوه شومار موی      براییکی از ابزارهای مهم اقتصادی در بخش کشاورزی 

 معیارهوای  ر اسوا  بو بخشوی آن    بوین ثیرات أتو کشواورزی و بررسوی    آب قیمت برآورداقدام به  حاضر پژوهش ،همین منظور

 ۀمحودود در شورایط موجوود اقتصواد کشواورزی     ابتدا است. ده کرآبیاری قزوین  ۀشبکدر  یطیمح ستیز و اجتماعی اقتصادی،

احتموایی   یهوا  واکونش و  شوده   یسواز  هیشوب ، GAMSافوزار   ریزی ریاضی مثبت، توسط نرم اقتصادی برنامه توسط مدلو شبکه 

 آثوار  یبنود  رتبوه اهمیوت و   ۀدرجو از  ،تیو درنها .آزموایش شود   آنهوا بین بخشی  آثارب و کشاورزان به سناریوهای قیمتی منتخ

 ۀشبکای دستیابی به قیمت مناسب و کارای آب در بر، توسط فرایند تاپسیس، یطیمح ستیزاقتصادی، اجتماعی و  یها شاخص

مربوو  بوه    بیو ترت بوه  یاریو آب ۀشوبک  آب در یحداکثر و حوداق  ارز  اقتصواد   نتایج نشان داد بهره برده شد. یادشدهآبیاری 

متوسوط ارز    ،ریال بر متور مکعوب اسوت. همننوین     2122و  3142ترتیب برابر  بهکه  است ونجهیکلزا و  یمحصوالت زراع

 نشوان داد  یآب توسط مدل اقتصواد  یمتیق یوهایسنار نتایج .دشبر متر مکعب برآورد  الیر 2231شبکه  نیآب در ا یاقتصاد

اعمال سوناریوهای   ،همننین .شود میبیاری باعث کاهش سود ناخایص محصوالت زراعی در شبکه آبیاری افزایش قیمت آب آ

به عنوان دو قیموت مناسوب در    2231و 2413های  قیمت ،در نتیجه. دشو مطایعاتی می ۀمنطققیمتی منجر به افزایش بیکاری در 

 . ندها انتخاب شد رین قیمتبه عنوان بهتتر یشبهای  قیمت ،. در واقعشدآبیاری تعیین  ۀشبک

 ، توسعۀ پایدار، قیمت آب آبیاری. ریاضی مثبتبرنامۀ ، ارز  اقتصادی آب: واژگانکلید 
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 مقدمه

ایک    .مواجک  اتک    یآبک  کک  دنیا با مشکل    ،حاضر در حال

 ایکرا   جملک   از خشکک  م یو نمشل  در کشورهای خشک 

 یشک یپبکا  های آبیکاری   شبل  ۀتوتعاحداث و . ات  حادتر

و  منککا خ خشککک آب درۀ زا  تقاضککا از ضرضککیککگککرن   م

  یتقسک  یبکرا  مخ لفکی  های ف مالکیتعر منجر ب  ،آب ک 

شکد   ف خ لک ع آ  ب  مصکار  م یا  و توزیا  م قاضیم ،آب

توزیکع  اتک راتیی   م والی،  آبی های ک  با تشدید دور ات . 

ای انککزای  بککرهککای آبیککاری بایککد  شککبل در تککی ی آب 

، منظکور ایک   بک    .شکود تعریکف   اق صکادی وری در بعد  بهر 

زیکادی  اهمیک    و اصول اق صکادی  ها تیات گیری از  بهر 

هزینک  در کنکار تکایر     ضنوا  یلی از ابزارهای کک   و ب  دارد

منجکر بک  هکد  انکزای       توانکد  مکی نیکاز،   اصالحات مکورد 

آب بایکد   ۀنهکاد  بکا هکد  اینلک     ، یبنکابرا . شکود وری  بهر 

از   یبکردار  بهر  منظور ب ، دشوصر  م و کارابهین   صورت ب 

ی هکا  یگکاار  ات یتنیاز ات   آب در منا خ مخ لف ۀنهاد

 اتک فاد   های آبیاری نوی  شبل  یبردار بهر در ی کارآمدتر

 هکا  یگکاار  اتک  یتبسیار اتاتی در اجرای ای   ۀنل د. شو

 پایکدار  ۀتوتکع ی لردهکا یرومیکابخ   آ آثکار  ای  ات  کک   

 بر اتاس ها ات یتبی  بخشی ای   راتیثتأو  دشوارزیابی 

ن کای    آ  ۀواتکی  بک  تکا  د شکو تعیکی    نظر موردی ارهایمع

 .ی باشدنیب  یپقاب   ها یگاار ات یتحاص  از ای  

و رویلردهککای مهکک  اق صککادی،   هککا تیاتکک ازجملکک  

مدیری  تقاضای منابع آب بکا اتک فاد  از تیاتک  تعیکی      

آگکاهی  قیم  مناتب و ککارای آ  در بخک  کشکاورزی و    

. ایک  در حکالی   ات یان   ب  آثار و ن ای  آ  در ای  بخ  

در کشکوری ملک     یادشکد  گیری از تیاتک    ات  ک  بهر 

ای مربوط ب  انکزای    تاز  های تیات ایرا  ک  ات فاد  از 

داد  اتک ، زز  و    دتک   آب، کارایی مؤثر خود را از ۀضرض

و  گولاگک  ۀمیالعتوا  ب   می ،بر همی  اتاسضروری ات . 

بکا  ضنوا  ت قیخ پیشرو در ای  زمین ،  ب  (1122هملارا  )

گکااری آب در   مخ لف قیم   های تازی روش موضوع پیاد 

اح مالی کشکاورزا  در   واکن های آبیاری و بررتی  شبل 

ۀ میالعک  . دردککر اشکار    یادشکد  ی هکا  اتک  یتواکن  ب  

  دتک یابی بک   منظکور  ب جامعی  ۀان ی توتع تاخ ار  یادشد 

هکای آبیکاری کشکور     قیم  مناتکب آب آبیکاری در شکبل    

در ت قیکخ مشکابهی   . ]2[ اتک   شد    یتدواتپانیا تهی  و 

هکای اح مکالی کشکاورزا  در برابکر      واکن  (1121) الگوگ

در منکا خ  های آبیکاری   تناریوهای قیم ی در تیح شبل 

و تکأثیر آ     درا بررتی ککر خشک کشاورزی کشور تونس 

مهک  )در قالکب اتک فاد  از     ۀنهکاد ز ایک   جکویی ا  ر صکرن  ب

 یادشکد   ن کای  پکیوه    .کردارزیابی را  نوی ( یها یاورنن

آب  ۀبهینک آ  اتک  کک  ان خکاب قیمک  مناتکب و       بیانگر

جکویی   تواند ضام  مهمی در تشویخ کشاورزا  در صکرن   می

ر ان خکاب الگکوی   بک ی زیکاد  ریتکأث  ولی ،آید حساب ب از آب 

و هملکارا    کاظ  ضیار دیگری ۀلعمیادر  .]1[ کش  ندارد

گککااری آب در انککزای   بررتککی تککأثیر قیمکک  بکک ( 2931)

آبیکاری دشک     ۀشکبل ت کشکاورزی در  وری م صکوز  بهر 

یک     ابک . ندنوی  آبیاری پرداخ های  تامان قزوی  با کمک 

های   هزینموجود شام   ا الضاتبا ات فاد  از آنها  ،منظور

هکا قیمک      هزینک تکایر   های جکاری و   هزین،  شبل داثاح

آبیاری دش  قکزوی    ۀشبلهر م ر ملعب آب در  ۀشد تما 

حکدود  را   2931 برای تالبر اتاس روش اق صاد مهندتی 

الگوی کشک   ج  ب  با تو ،. تپسکردندبرآورد  لریا 1138

و   ت و هزین، حج  آب مورد نیاز م صوز شبل د دروموج

هککر یککک از وری اق صککادی  بهککر درآمککد مککرتب  بککا آنهککا، 

را تککناریوی مخ لککف  4در   ت موجککود در شککبلم صککوز

 یو شکاهدان حسکنی   دیگکری  ۀمیالع. در ]9[کردند بررتی 

کشاورزی در  آب  قیم  یبا موضوع تعیپیوهشی ( 2931)

 آنهکا  ت قیکخ  ن کای   .انجکا  دادنکد  رودش  اصکفها    ۀشبل

کک  اضمکال تکناریوهای قیم کی من خکب،       اتک   آ  بیانگر

آبیکاری رودشک ،    ۀشبلگوی کش  موجود موجب تغییر ال

، با انکزای  قیمک    گرید بیا   ب . دشو توت  کشاورزا  می

، تککیح زیککر کشکک    یادشککد  یوهایتککنارآب در قالککب 

 اتک   ان  ی  کاه م صوزت زراضی با درصدهای م فاوتی 

 (2931)پور و هملکارا    شران در پیوهشی  ،همچنی  .]4[

رود را بکا   زاینکد   ۀوضک حنلوآبکاد   ۀشبلکش   ۀبهینالگوی  

کردنکد.    تعیی ریزی ملب  برنام  اق صادیات فاد  از مدل 

  در شکرای  سدتک ر  میکزا  آب قابک   در میالعۀ یادشکد   

  زی و ایک اتک  شبی خشلسالی با ات فاد  از مدل منابع آبی 

ت زارزش اق صککادی آب م صککو  سحجکک  آب بککر اتککا  

د تخصیص، درصک   با توج  ب  ای .شد  ات  تخصیص داد 

ک   آمد  دت    بنلوآباد  ۀشبل ۀبهینی کش  گوتغییرات ال

 ری کم  ل پیاز و جوتیح کش  م صو نشا  دادآ   ی ان 

خشلسکالی    تغییرات در شکرای   بیش ری و یونج تغییرات 

 .]8[ ندرا دار
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 ۀزمینبندی ن ای  حاص  از میالعات مورد نظر در  جمع

 ۀدرجک   گویای ای  واقعی  ات  کک  ،موضوع ت قیخ حاضر

م ییکی،    زیسک  اق صادی، اج ماضی و  یها اهمی  شاخص

ای  هکای هکر کشکور و م کدود      م ناتب با شرای  و وییگی

تعیی  قیم  مناتکب آب آبیکاری    ،. همچنی ات م فاوت 

های اق صکادی )ککاه  تکودآوری(،     اثر معلوتی بر بخ 

م ییی و اج ماضی )کاه  تقاضکای نیکروی ککار( و     زیس 

بکا توجک  بک  اهمیک      مرا  خواهکد داشک .   را ب  هضلس   ب

در  ،یادشکد  مکوارد  با در نظر گکرن      و شد  میالع  موضوع

 تکازی  بررتکی پیکاد    ب بار در ایرا   اولی برای ای  میالع  

 ۀتوتکع  معیارهکای  بکر اتکاس   کشکاورزی  آب قیم   ییتع

 ،آ  ۀواتکی  ب تا  شدپرداخ    قزوی  آبیاری ۀشبل پایدار در

 و ارزیکابی  بآمخ لف قیمک    یوهایتنارر املا  بررتی اث

قیمک  مناتکب    را ای   و از د شنراه    آ یبخشبی   آثار

 . ودشتعیی   نظر موردمیالعاتی  ۀم دوددر  کشاورزیب آ

  ها و روش مواد
 شده مطالعهۀ منطق 

 ۀناصل در و قزوی  ات ا  در قزوی  زهلشی و آبیاری ۀشبل

 شمالی ضرض 93ْ 11َ بی  تهرا  شهر غرب کیلوم ری 281

 81ْ 98َ و شککمالی ضککرض 93ْ 11َ و شککرقی  ککول 43ْ 41َ و

 بکا  زهلشکی  و آبیکاری  ۀشکبل . ات  شد   واقع شرقی  ول

 ان رانکی  تکد  م ک   از  القکا   ۀرودخانک  آب ان قکال  هد 

 هل ارهزار  11 حدود و د ش احداث قزوی  دش  ب  زیارا 

 انکال ک .دهکد  می قرار پوش  ریز را دش  اراضی از ناخالص

 م رملعکب  91 ظرنی  با کیلوم ر 34  ول ب  شبل  اصلی

 کانکال  رشک    21 دارای ۀشکبل . اتک   شد   تاخ   ثانی  بر

 ک  ات  ثانی  در ملعب م ر 4/7 تا 3/1 ظرنی  ب  1 ۀدرج

 قکدم   .دشکو  مکی  کیلوم ر 124 حدود درمجموع آنها  ول

 تکال  )از نکراوا   میالعکاتی  تکوابخ  شکبل ،  از بکرداری  بهر 

 و ننکی  املانکات  وجکود  ،تکر  مهک   هم  از و کنو ( تا 2943

 اق صکادی،  میالعکات  منظکور  شکبل  بک    در مناتب نهادی

 هککا، بکک  میککراب  حجکک  مبنککای بککر آب ت ویکک  ازجملکک 

 بک  ضنکوا    مناتکب  گیکری  انکداز   ابزارهکای  و زیرتاخ ارها

 وجکود  و آب گکااری  قیمک   و تخصکیص  و نیاز توزیکع  پی 

 ایک   ان خکاب  بک   کک   هسک ند  مکواردی  از را ب آ های تشل 

 بکرای  کشکور،  در زهلشی و آبیاری ۀشبل 27 بی  از شبل 

 .شد منجر حاضر ت قیخ در میالع 

 ل ب  همکرا  مقادیر نیازهای آبی هر م صو 2 لدر جدو

آورد  شکد  اتک .    آبیاری قکزوی   ۀشبلدر  آبیاریبازدهی 

آبیکاری تمکا  م صکوزت    بکازدهی   ،یادشکد  میابخ جدول 

درصد در نظر گرن   شد  اتک . بیشک ری  نیکاز     42حدود 

در هککر هل ککار و  م رملعککب 1311حککدود  خککالص آبیککاری

بکازدهی   بکا اضمکال   ،. همچنکی  اتک  قند مربوط ب  چغندر 

 12311حککدود  آبیککاری م صککول نیککاز ناخککالص آبیککاری 

کم کری    م رملعب در هر هل ار خواهد بود. م صکول جکو  

بک   کوری    شد  را دارد، بررتی نیاز آبی در بی  م صوزت

و  1811ترتیب برابر  ب  ک  نیاز خالص و ناخالص آبیاری آ 

 م رملعب در هر هل ار ات . 3131

 
 برداری  های بهره ، کانال های توزیع آب سطحی و چاهآبیاری قزوین ۀشبکشمایی از . 0شکل 
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 آبیاری قزوین ۀشبکنیاز ناخالص آب محصوالت واقع در الگوی کشت . 0جدول 

 نام محصول فردی
 نیاز خالص آبیاری

 در هکتار( مترمکعب)
 )درصد( *آبیاریبازدهی 

 نیاز ناخالص

 در هکتار( مترمکعب)

 1111 42 9971 گند  2

 3131 42 1811 جو 1

 3113 42 1111 کلزا 9

 27311 42 7941 ای ذرت ضلون  4

 12321 42 1131 یونج  8

 12311 42 1311 قند چغندر 3

 23821 42 1111 نرنگی گوج  7
 ای قزوی  : شرک  آب منیق نبعم 

 *: بر اتاس میالعات شرک  مشاور پندا 

 فلوچارت تحقیق

ت  بخ  مخ لف  مراح  انجا  ای  ت قیخ 1میابخ شل  

مدل اق صادی ات  ک  در ای   ۀتهی. بخ  اول شام  دارد

وری آمککار و ا الضککات از  ریککخ   آ مرحلکک  بعککد از جمککع  

آب، ان قکال آب و  می  أتک  ۀهزین شد ، تدوی های  پرتشنام 

. دشتدوی   PMPو مدل  شد  ارزش اق صادی آب م اتب 

تازی وضکعی    شبی  ۀادامدر  ،بعد از تدوی  مدل اق صادی

در و مورد ارزیابی قکرار گرنک .    شد موجود کشاورزی انجا 

شکد  و   تمکا   ۀهزیندر ای  بخ  تناریوهایی برای  ،نهای 

مخ لکف   آثار . در بخ  دو دش ب تدوی ارزش اق صادی آ

.  م ییی بررتکی شکد   زیس قیم ی، اق صادی، اج ماضی و 

مکدل  ینکد  انرهکا بکر اتکاس     وز  شکاخص ، در بخ  تکو   

بعکد از   ،. در نهایک   م اتکب  شکد   TOPSISگیکری   تصمی 

 .دشب ان خاب ها قیم  مناتب آ وز  ۀم اتب

 

 ام این تحقیق فلوچارت انجام تحقیق شامل مراحل و روند انج. 2شکل 
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 تولید یها تابعب از روش آارزش اقتصادی  برآورد

ککک  بککرای تعیککی  ارزش اق صککادی آب اتکک فاد    ییهککا روش

 یبنکد  دت   توا  یمقیاتی و ات قرایی  ۀدت  دورا ب   دشو یم

 یهکا  روششام  روش پسکماند،   بیش رقیاتی  یها روش. کرد

 میضمککو تعککادل تکک اند ، –جککایگزی ، مککدل داد    ۀهزینکک

اتک قرایی   یهکا  روش. شود یمریاضی  یزیر برنام م اتباتی و 

مب نی بر تابع تولیکد و هزینک ، تقاضکای     ییها  یت لنیز شام  

ضکمنی   یگاار ارزشات خراجی از مشاهدات بازار آب و روش 

حاضککر از روش اتکک قرایی و در بککی    ۀمیالعککدر . ]3[ اتکک 

ان خکاب شکد.    ات قرایی، ات فاد  از روش تابع تولید یها روش

ای  ات  ک  روش تکابع تولیکد بک      یادشد ان خاب مدل  ی زد

نکراه  آورد  املکا     ،نظری و همچنی  ۀپش وان  ش دلی  دا

شد  و ضد  نیاز بک  م کدودی     برآوردآزمو  آماری پارام رهای 

بکرای بکرآورد ارزش اق صکادی آب از     دتک رس   قاب حج  آب 

 یهکا  داد بکا   کک    یرتصکو  درو  اتک    خاصی برخوردار  یاولو

بک  بکرآورد قابک  قبکولی از ارزش      تواند یم ،درت  برازش شود

نیکز   ینک یب  یپشد  قدرت  برآوردآب برتد ک  با توج  ب  تابع 

 بخ تعریف تابع تولید، چنانچ  بکازار م صکول و ضوامک     . دارد

 ضکرب   حاصک  تولید رقاب ی باشد، ارزش اق صادی هر نهکاد  از  

 .دیک آ یمک   ب  دتقیم  هر واحد م صول  تولید نهایی آ  در

 2ۀ معادلک  صکورت  بک  ارزش اق صادی نهاد  در تولید م صول، 

 :]7[ شود یمم اتب  

(2) y wP MP Pw 

 بر بنابرای ،. ات  آب قیم  بیانگر   ۀ یادشد  رابی در

     و آب نهکایی  تولید    توا  می ۀ یادشد رابی اتاس

 ۀنهکاد  جمل  از نهاد  هر اق صادی ارزش م صوزت، م قی

 از آب نهکایی  تولید ک  دکر م اتب  تولید جریا  در را آب

 آید می دت   ب آب ۀنهاد ب  نسب  تولید تابع گیری مش خ

 :]7[( 1معادلۀ )

(1) 
ðy

pw
ðw

 

، ارزش یککا قیمکک   1 معادلککۀبککا توجکک  بکک  اینلکک  در   

، تابعی از تولید نهایی نهاد ، مشک خ تکابع تولیکد    آمد  دت  ب 

 ریتکأث ات ، پس ارزش اق صادی نهکاد  از تولیکد اولیک  نیکز     

و هر نوع تغییر در شل  و نر  تابع تولیکد، کک  بکر     ردیپا یم

پارام رهککای برآوردشککد  اثککر بگککاارد، بککر ارزش اق صککادی   

 درخواهککد گااشکک . ر یثتککأبککرای نهککاد  نیککز  شککد  م اتککب 

در ان خاب نر  درت  تکابع امکری ضکروری     تالش ین زم  یا

  ور ب آب ات .  ازجمل برای تعیی  ارزش واقعی هر نهاد  و 

توابعی ک  برای بیا  رواب  بی  م غیر وابس   و مس ق   ،یکل

و توابکع   ریپکا  انعیکا  ، بک  دو گکرو  توابکع    دنک رو یمک ب  ککار  

 ریناپککا انعیککا توابککع  .شککوند یمککتقسککی   ریناپککا انعیککا 

، کننککد یمک را بکر پارام رهککای الگکو اضمکال     ییهکا   یم کدود 

 تواننکد  ینمک  شکد   یآور جمکع و آمکار   ا الضکات  کک    ی ور ب 

، چمبکرز ) آزاد رن ار ضوام  اق صادی را بازگو کننکد  صورت ب 

بکا   ناپایرنکد.  توابع انعیا خال    بپایر  توابع انعیا   ( 2317

بککع تولیککد حاضککر، از توا ۀمیالعککتوجکک  بکک  ایکک  مهکک ، در  

 پکایر  ات فاد  شد. با توج  ب  تنوع توابع انعیکا   ریپا انعیا 

در ضمک  نکر  مناتکبی را از میکا  ایک  گکرو  از توابکع         دیبا 

بک    .مبنکای م اتکبات قکرار گیکرد     ضنوا  ب ، ک  دکران خاب 

دو  و  ۀدرجککتکک  نککر  تککابعی ترانسککلو ،  ،همککی  منظککور

 توجک   موردبیش ر  ک  در کارهای ضلمی ان  ی  یتعملئون یف 

. ایک   دشک ان خکاب   انکد،  گرن   قرارم ققا  بخ  کشاورزی 

 یها آزمو پس از برآورد به ری  نر  تابع، با ات فاد  از  توابع

و  شککدند ییک شناتککایکالسککهککای   اق صادتککنجی و نککرض

آب در تولیککد  م رملعککبارزش اق صککادی هککر   ، یککدرنها

در  شکد   اتک فاد  م غیرهای شد.  م اتب  ت مخ لفم صوز

 ،(y) کیلکوگر   برحسکب الگوهای تجربی شام  مقکدار تولیکد   

 برحسکب مقکدار بکار    ،(wat) م رملعکب  برحسبمصر  آب 

 ،(lab) نفکر روز  برحسکب تعداد نیکروی ککار    ،(sed) کیلوگر 

و مقکدار   ( pes) لی کر  برحسبمقدار مصر  تمو  شیمیایی 

 .ات   (fer)کیلوگر  برحسبمصر  کود شیمیایی 

تعیککی  ارزش اق صککادی آب تکک  تککابع    بکک  منظککور  

یان ک    تعمکی  یکف  یان   و لئون  تعمی دو   ۀدرجترانسلو ، 

 :ندشو ترتیب ب  صورت زیر معرنی می ب 

 :]3[ (9 معادلۀ) تابع تولید ترانسلو 

(9) 
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 :]3[ (4 معادلۀ) یان   تعمی  1ۀ تابع درج

(4) 
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 :]3[ (8 معادلۀ) یان   تعمی تابع لئون یف 

(8)      
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 (PMPریزی ریاضی مثبت ) تهیه و تدوین مدل برنامه

 اول مدل اقتصادی ۀمرحل 

ریزی ریاضکی خیکی بکا در     مدل برنام نوضی در ای  مرحل  

های زمکی ، نیکروی ککار خکانوادگی،      نظر گرن   م دودی 

منظککور  واتککنجی، بکک   هککای ز م ککدودی حجکک  آب و نیکک

 میالعکاتی  ۀم دودتازی شرای  موجود کشاورزی در  شبی 

 هکد   بکا  یادشکد  ریکزی   مکدل برنامک    .اتک    شد ات فاد 

 21کک  3 معکادزت بر اتاس درآمد کشاورزا   یحداکلر تاز

 :]4[ ات 

(3) ˆmaxland i i iland h ih iland

i i

p y X p a X 
 

(7) Land :  iland land

i

X B
 

(1) Family  labor :  i fl iland fl

i

a X B
 

(3) Surface Water :  ,iswm swm

i

X B
 

(21) ˆ
iland ilandX X 

 ، iقیم  م صول ip، یادشد  یها معادل در 
ˆ

iy
ضمللکرد   

)م صککول در هل ککار،  ilandX
شککد  بکک   داد  تخصککیصزمککی   (

اتک فاد  در   مکورد  h ۀنهکاد هر واحکد از   ۀهزین i،hpم صول 

در واحکد هل کار    شکد   ات فاد  های  نهاد  ihaو i تولید م صول

هس ند 
ih

iland

X
X

 
 
  .landB  وflB  زتاب ک  زمی  در ترتیب با ب

ند. هسک   9و  1 های دت رس و نیروی کار خانوادگی در معادل 

 هکای تکی ی   کنکد کک  مقکدار کک  آب     تضمی  می 4ۀ معادل

، کم کر یکا مسکاوی    m( در ما  یکا تکال   iswmX  ) شد  ات فاد 

( بکرای آبیکاری   mswBدتک رس ) میزا  کک  آب تکی ی در   

ک  با اتک فاد  از   ات  صوزت زراضی در هما  ما  و یا تال م

برای هکر م صکول   تعرق  -تبخیر  ۀم اتب(، kc) یاهیگضریب 

) یواقعککو تککیح بککارش  iزراضککی 
a

nP روز هککر( در ( تککالn )

میزا  کک    ۀم اتبات  ک  درخور یادآوری . دشو م اتب  می

از آبی م صوزت واقع در الگوی ، بر اتاس نیدت رس  قاب آب 

و بکا در نظکر گکرن       2ککرا  وات انزار  کش  شبل  توت  نر 

بکازدهی   آبیکاری و  ۀشبلت وی  و توزیع آب در بازدهی  مقادیر

اتک  کک     یکادآوری  ا یشامصر  آب در مزرض  م اتب  شد. 

آب تکی ی در دتک رس از    ۀم اتکب برای  ازین موردا الضات 

ینکد  انراصکفها  و در   یا منیقک  آب  شکرک   یبردار بهر دن ر 

ˆ، 8ۀ در معادلک  .دش یآور جمعانجا  ای  ت قیخ 
ilandX   ضبکارت

شکد  بک  م صکول     داد  تخصکیص مساح  ک  زمکی    :ات  از

  یم کدود ات . ایک   د  شک  توت  م قخ مشاهد   iزراضی 

در منیقک  و اتک فاد     شد  مشاهد حفظ الگوهای کش   باضث

ای منکابع غیکر    تکای   یهکا  مک  یقتخمی   برایا الضات آ  از 

هکای   . در ارتباط بکا تکایر م کدودی    دشو بازاری و م دود می

 مککدل اق صککادی ککک  آنجککا ازلکک  یناتوضککیح  ، یتککاز مککدل

در ای  مقال  بر اتکاس آمکار و ا الضکات موجکود      شد  ات فاد 

شکود و شکرای     میواتنجی آبیاری   ۀشبلکشاورزی مربوط ب  

کند، بنابرای  در  تازی می اق صاد کشاورزی آ  را شبی  جودمو

نیکروی   ازجملک  بازاری  یها  یم دودنظر گرن   و یا نگرن   

بکا   ه   آ آزت در مدل اق صادی ) ماشی  کار، کود شیمیایی و

کنکد.   و مساوی( تغییری در ن ای  آ  ایجاد نمکی  تر کوچکقید 

  قیمک  آب )انکزای    انزای  تیات  ک  آنجا از ،از  ر  دیگر

های تولید( در ای  مقال  موجب کاه  تیح زیر کش   هزین 

رتکد کک  اتک فاد  از     بک  نظکر مکی    شود، م صوزت زراضی می

هککا و  آزمککو  تیاتکک  منظککور بکک  یادشککد هککای  م ککدودی 

 .  ات مانع دو  بتناریوهای کشاورزی ه  

 دوم مدل اقتصادی  ۀمرحل 

لیککد از نککوع کشکک   در ایکک  مرحلکک  پارام رهککای تککابع تو 

هکای   ای نهکاد   های تای  با ات فاد  از قیم ثاب  جانشینی 

از  آمکد   دت  ب تولید )منابع م دود و م دودی  واتنجی( 

اتک  کک     یادآوری ا یشاشود.  اول تخمی  زد  می ۀمرحل

  برای م صوزت زراضکی آبکی بکود  و بک      یادشد تابع تولید 

 :]4[ ات  22معادلۀ صورت 

(22)  1 1
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در irتوا   ۀ یادشد در معادل
ir

iq    مخفکف تکابع تولیکد ،

 bihای و  ته  پارام رهای منیقک   ۀدهند نشا  Ai .ات ی آب

                                                           
1. Cropwat 



 067  (ینآبیاری قزو ۀشبک :موردی ۀمطالع)پایدار  ۀمعیارهای توسع بر اساسقیمت آب کشاورزی  نتعیی: ناراکمه و تعذری

1 پارام رهای تکابع تولیکد   





 ،σ    کشک  جانشکینی

، ک  مقکادیر   اتپارام ر بازد  ب  مقیاس  εiها و  میا  نهاد 

 اتک .  شکد    گرن ک  در نظر  2و  2، 8/1ترتیب برابر  ب آنها 

1ihb  کک  توتک  خروجکی     اتک  پارام رهای تکابع تولیکد    

 یهکا  نهکاد   یا  یتکا  یها م یقاول مدل اق صادی ) ۀمرحل

 یتکی  ته  آب  wbات .  شد   م اتب تولید( 
i swX )  )

a بارشیا 

iP  ب  شد  میالع ۀ در منیق اخاشد از ا الضات 

 ات . آمد   دت  

 سوم مدل اقتصادی ۀمرحل 

دو   ۀمرحلآخر، با ات فاد  از تابع تولید تخمینی  ۀمرحلدر 

ۀ اول مدل اق صادی )معادل ۀمرحلو ل اظ آ  در تابع هد  

های مکدل   ریزی جدیدی با هما  م دودی   (، مدل برنام2

 بککرایهککای واتککنجی  اول و بککا حککا  م ککدودی  ۀمرحلکک

 ۀهکای حداکلرکننکد   بهینک  از نهکاد    ۀمجموضک دت یابی ب  

 .ات  شد   ارائ درآمد خالص و ارزش اق صادی آنها 

  ها شاخص یبند و رتبهها  معیاروزن  ۀمحاسب

اق صکادی،  هکای   تناریوهای قیم ی آب بر شکاخص رات یثتأ

در  .شکد   یوت ل  یتجزو  یبررت م ییی اج ماضی و زیس 

اهمی  هر یک از  ۀدرجضروری ات  ک   ای  بند از ت قیخ

دت یابی بک  قیمک  مناتکب     منظور ب  یادشد های  شاخص

. با توج  ب  ایک   دشومیالعاتی مشخص  ۀمنیقآب آبیاری 

بخشکی آب    بی  یها اهمی  هر یک از شاخص ۀدرجمه ، 

یکادآوری  آمد. شکایا    ب  دت  2گیری از روش دلفی هر با ب

هکا،   بکا اتک فاد  از دیکدگا     یادشکد  اهمی   ۀدرجات  ک  

تجربیات و نظرات م ولیا  و مدیرا  منکابع آب و از دانک    

میالعکاتی   ۀمنیقک خبرگا  و کارشناتا  بخ  کشکاورزی  

نفر  23مورد از   یات  ک  در ا یادآوری ا یشا .دشتعیی  

و  یضکال  التیو کارشناتا  خبر  با تکیح ت صک   ا ریاز مد

رات یثتکأ بکا توجک  بک      .دشتال ات فاد   21 ی  ازب ۀتجرب

هکککای اق صکککادی، اج مکککاضی و  بخشکککی )شکککاخص  بکککی 

های  م ییی( تناریوهای قیم ی وز  نسبی شاخص زیس 

منفی و ملب  انکزای    آثارآگاهی از  ،و همچنی  نظر مورد

اتک فاد  از روش شکباه  بک      با آنهابندی  قیم  آب، رتب 

 .( انجا  شد تاپسیس) آل  دیاح  

                                                           
1. Delphi 

تحقی ق   یط  یمح ستیزاقتصادی، اجتماعی و  های معیار

 حاضر

هکای اق صکادی، اج مکاضی و     معیکار  ضنوا  ب هایی ک   معیار

 از: اند ضبارتای  ت قیخ  نظر مد یییم  س یز

 اقتصادی معیار 

اخک ال  درآمکد ناخکالص     :ازات  ضبارت معیار  تعریف ای 

 .]1[  های م غیر تما  هزین  ازک  مزرض  

 2اجتماعی معیار
 

معیکار   ضنکوا   بک   میزا  اش غال در مزرض از در ای  میالع  

 .]1[شود  اج ماضی ات فاد  می

 محیطی زیست معیار 

اضمال تیات  واتیۀ ب  مصر  آب  کاه در ای  ت قیخ 

شککاخص  وا ضنکک بکک میالعککاتی  ۀم ککدوددر بککرداری  بهککر 

 .]1[ ات  شد   گرن  م ییی در نظر  زیس 

 نتایج و بحث
برآورد ارزش اقتصادی آب محصوالت زراعی با استفاده از  

 روش تابع تولید 

ارزش اق صککادی آب م صککوزت واقککع در الگککوی موجککود  

روش تابع تولیکد   با ات فاد  از نظر موردمیالعاتی  ۀم دود

بکرآورد ارزش   کک   آنجا ازآمد.  ب  دت  1 و ب  شرح جدول

، دارای مراحک  مخ لکف )بکر    یادشد اق صادی آب ب  روش 

، اتک  ( ها و روش مواددر بخ   شد  ارائ اتاس م دولوژی 

 جلوگیری از حجی  شکد  ایک  قسکم  از مقالک ،     منظور ب 

آورد  شکد  اتک .    1 ن ای  نهایی ایک  ضکرایب در جکدول   

ب بککا اتکک فاد  از ضکککرای   ،تککو   ۀمرحلکک و در   یکک درنها

از تککابع ترانسککلو ، ارزش اق صککادی هککر   آمککد  دتکک  بکک 

ریککال بککر  1987آب م صککول زراضککی گنککد    م رملعککب

ک  در اب دای ایک  بنکد    گون  هما  .آمد دت  ب  م رملعب

از روش تکابع   آمکد   دتک   ب ن ای   ۀخالص، دشب  آ  اشار  

 شد  ات . 1 تولید ب  شرح جدول

 آبیاری  ۀشبکآب در  ۀشد تمام ۀهزین تعرفه و

آبیاری قزوی  بک    ۀشبلآب ت ویلی ب   م رملعبهر  ۀتعرن

قکع در الگکوی کشک  آ  بکر     تفلیک م صکوزت زراضکی وا  

قکانو     یک )بر اتکاس ا  زراضی یبها آبمبنای قانو  تلبی  

 ،اتک   2933در تکال   یاتکالم  یک  مصوب مجلس شورا
                                                           
2. Social Indicator Index 
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درصکد درآمکد    9مکدر    یاریک آب یهکا  آب در شکبل   ۀتعرن

برابکر   بیترت ب  یمدر  و تن  م ین هایم صول و در شبل 

 د.آم ب  دت  9 میابخ جدول (،ات درصد آ   2و  1

 721 آمکد   دت  ب  ۀتعرن، م وت  9با توج  ب  جدول 

. ایک  در حکالی اتک  کک  شکرک       ات  م رملعبریال بر 

آب را  م رملعکب برداری از منابع آب ات ا  قزوی  هر  هر ب

( بک   انکزود   ارزشریکال )بکا در نظکر گکرن        711ب  مبلغ 

نروشد. بر اتاس ن کای  ت قیقکات میکدانی و     کشاورزا  می

میالعکاتی،   ۀم کدود مصاحب  با مکدیرا  و م ولیکا  آب در   

واقعی و موجود آب تبب  ۀتعرنضالو  بر اینل  اخ ال  بی  

 ۀم ککدودآب توتکک  کشککاورزا  در   یراصککولیغصککر  م

م کولی آب   یهکا  شرک ب  ضد  تفاه  بی   ، میالعاتی شد 

 آبیاری نیز منجر شد  ات . ۀشبلدر تیح 

آب )زیکاد،   ۀتعرنک آگاهی از میکزا    منظور ب در ادام  و 

 ۀ(، اقدا  ب  م اتکب یادشد آب  ۀک  و یا مناتب بود  تعرن

 شکدۀ  تمکا   ۀهزین ک   ی ور ب  د.شآب نیز  ۀشد تما  ۀهزین

هکای   آب کشاورزی با در نظر گکرن   هزینک    م رملعبهر 

بککرداری و  درصککد( و بهککر  21 ۀای )بککا نککرر بهککر  تککرمای 

و  1و  2 ۀنگهککداری، ان قککال و توزیککع آب )کانککال درجکک   

تکأمی  هکر    ۀریال، هزین 2942های تلفیقی(  چا  ،همچنی 

هکای شکبل (    م رملعب آب )بدو  در نظکر گکرن   هزینک    

تکأمی ، ان قکال و    ۀشد تما های  ریال و مجموع هزین  418

 ب  دت  آمد.   2733توزیع آب 

، 4 آب در قالکب جکدول   ۀو تعرن شد  تما  ۀهزین ۀبا مقایس

 ۀآب در شکبل  ۀرتکی  کک  م وتک  تعرنک     ب  ای  ن یج  می

آب  ۀشکد  تمکا  هکای   آبیاری، قادر بک  پوشک  داد  هزینک    

 42توانکد   آب نق  مکی  ۀ، م وت  تعرنرگید بیا    ب . س ین

ضکم    ،آب را جبرا  کند. بنکابرای   ۀشد تما  ۀدرصد هزین

آب  ۀیاران  بک  نهکاد   ضنوا  ب اینل  ناصل  بی  ای  دو مقدار 

شود )توت  دول (، بلل  ای  مه  بک  مصکر     پرداخ  می

هر چ  بیش ر آب توت  کشاورزا  در ایک  شکبل     ۀروی بی

 زند. دام  می

 با استفاده از تابع تولید آب محصوالت مختلف نتایج برآورد ارزش اقتصادی. 2جدول 

 عنوان

میانگین  محصوالت

وزنی ارزش 

 اقتصادی آب
 یفرنگ گوجه کلزا چقندر قند جو گندم

ذرت 

 یا علوفه
 یونجه

 ریزتیح 

  ()هل ار کش 
23372 2313 831 1179 2877 2143 1823 - 

 ترانسلو  تابعنوع 
دو  درجۀ 

 ان  ی  یتعم

ف یلئون 

 ان  ی  یتعم
 ترانسلو 

دو  درجۀ 

 ان  ی  یتعم

دو  درجۀ 

 ان  ی  یتعم
 - ترانسلو 

 1792 1277 1111 9211 9241 1714 1791 1987 ارزش اق صادی

 : ن ای  ت قیخمنبع

 0438  0437 آبیاری در سال ۀشبکآب کشاورزی به تفکیک محصوالت زراعی واقع در الگوی کشت  ۀتعرف. 4 جدول

 نام محصول ردیف

سطح زیر 

کشت 

 )هکتار(

درصد از 

کل سطح 

شتکزیر   

متوسط 

در  یدتول

(هکتار )تن  

قیمت یک 

 لوگرمیک

 )ریال(

یک بهای  آب

)ریال( هکتار  

نیاز خالص 

در  مترمکعب)

ار(هکت  

یک  یبها آب

 مترمکعب

 )ریال(

 844 4121 2229393 29111 4411 37 23372 گند  2

 914 9331 73878 21911 4111 3 2313 جو 1

قند چغندر 9  831 1 84111 921 31913 1181 393 

 919 4121 291141 11338 1181 1 1179 کلزا 4

ینرنگ گوج  8  2877 8 83111 23111 2893914 7111 9113 

یا ضلون  تذر 7  2143 9 81111 1211 297117 3131 843 

 831 22111 911793 3111 21111 1 1823 یونج  1

مترمکعبریال بر  708: بها آبمتوسط   

 ای و ن ای  ت قیخ : شرک  آب منیق منبع
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 (0438  0437 آبیاری قزوین )سال پایه ۀدر شبک آب ۀو تعرف شده تمام ۀاطالعات مربوط به هزین. 0ل جدو

 شرح

دم
گن

 

 جو

ند
رق
ند

چغ
 

زا
کل

 

جه
گو

 
نگ
فر

 ی

ت 
ذر

فه
لو
ع

ا 
 ی

جه
ون
ی

ط 
وس

مت
 

 721 831 843 9113 919 393 914 844 (م رملعبآب )ریال بر  ۀتعرن

 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 2733 (م رملعبآب )ریال بر  ۀشد تما  ۀهزین

 42 94 92 271 11 89 27 92 )درصد( بآ ۀتعرن/شد   تما  ۀهزین

  : ن ای  ت قیخمنبع

آبی اری ب ر اس اس     ۀس ازی الگ وی کش ت ش بک     شبیه

 های موجود  پتانسیل

برای رتید  ب  ن ای  ت قیکخ حاضکر، بکا اتک فاد  از آمکار و      

بک  همکرا  آمکار و     ) 1و  2 هکای  ول در جکد  شد  ارائ ا الضات 

هکای تولیکد(،    نهاد   ۀنیو هزا الضات مربوط ب  میزا  مصر  

. دشک تکازی   آبیکاری شکبی    ۀشکبل شرای  موجود کشاورزی 

مقایسۀ ن ای  حاص  از اجکرای مکدل در ایک  مرحلک  بکرای      

ایک    ۀشد مشاهد ها زراضی با تیوح  تیوح و ترکیب نعالی 

 .ات  شد   ارائ  8 جدول ها در تال پای  در قالب نعالی 

 (0438  0437 آن با شرایط موجود )سال زراعی ۀمقایسمدل اقتصادی و  یساز هیشبنتایج . 4جدول 

 نام محصول ردیف
 سطح زیر کشت در سال پایه

 )هکتار(

 PMPسطح زیر کشت در مدل

 )هکتار(

 121/23372 23372 گند  0

 129/2313 2313 جو 1
 12/831 831 قند چغندر 9
 112/1179 1179 کلزا 4
 122/2877 2877 ینرنگ گوج  8
 111/2143 2143 یا ضلون  ذرت 3
 142/1823 1823 یونج  7

   : ن ای  ت قیخمنبع

بکی    ینراوانک ، تفاوت یادشد میابخ با ا الضات جدول 

در تککال پایکک  و مقککادیر حاصکک  از  شککد  مشککاهد مقککادیر 

وجکود   م صکوزت مخ لکف   کشک   ریزکالیبراتیو  تیح 

 شد   انجا ی زیادبا دق    کالیبراتیو  مدل ،ندارد. بنابرای 

بکرآورد  ی ا گونک  ات  و پارام رهای تابع تولید غیرخیی ب  

ک  بازتولید ص یح و درت  وضعی  پای  را ب  همکرا     شد 

در تولیکد   PMPتوانکایی مکدل    بیکانگر داش   ات . ای  امر 

ن کار کشکاورزا  بکر    تکازی ر  مقادیر تال پای  و شبی  ۀدوبار

هکای بکومی    مبنای ا الضات اق صکاد کشکاورزی و پ انسکی    

 منیق  ات . 

 ۀشکبل تکازی شکرای  موجکود کشکاورزی      دلی  شکبی  

، ای  ات  ک  توت  آ  ب وا  بکا  PMPآبیاری توت  مدل 

آب  ۀتعرنو  شد  تما  ۀهزیندر نظر گرن   ارزش اق صادی، 

لعکاتی، آثکار   میا  ۀم کدود م صوزت واقع در الگوی کش  

مخ لف قیم ی را مورد آزمو  قرار  یها ات یتتناریوها و 

 ۀتعرنک دتک یابی بک     ب  منظوررا  آنهابخشی   بی  آثارو  داد

بررتکی  شکود،   پرداخ   مکی  آنهامناتب آب ک  در ادام  ب  

 .کرد

 سناریوهای قیمتی  اعمال

هکای   آب در شرای  بکازار و از تقکا ع من نکی    ۀبهینقیم  

آب در  کک   آنجکا  ازآیکد.   مکی  ب  دت قاضای آ  ضرض  و ت

. دشو آبیاری قزوی  در شرای  بازار رقاب ی ضرض  نمی ۀشبل

آب در شرای  بازار رقاب  کامک  نیکز    ۀبهین قیم  ،بنابرای 

 منظکور  بک  و  با توج  ب  ای  مه  در ای  شبل  وجود ندارد.

د از بای ناچار ب بازار آب،  م یق بادت یابی ب  قیم ی معادل 

تناریوهای قیم ی در قالب مکدل اق صکادی بهکر  جسک .     
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صکورت  ی ا گون ب   یادشد ان خاب تناریوهای  ک   ی ور ب 

مکا را بک  تکم      PMPتوتک  مکدل    آنهکا گیرد ک  آزمو  

مناتب آب( توق دهد. با توج  ب   ۀتعرنآب ) ۀبهینقیم  

دت یابی بک  تکناریوهای قیم کی در     منظور ب و  مسئل ای  

 :دشای  ت قیخ، از ا الضات ذی  ات فاد   نظر مد  ۀم دود

 ۀشکد  تمکا   ۀهزینک آب کشاورزی:  ۀشد تما  ۀهزینالف( 

آ  )شکرک    ۀکننکد  آب، حداق  قیم  آب ات  ک  ضرضک  

ای ات ا  قزوی ( تمای  دارد آ  را بک  ازای هکر    آب منیق 

یلکی از   ضنکوا   بک  ب  نروش برتاند. ای  قیمک    م رملعب

 روشایک    بکا ) ات آب  ۀضرضمن نی  ۀدهند  یتشلنقاط 

میالعکاتی    ۀم دودحد پایی  ضدد تناریوی قیم ی آب در 

 (.  دشو مشخص می

ب( ارزش اق صککادی آب م صککوزت واقککع در الگککوی  

آبیکاری قکزوی : ارزش اق صکادی هکر      ۀشکبل کش  موجود 

حککداکلر قیم ککی اتکک  ککک      انگریککنماآب،  م رملعککب

 رملعکب آ  پرداخک    بردارا  حاضکرند بک  ازای هکر م    بهر 

یلکی از نقکاط روی    ۀدهند نیز تشلی  یادشد کنند. قیم  

رود )از ایک   ریکخ    من نی تابع تقاضای آب ب  شکمار مکی  

میالعکاتی   ۀماکزیم  ضدد تناریوی قیم کی آب در م کدود  

 (.  دشو مشخص می

آب: قیم ی ات  ک  توت  دول  و بر مبنای  ۀتعرنج( 

. اتک فاد  از  دشکو    مکی زراضی تعیکی  یبها آبقانو  تلبی  

پی برد   منظور ب در ای  قسم  از ت قیخ،  یادشد قیم  

و ارزش  شکد   تمکا   ۀهزینک بکا   یادشکد  ب  اخک ال  قیمک    

 مکورد   آبیکاری  ۀشبلآب ت ویلی ب   م رملعباق صادی هر 

هکر چک  بیشک ر تکناریوهای قیم کی        یوت ل  یتجزو  نظر

 .ات 

  وزنکی ارزش  آب و م وتک  ۀشد تما  ۀهزینات فاد  از 

آبیاری  ۀشبلاق صادی آب م صوزت واقع در الگوی کش  

 ۀبازآ   ۀواتی ب آورد تا  (، تازوکاری را نراه  می3 )جدول

تعیکی  تکناریوهای مخ لکف قیمک  آب      بکرای ضلمی زز  

زیکرا اگکر ایک      ،دشومناتب آب( ایجاد  ۀتعرن)دت یابی ب  

اق  قیم  آب )حد ۀشد تما  ۀهزینقیم  با در نظر گرن   

آب( و بر اتاس ارزش اق صکادی آ  )حکداکلر قیمک  آب(    

تعیی  شود، ضالو  بر اینل  منجر ب  تخصیص آب م ناتکب  

، موجکب بهبکود کیفیک     دشو و ارزش نهایی آ  می د ینا با

مالی و بازپرداخ  تما  یا قسکم ی از    زیس ، تأمی   م ی 

 و آب مصکر   در جکویی   صکرن   برای ها، ایجاد انگیز  هزین 

 شود. آ  نیز می اتال  یا اترا  از جلوگیری

آ  باشد، باضکث   ۀشد تما  ۀهزینآب کم ر از  قیم  اگر

وری  تشویخ کشاورزا  ب  کاش  گیاهکا  پرمصکر  و بهکر    

ارزش  آب کشککاورزی خواهککد شککد و اگککر بیشکک ر از  ککک 

کش   های تولید، آ  باشد، ب  دلی  انزای  هزین  اق صادی

 اق صکادی نخواهکد داشک  و    ۀرنصک م صوزت کشکاورزی  

 انکزای   و کشکاورزی  ۀتوتکع  هکد   با مغایر قیم ی چنی 

 ۀهزینک ، آگکاهی از  گکر ید بیکا     بک  اتک .   کشاورزا  درآمد

حداق  و حکداکلر   ضنوا  ب شد  و ارزش اق صادی آب ) تما 

کارای  ۀتعرندت یابی ب   منظور ب قیم ی(، شرای  زز   ۀباز

مسکاضدی را بکرای بررتکی     ۀینک زمآورد و  آب را نراه  مکی 

 یهکا  اتک  یتبی  بخشکی تکناریوها و    آثارتر  هرچ  دقیخ

و مکدیرا  منکابع    گکاارا   ات یتم ولیا ،  نظر مد یادشد 

، از مقکادیر  یادشکد  آورد. بکا ضلک  بک  مکوارد      آب نراه  می

 2733آب ) ۀشککد تمککا  ۀهزینکک(، 721آب ) ۀتعرنککم وتکک  

 1792دی آب )(، م وتک  ارزش اق صکا  م رملعکب ریال بر 

ضدد ان خابی بکی  ایک  دو مقکدار     ت  ( وم رملعبریال بر 

 بکرای تناریوهای قیم کی   ضنوا  ب ( 1431، 1143، 1117)

یکادآوری  برداری شکد. شکایا     رتید  ب  هد  ت قیخ بهر 

 وری  1431، 1143، 1117قیم ی  یات  ک  ت  تناریو

را  1792 و2733بککی  دو مقککدار  ۀناصککلککک  د شککان خککاب 

 .  دهدپوش

 اعمال سناریوهای قیمتی ۀجیدرنتتغییرات شاخص اقتصادی . 6جدول 

 عنوان
 (مترمکعبسناریوهای قیمتی )ریال بر 

*708 **0766 2117 2203 2031 ***2740 

 91/47 31/41 31/43 11/82 78/81 71/31 )میلیو  ریال( شاخص اق صادی تود ناخالص

 41/212 11/218 12/221 31/224 11/223 81/244 )تاض  بر هل ار( شاخص اج ماضی اش غال

 73/248 31/288 12/233 41/273 74/213 14/131 (م رملعب)میلیو   م ییی مصر  آب شاخص زیس 

 ***: میانگی  وزنی ارزش اق صادی آب  و ان قال آب  یتأمۀ شد تما هزینۀ آب **: تعرنۀ  آبیاریشبلۀ بهای موجود  *: آب
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 ها وزن شاخص ۀمحاسب

های اق صادی، اج ماضی  تناریوهای قیم ی آب بر شاخص آثار

در ایک  بنکد از    .شکد   یوت ل  یتجزو  یبررت م ییی و زیس 

هکای   اهمی  هر یک از شاخص ۀدرجضروری ات  ک   ت قیخ

 ۀمنیقک دت یابی ب  قیم  مناتب آب آبیاری  منظور ب  یادشد 

  هر اهمی ۀدرج. با توج  ب  ای  مه ، دشومیالعاتی مشخص 

 گیری از روش دلفی بخشی آب با بهر   بی  یها یک از شاخص

(delphi ) ات   یادآوریآمد. شایا   ب  دت  7ب  شرح جدول

هکا، تجربیکات و    با ات فاد  از دیکدگا   یادشد اهمی   ۀدرجک  

نظککرات م ولیککا  و مککدیرا  منککابع آب و از دانکک  خبرگککا  و 

 .دشک عیکی   میالعکاتی ت  ۀمنیقک کارشناتا  بخ  کشکاورزی  

و  را ینفکر از مکد   23مکورد از    یات  ک  در ا یادآوری ا یشا

 21 ۀ بی  ازو تجرب یضال التیکارشناتا  خبر  با تیح ت ص

 .(7)جدول  دشتال ات فاد  

 42های اق صادی و اج ماضی بکا    ، شاخص7 جدول میابخ

اهمیک  را در   ۀدرجترتیب بیش ری  و کم ری   ب درصد  19و 

ن کای  گویکای ایک  واقعیک       ،بنکابرای   .ند میالعاتی دار ۀمنیق

اهمیک  را نسکب     ۀدرجک ادی بیش ری  اق ص  ات  ک  شاخص

 . دلی  ای  موضکوع را دآبیاری دار ۀشبلها در  ب  تایر شاخص

بود  درآمد و تود در بخ  کشکاورزی نسکب     ک توا  ب   می

 ضنکوا   بک  مصکر  آب   زیکاد اهمیک    ۀدرج ،از توی دیگر .داد

 ۀشکبل اهمیک  آ  در   ۀدهنکد  م ییکی نشکا    زیسک    شاخص

تعیکی  قیمک  مناتکب آب آبیکاری     در  دبایک   کک   ات آبیاری 

 .  د ریگقرار  توج  موردآب(، ای  اثر مه  بی  بخشی  ۀتعرن)

 آب   بندی سناریوهای قیمت رتبه

هککای اق صککادی،  بخشککی )شککاخص  بکی   آثککاربکا توجکک  بکک   

(، 3م ییی( تناریوهای قیم ی )جکدول   اج ماضی و زیس 

 ،و همچنکی   7 در جدول نظر موردهای  وز  نسبی شاخص

منفککی و ملبکک  انککزای  قیمکک  آب،  رات یثتککأهی از آگککا

 لآ  دیک ابا ات فاد  از روش شباه  بک  حک     آنهابندی  رتب 

هکای   دتک یابی بک  قیمک     بکرای کک    شد  انجا (  سیتاپس)

های آبیکاری قکزوی  بک  شکرح      مناتب آب آبیاری در شبل 

 آمد. ب  دت  1 جدول

 محیطی )واحد: درصد( اقتصادی، اجتماعی و زیست یوزن نسبی معیارها. 7جدول 

 عنوان شاخص
 اقتصادی شاخص شاخص اجتماعی محیطی شاخص زیست

 سود ناخالص اشتغال مصرف آب

 42 19 93 وز  نسبی شاخص

  : ن ای  ت قیخمنبع

 ناریوهای قیمتیاعمال س ۀجیدرنتتغییرات شاخص اقتصادی  .8جدول 

 عنوان
 (مترمکعبسناریوهای قیمتی )ریال بر 

*708 **0766 2117 2203 2031 ***2740 

 2 0 9 4 8 3 تناریو ۀرتب

 640/1 646/1 391/1 323/1 837/1 933/1 ارج ی  یبرض

 زنی ارزش اق صادی آب ***: میانگی  و و ان قال آب  یتأمۀ شد تما هزینۀ آب **: تعرنۀ  آبیاریشبلۀ بهای موجود  *: آب

 لزومکا  ن یجک  گرنک  کک      تکوا   یمک  1از ن ای  جکدول  

آبیکاری   ۀشکبل به ری  قیم  در  تواند ینمقیم   ری  یشب

  ان خاب شکود کک  در آ   تواند یم قزوی  باشد و قیم  آبی

مسککائ   جملکک  از شککد  ان خککابپایککدار  ۀتوتککع یارهککایمع

 گرن ک   ارقکر  نظر مورد یییم  س یز، اج ماضی و یاق صاد

بکر  مصکر  آب   ه   آ ک  در  1431قیم   ،ج یدرن باشد. 

مکد  ه  ب  درآ کاه  داش   و یییم  س یز مسائ  اتاس

 ضنوا  ب  ،ات  شد   د ید  اج ماضی در آ مسائ و کشاورز 

آبیککاری قککزوی   ۀشککبلقیمکک  مناتککب آب کشککاورزی در 

در  حاضکر  ت قیخ بندی ن ای  و ب ث جمع .شود یمان خاب 

 شود:  میارائ  موارد ذی  قالب 

 ۀشککبل در آب یاق صککاد ارزش حککداق  و حککداکلر 

 کلکزا  یزراضک  م صکوزت  ب  مربوط بیترت ب  یاریآب

 ارزش م وتکک  و اتکک ( 1277) ونجک  ی و( 9241)

 م کر  بکر  الیک ر 1792 شکبل    یک ا در آب یاق صاد

 .دش برآورد ملعب



 0011، تابستان 2، شمارۀ 8اکوهیدرولوژی، دورۀ  072

  ۀم کدود  در آب ۀشکد  تما  ۀنیهز و آب ۀتعرن م وت 

 م کر  بکر  الیک ر 2733 و 721 برابکر  بیترت ب  یمیالعات

 شکد   تمکا   ۀنیهز ۀسیمقا با ک  ی ور ب  ات ، ملعب

 داد  پوشک   بک   قادر آب ۀتعرن م وت  ،آب ۀتعرن و

 .  یس ن  آ ۀشد تما  یها ن یهز

 م کر  بکر  الیک ر 721)  آب ۀتعرنک  م وت  ریمقاد از 

 م کر  بکر  الیک ر 2733) آب ۀشد تما  ۀنیهز(، ملعب

 الیک ر 1792) آب یاق صاد ارزش  م وت(، ملعب

 دو  یک ا  یبک  یان خکاب  اضکداد  تک   و( ملعب م ر بر

 ضنککککوا  بکککک ( 1431، 1143، 1117) مقککککدار

 خیک ت ق هکد   ب  د یرت برای یم یق یوهایتنار

 تک   کک   اتک   یکادآوری  ا یشکا . شکد  یبردار بهر 

 ی ککور 1431، 1143، 1117 یم ککیق یویتککنار

 و 2733 مقککدار دو  یبکک ۀناصککل ککک  دشکک ان خککاب

 .دهد پوش  را 1792

  یاق صاد مدل توت  آب یم یق یوهایتنار آزمو 

 در آب مک  یق  یانزا برابر در کشاورزا  داد نشا 

. دهنکد  یمک  نشکا   واکن  یادشد  یوهایتنار قالب

   یبک  یهکا  شکاخص  رییتغ ب  منجر واکن  یادشد 

 :دش  یذ شرح ب  آب یبخش

الص کاه  تود ناخک  تببانزای  قیم  آب آبیاری  -

 د. شآبیاری  ۀشبلم صوزت زراضی در 

اثر تناریوهای مخ لف قیم کی بکر شکاخص اشک غال      -

آبیاری مورد نظر ای  ت قیخ، منفی ب  دت  آمد. ب    ۀشبل

اضمکال تکناریوهای قیم کی منجکر بک  انکزای         ،بیا  دیگر

. یعنی با انزای  قیم  دشو میالعاتی می ۀمنیقبیلاری در 

ی آب، کاه  در میزا  اش غال در آب تا مرز ارزش اق صاد

آبیکاری اتفکاق    ۀشکبل هکای کشکاورزی مربکوط بک       نعالی 

 ان د. می

آبیاری )بکا نکرض ثابک      ۀشبلانزای  قیم  آب در  -

ات . د  شبود  تایر شرای (، منجر ب  کاه  مصر  آب 

م ییی  زیس   ای  تناریوها بر شاخص تأثیر ،دیگر بیا ب  

میالعکاتی   ۀم کدود آب در  و با انزای  قیمک   ات ملب  

 یابد. مورد نظر، مقدار مصر  آب کاه  می

 19 و 42 بککا یاج مککاض و یاق صککاد یهککا  شککاخص 

  یک اهم ۀدرج  یکم ر و  یش ریب بیترت ب  درصد

 یایگو  ین ا ، یبنابرا .نددار یمیالعات ۀمنیق در را

  یشک ر یب یاق صکاد   ات  ک  شکاخص   یواقع  یا

 ۀشبل در ها شاخص ریات ب  نسب  را  یاهم ۀدرج

 .ددار یاریآب

 دو حاضکر،  خیک ت ق در آمد  دت   ب  ین ا با میابخ 

 در مناتب م یق دو ضنوا  ب  1792 و 1431 ضدد

 کک   تک  ا یحکال  در  یا. دش ان خاب یاریآب ۀشبل

 ان خاب ها م یق  یبه ر ضنوا  ب   ریشب یها م یق

  کر کم یهکا  مک  یق کک   تک  ا یحکال  در  یک ا. شد

  یوضککع یاریککآب ۀشککبل موجککود هککاب آب همچککو 

  .نداش ند ها م یق یبند رتب  در یمناتب

  یریگ جهینت 

اق صکادی،   آثکار هکا را م ناتکب بکا     بندی قیم  رتب  ۀن یج

درجک  اهمیک  هکر     ،م ییی و همچنی  اج ماضی و زیس 

کک    گونک   همکا  دهد.  می  نشا  یادشد های  یک از شاخص

 یهکا  شکاخص  اتکاس بکر   قیم  برآورد با ،دشو مشاهد  می

 ضنوا  ب  1431  یم ق یییم  س یز و اق صادی اج ماضی،

 ،درواقککع. دشکک یککی تع یککاریآب ۀشککبلمناتککب در  یمکک ق

ها ان خاب شد. ای   به ری  قیم  ضنوا  ب  ر یشبهای  قیم 

 یبهکا  آبهمچکو     کر کمهکای   کک  قیمک    اتک   یحالدر 

بنککدی  وضککعی  مناتککبی در رتبکک  آبیککاری ۀشککبلموجککود 

 تکأثیر در  تکوا   یمک ک  ضلک  ایک  امکر را     نداش ند ها قیم 

میکزا     کر کم یها م یدر قزیرا  ،  آب دانس میزا  مصر

برابر  1تا  8/2 با یتقر ر یشب یها م یقمصر  آب نسب  ب  

 اصیالح ب قیم  نیز ک  هما   ری  یشباز  ر  دیگر  ات 

میانگی  وزنی ارزش اق صادی آب در منیق  ات  ن وانس   

تناریو اول میکرح شکود کک  ایک  مسکئل  نشکا          ضنوا ب 

قیمک  مناتکبی    توانکد  ینمک قیم   ری  یشب لزوما  دهد یم

 ، رنی و ازاش غال  د ک  شباضث   ر  کی ازچو   ،باشد

کک  ایک  امکر     شکود  یمکشاورزا  مد آدر تیح آمد پایی  

 و کمبکود بیلکاری   ازجملک  باضث بکروز مشکلالتی    تواند یم

مشکلالتی ماننکد مهکاجرت بک       مکد  آب  وجود  ایو  مدآدر

باشکد   و مقبکول  مؤثر تواند یمقیم ی  بنابرای ، .شهرها شود

و باشکد   رگااریثتأ یییم  س یز یها شاخصه    آ درک  

 .باشد قبول  قاب ه  از  ر  کشاورزا  
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