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چکیده
انتخاب قیمت مناسب برای آب کشاورزی و بررسی آثار بین بخشی اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ناشی از آن ،بهعنووان
یکی از ابزارهای مهم اقتصادی در بخش کشاورزی برای مدیریت تقاضای آب در شرایط فعلوی کشوور بوه شومار مویرود .بوه
همین منظور ،پژوهش حاضر اقدام به برآورد قیمت آب کشواورزی و بررسوی توأثیرات بوین بخشوی آن بور اسوا

معیارهوای

اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در شبکۀ آبیاری قزوین کرده است .ابتدا شورایط موجوود اقتصواد کشواورزی در محودودۀ
شبکه و توسط مدل اقتصادی برنامهریزی ریاضی مثبت ،توسط نرمافوزار  ،GAMSشوبیهسوازی شوده و واکونشهوای احتموایی
کشاورزان به سناریوهای قیمتی منتخب و آثار بین بخشی آنهوا آزموایش شود .درنهایوت ،از درجوۀ اهمیوت و رتبوهبنودی آثوار
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی ،توسط فرایند تاپسیس ،برای دستیابی به قیمت مناسب و کارای آب در شبکۀ
آبیاری یادشده بهره برده شد .نتایج نشان داد حداکثر و حوداق ارز

اقتصوادی آب در شوبکۀ آبیواری بوهترتیوب مربوو بوه

محصوالت زراعی کلزا و یونجه است که بهترتیب برابر  3142و  2122ریال بر متور مکعوب اسوت .همننوین ،متوسوط ارز
اقتصادی آب در این شبکه  2231ریال بر متر مکعب برآورد شد .نتایج سناریوهای قیمتی آب توسط مدل اقتصوادی نشوان داد
افزایش قیمت آب آبیاری باعث کاهش سود ناخایص محصوالت زراعی در شبکه آبیاری میشود .همننین ،اعمال سوناریوهای
قیمتی منجر به افزایش بیکاری در منطقۀ مطایعاتی میشود .در نتیجه ،قیمتهای  2413و 2231به عنوان دو قیموت مناسوب در
شبکۀ آبیاری تعیین شد .در واقع ،قیمتهای بیشتر به عنوان بهترین قیمتها انتخاب شدند.
کلیدواژگان :ارز

 نویسندۀ مسئول

اقتصادی آب ،برنامۀ ریاضی مثبت ،توسعۀ پایدار ،قیمت آب آبیاری.

Email: banihabib@ut.ac.ir
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مقدمه
در حال حاضر ،دنیا با مشکل کک آبکی مواجک اتک  .ایک
مشل در کشورهای خشک و نیم خشکک از جملک ایکرا
حادتر ات  .احداث و توتعۀ شبل های آبیکاری بکا پیشکی
گککرن می کزا تقاضککا از ضرض کۀ آب در منککا خ خشککک و
ک آب ،منجر ب تعریف مالکهای مخ لفکی بکرای تقسکی
آب ،میا م قاضیا و توزیع آ ب مصکار مخ لکف شکد
ات  .با تشدید دور های ک آبی م والی ،اتک راتیی توزیکع
آب تککی ی در شککبل هککای آبیککاری بایککد بککرای انککزای
بهر وری در بعد اق صکادی تعریکف شکود .بک ایک منظکور،
بهر گیری از تیات ها و اصول اق صکادی اهمیک زیکادی
دارد و ب ضنوا یلی از ابزارهای کک هزینک در کنکار تکایر
اصالحات مکورد نیکاز ،مکیتوانکد منجکر بک هکد انکزای
بهر وری شکود .بنکابرای  ،بکا هکد اینلک نهکادۀ آب بایکد
ب صورت بهین و کارا مصر شود ،ب منظور بهر بکرداری از
نهادۀ آب در منا خ مخ لف نیاز ات تیات گکااریهکای
کارآمدتری در بهر برداری نوی شبل های آبیاری اتک فاد
شود .نل ۀ بسیار اتاتی در اجرای ای تیاتک گکااریهکا
ای ات کک آثکار آ میکابخ رویلردهکای توتکعۀ پایکدار
ارزیابی شود و تأثیرات بی بخشی ای تیات ها بر اتاس
معیارهای مورد نظر تعیکی شکود تکا بک واتکیۀ آ ن کای
حاص از ای تیات گااریها قاب پی بینی باشد.
ازجملکک تیاتکک هککا و رویلردهککای مهکک اق صککادی،
مدیری تقاضای منابع آب بکا اتک فاد از تیاتک تعیکی
قیم مناتب و ککارای آ در بخک کشکاورزی و آگکاهی
یان ب آثار و ن ای آ در ای بخ ات  .ایک در حکالی
ات ک بهر گیری از تیاتک یادشکد در کشکوری ملک
ایرا ک ات فاد از تیات های تاز ای مربوط ب انکزای
ضرضۀ آب ،کارایی مؤثر خود را از دتک داد اتک  ،زز و
ضروری ات  .بر همی اتاس ،میتوا ب میالعۀ گکالگو و
هملارا ( )1122ب ضنوا ت قیخ پیشرو در ای زمین  ،بکا
موضوع پیاد تازی روشهای مخ لف قیم گکااری آب در
شبل های آبیاری و بررتی واکن اح مالی کشکاورزا در
واکن ب تیاتک هکای یادشکد اشکار ککرد .در میالعکۀ
یادشد تاخ ار توتع یان ۀ جامعی ب منظکور دتک یابی بک
قیم مناتکب آب آبیکاری در شکبل هکای آبیکاری کشکور
اتپانیا تهی و تدوی شد اتک ] .[2در ت قیکخ مشکابهی
گالگو ( )1121واکن هکای اح مکالی کشکاورزا در برابکر

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان 0011

تناریوهای قیم ی در تیح شبل های آبیکاری در منکا خ
خشک کشاورزی کشور تونس را بررتی ککرد و تکأثیر آ
بر صکرن جکویی از ایک نهکادۀ مهک (در قالکب اتک فاد از
نناوریهای نوی ) را ارزیابی کرد .ن کای پکیوه یادشکد
بیانگر آ اتک کک ان خکاب قیمک مناتکب و بهینکۀ آب
میتواند ضام مهمی در تشویخ کشاورزا در صکرن جکویی
از آب ب حساب آید ،ولی تکأثیر زیکادی بکر ان خکاب الگکوی
کش ندارد ] .[1در میالعۀ دیگری کاظ ضیار و هملکارا
( )2931بک بررتککی تککأثیر قیم ک گککااری آب در انککزای
بهر وری م صکوزت کشکاورزی در شکبلۀ آبیکاری دشک
قزوی با کمک تامان های نوی آبیاری پرداخ ند .بک ایک
منظور ،آنها با ات فاد از ا الضات موجود شام هزین های
احداث شبل  ،هزین های جکاری و تکایر هزینک هکا قیمک
تما شدۀ هر م ر ملعب آب در شبلۀ آبیاری دش قکزوی
بر اتاس روش اق صاد مهندتی برای تال  2931را حکدود
 1138ریال برآورد کردند .تپس ،با توج ب الگوی کشک
موجود در شبل  ،حج آب مورد نیاز م صوزت و هزین و
درآمککد مککرتب بککا آنهککا ،بهککر وری اق صککادی هککر یککک از
م صککوزت موجککود در شککبل در  4تککناریوی مخ لککف را
بررتی کردند ] .[9در میالعۀ دیگکری حسکنی و شکاهدانی
( )2931پیوهشی با موضوع تعیی قیم آب کشاورزی در
شبلۀ رودش اصکفها انجکا دادنکد .ن کای ت قیکخ آنهکا
بیانگر آ اتک کک اضمکال تکناریوهای قیم کی من خکب،
موجب تغییر الگوی کش موجود شبلۀ آبیکاری رودشک ،
توت کشاورزا میشود .ب بیا دیگر ،با انکزای قیمک
آب در قالککب تککناریوهای یادشککد  ،تککیح زیککر کشکک
م صوزت زراضی با درصدهای م فاوتی کاه یان اتک
] .[4همچنی  ،در پیوهشی شران پور و هملکارا ()2931
الگوی بهینۀ کش شبلۀ نلوآبکاد حوضکۀ زاینکد رود را بکا
ات فاد از مدل اق صادی برنام ریزی ملب تعیی کردنکد.
در میالعۀ یادشکد میکزا آب قابک دتک رس در شکرای
خشلسالی با ات فاد از مدل منابع آبی شبی تکازی و ایک
حجکک آب بککر اتککاس ارزش اق صککادی آب م صککوزت
تخصیص داد شد ات  .با توج ب ای تخصیص ،درصکد
تغییرات الگوی کش بهینۀ شبلۀ نلوآباد ب دت آمد ک
ن ای آ نشا داد تیح کش م صول پیاز و جو کم ری
تغییرات و یونج بیش ری تغییرات در شکرای خشلسکالی
را دارند ].[8
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جمعبندی ن ای حاص از میالعات مورد نظر در زمینۀ
موضوع ت قیخ حاضر ،گویای ای واقعی ات کک درجکۀ
اهمی شاخصهای اق صادی ،اج ماضی و زیسک م ییکی،
م ناتب با شرای و وییگیهکای هکر کشکور و م کدود ای
م فاوت ات  .همچنی  ،تعیی قیم مناتکب آب آبیکاری
اثر معلوتی بر بخ های اق صکادی (ککاه تکودآوری)،
زیس م ییی و اج ماضی (کاه تقاضکای نیکروی ککار) و
ب ضلس را ب همرا خواهکد داشک  .بکا توجک بک اهمیک
موضوع میالع شد و با در نظر گکرن مکوارد یادشکد  ،در
ای میالع برای اولی بار در ایرا ب بررتکی پیکاد تکازی
تعیی قیم آب کشکاورزی بکر اتکاس معیارهکای توتکعۀ
پایدار در شبلۀ آبیاری قزوی پرداخ شد تا ب واتکیۀ آ ،
املا بررتی اثر تناریوهای مخ لف قیمک آب و ارزیکابی
آثار بی بخشی آ نراه شد و از ای را قیمک مناتکب
آب کشاورزی در م دودۀ میالعاتی مورد نظر تعیی شود.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

شبلۀ آبیاری و زهلشی قزوی در ات ا قزوی و در ناصلۀ
 281کیلوم ری غرب شهر تهرا بی َ 93ْ 11ضرض شمالی
و َ 43ْ 41ککول شککرقی و َ 93ْ 11ضککرض شککمالی و َ81ْ 98
ول شرقی واقع شد ات  .شکبلۀ آبیکاری و زهلشکی بکا
هد ان قکال آب رودخانکۀ القکا از م ک تکد ان رانکی
زیارا ب دش قزوی احداث شد و حدود  11هزار هل ار
ناخالص از اراضی دش را زیر پوش قرار میدهکد .کانکال

اصلی شبل ب ول  34کیلوم ر با ظرنی  91م رملعکب
بر ثانی تاخ شد اتک  .شکبلۀ دارای  21رشک کانکال
درجۀ  1ب ظرنی  1/3تا  7/4م رملعب در ثانی ات ک
ول آنها درمجموع حدود  124کیلوم ر مکیشکود .قکدم
بهر بکرداری از شکبل  ،تکوابخ میالعکاتی نکراوا (از تکال
 2943تا کنو ) و از هم مهک تکر ،وجکود املانکات ننکی و
نهادی مناتب در شکبل بک منظکور میالعکات اق صکادی،
ازجملکک ت ویکک آب بککر مبنککای حجکک بکک میککرابهککا،
زیرتاخ ارها و ابزارهکای انکداز گیکری مناتکب بک ضنکوا
پی نیاز توزیکع و تخصکیص و قیمک گکااری آب و وجکود
تشل های آبرا از مکواردی هسک ند کک بک ان خکاب ایک
شبل از بی  27شبلۀ آبیاری و زهلشی در کشکور ،بکرای
میالع در ت قیخ حاضر منجر شد.
در جدول  2مقادیر نیازهای آبی هر م صول ب همکرا
بازدهی آبیاری در شبلۀ آبیاری قکزوی آورد شکد اتک .
میابخ جدول یادشکد  ،بکازدهی آبیکاری تمکا م صکوزت
حدود  42درصد در نظر گرن شد اتک  .بیشک ری نیکاز
خککالص آبیککاری حککدود  1311م رملعککب در هککر هل ککار و
مربوط ب چغندر قند اتک  .همچنکی  ،بکا اضمکال بکازدهی
آبیککاری م صککول نیککاز ناخککالص آبیککاری حککدود 12311
م رملعب در هر هل ار خواهد بود .م صکول جکو کم کری
نیاز آبی در بی م صوزت بررتیشد را دارد ،بک کوری
ک نیاز خالص و ناخالص آبیاری آ ب ترتیب برابر  1811و
 3131م رملعب در هر هل ار ات .

شکل  .0شمایی از شبکۀ آبیاری قزوین ،کانال های توزیع آب سطحی و چاههای بهرهبرداری
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جدول  .0نیاز ناخالص آب محصوالت واقع در الگوی کشت شبکۀ آبیاری قزوین
ردیف

نام محصول

2
1
9
4
8
3
7

گند
جو
کلزا
ذرت ضلون ای
یونج
چغندر قند
گوج نرنگی

نیاز خالص آبیاری
(مترمکعب در هکتار)
9971
1811
1111
7941
1131
1311
1111

بازدهی آبیاری* (درصد)
42
42
42
42
42
42
42

نیاز ناخالص
(مترمکعب در هکتار)
1111
3131
3113
27311
12321
12311
23821

منبع :شرک آب منیق ای قزوی
* :بر اتاس میالعات شرک مشاور پندا

فلوچارت تحقیق

میابخ شل  1مراح انجا ای ت قیخ ت بخ مخ لف
دارد .بخ اول شام تهیۀ مدل اق صادی ات ک در ای
مرحلکک بعککد از جمککعآوری آمککار و ا الضککات از ریککخ
پرتشنام های تدوی شد  ،هزینۀ تکأمی آب ،ان قکال آب و
ارزش اق صادی آب م اتب شد و مدل  PMPتدوی شد.
بعد از تدوی مدل اق صادی ،در ادامۀ شبی تازی وضکعی

موجود کشاورزی انجا شد و مورد ارزیابی قکرار گرنک  .در
نهای  ،در ای بخ تناریوهایی برای هزینۀ تمکا شکد و
ارزش اق صادی آب تدوی شد .در بخ دو آثار مخ لکف
قیم ی ،اق صادی ،اج ماضی و زیس م ییی بررتکی شکد.
در بخ تکو  ،وز شکاخصهکا بکر اتکاس نراینکد مکدل
تصمی گیکری  TOPSISم اتکب شکد .در نهایک  ،بعکد از
م اتبۀ وز ها قیم مناتب آب ان خاب شد.

شکل  .2فلوچارت انجام تحقیق شامل مراحل و روند انجام این تحقیق
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برآورد ارزش اقتصادی آب از روش تابعهای تولید

روشهککایی ککک بککرای تعیککی ارزش اق صککادی آب اتکک فاد
میشود را ب دو دت ۀ قیاتی و ات قرایی میتوا دت بنکدی
کرد .روشهای قیاتی بیش ر شام روش پسکماند ،روشهکای
هزینککۀ جککایگزی  ،مککدل داد – تکک اند  ،تعککادل ضمککومی
م اتباتی و برنام ریزی ریاضی میشود .روشهکای اتک قرایی
نیز شام ت لی هایی مب نی بر تابع تولیکد و هزینک  ،تقاضکای
ات خراجی از مشاهدات بازار آب و روش ارزشگااری ضکمنی
اتکک ] .[3در میالعککۀ حاضککر از روش اتکک قرایی و در بککی
روشهای ات قرایی ،ات فاد از روش تابع تولید ان خکاب شکد.
دزی ان خاب مدل یادشد ای ات ک روش تکابع تولیکد بک
دلی داش پش وانۀ نظری و همچنی  ،نکراه آورد املکا
آزمو آماری پارام رهای برآوردشد و ضد نیاز بک م کدودی
حج آب قاب دتک رس بکرای بکرآورد ارزش اق صکادی آب از
اولوی خاصی برخوردار اتک و در صکورتی کک بکا داد هکای
درت برازش شود ،میتواند بک بکرآورد قابک قبکولی از ارزش
آب برتد ک با توج ب تابع برآوردشد قدرت پی بینکی نیکز
دارد .بخ تعریف تابع تولید ،چنانچ بکازار م صکول و ضوامک
تولید رقاب ی باشد ،ارزش اق صادی هر نهکاد از حاصک ضکرب
تولید نهایی آ در قیم هر واحد م صول ب دت مکیآیکد.
ارزش اق صادی نهاد در تولید م صول ،بک صکورت معادلکۀ 2
م اتب میشود ]:[7
()2

Py MPw  Pw

بیانگر قیم آب ات  .بنابرای  ،بر
در رابیۀ یادشد
تولید نهکایی آب و
اتاس رابیۀ یادشد میتوا
قیم م صوزت ،ارزش اق صادی هر نهاد از جمل نهکادۀ
آب را در جریا تولید م اتب کرد ک تولید نهکایی آب از
مش خگیری تابع تولید نسب ب نهادۀ آب ب دت میآید
(معادلۀ :[7] )1
()1

ðy
ðw

pw 

بککا توجکک بکک اینلکک در معادلککۀ  ،1ارزش یککا قیمکک
ب دت آمد  ،تابعی از تولید نهایی نهاد  ،مشک خ تکابع تولیکد
ات  ،پس ارزش اق صادی نهکاد از تولیکد اولیک نیکز تکأثیر
میپایرد و هر نوع تغییر در شل و نر تابع تولیکد ،کک بکر
پارام رهککای برآوردشککد اثککر بگککاارد ،بککر ارزش اق صککادی
م اتککب شککد بککرای نهککاد نیککز تککأثیر خواهککد گااش ک  .در

ای زمین تالش در ان خاب نر درت تکابع امکری ضکروری
برای تعیی ارزش واقعی هر نهاد و ازجمل آب ات  .ب ور
کلی ،توابعی ک برای بیا رواب بی م غیر وابس و مس ق
ب ککار مکیرونکد ،بک دو گکرو توابکع انعیکا پکایر و توابکع
انعیککا ناپککایر تقسککی م کیشککوند .توابککع انعیککا ناپککایر
م کدودی هکایی را بکر پارام رهککای الگکو اضمکال مکیکننککد،
ب وری کک ا الضکات و آمکار جمکعآوریشکد نمکیتواننکد
ب صورت آزاد رن ار ضوام اق صادی را بازگو کننکد (چمبکرز،
 )2317توابع انعیا پایر ب خال توابع انعیا ناپایرنکد .بکا
توجکک بکک ایکک مهکک  ،در میالعککۀ حاضککر ،از توابککع تولیککد
انعیا پایر ات فاد شد .با توج ب تنوع توابع انعیکا پکایر
باید در ضمک نکر مناتکبی را از میکا ایک گکرو از توابکع
ان خاب کرد ،ک ب ضنوا مبنکای م اتکبات قکرار گیکرد .بک
همککی منظککور ،ت ک نککر تککابعی ترانسککلو  ،درج کۀ دو و
لئون یف تعمی یان ک در کارهای ضلمی بیش ر مورد توجک
م ققا بخ کشاورزی قرار گرن انکد ،ان خکاب شکد .ایک
توابع پس از برآورد به ری نر تابع ،با ات فاد از آزمو های
اق صادتککنجی و نککرضهککای کالس کیک شناتککایی شککدند و
درنهایکک  ،ارزش اق صککادی هککر م رملعککب آب در تولیککد
م صوزت مخ لف م اتب شد .م غیرهای اتک فاد شکد در
الگوهای تجربی شام مقکدار تولیکد برحسکب کیلکوگر )،(y
مصر آب برحسب م رملعکب ) ،(watمقکدار بکار برحسکب
کیلوگر ) ،(sedتعداد نیکروی ککار برحسکب نفکر روز )،(lab
مقدار مصر تمو شیمیایی برحسب لی کر )  (pesو مقکدار
مصر کود شیمیایی برحسب کیلوگر ) (ferات .
بکک منظککور تعیککی ارزش اق صککادی آب تکک تککابع
ترانسلو  ،درجۀ دو تعمی یان و لئون یکف تعمکی یان ک
ب ترتیب ب صورت زیر معرنی میشوند:
تابع تولید ترانسلو (معادلۀ :[3] )9
7

7

i 1

i 1

ln Y  a0  ai ln  xi   1 / 2βi (ln  xi ) 2 

()9

ln  xi  ln  x j 

7

7

γ

ij

i 1 j 1

تابع درجۀ  1تعمی یان (معادلۀ :[3] )4
7

7

i 1

i 1

Y  a0  ai  xi   1/ 2βi  xi  
2

()4

γ  x   x 
7

j

i

7

ij

i 1 j 1
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تابع لئون یف تعمی یان (معادلۀ :[3] )8

x 

1/ 2

()8

1/ 2

j

7

7

 1/ 2γij  xi 

7

Y  a0  βi  xi 

1/ 2

i 1

i 1 j 1

تهیه و تدوین مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ()PMP
 مرحلۀ اول مدل اقتصادی

ˆ

در ای مرحل نوضی مدل برنام ریزی ریاضکی خیکی بکا در
نظر گرن م دودی های زمکی  ،نیکروی ککار خکانوادگی،
حجکک آب و نیککز م ککدودی هککای واتککنجی ،بکک منظککور
شبی تازی شرای موجود کشاورزی در م دودۀ میالعکاتی
ات فاد شد اتک  .مکدل برنامک ریکزی یادشکد بکا هکد
حداکلر تازی درآمد کشاورزا بر اتاس معکادزت 3کک 21
ات ]:[4
max land  pi yˆi X iland  ph aih X iland

()3

i

i

 Bland

()7

iland

X

Land :

i

X iland  B fl

()1

a

i fl

Family labor :

i

 Bswm ,

()3

iswm

X

Surface Water :

i

X iland  Xˆ iland

()21

در معادل های یادشد  pi ،قیم م صول  yˆ i ، iضمللکرد
م صککول در هل ککار ( X iland ) ،زمککی تخصککیصداد شککد ب ک
م صول  ph ،iهزینۀ هر واحکد از نهکادۀ  hمکورد اتک فاد در
تولید م صول  iو  aihنهاد های ات فاد شکد در واحکد هل کار



 X ih


هس ند  Bland .  X و  B flب ترتیب بازتاب ک زمی در
دت رس و نیروی کار خانوادگی در معادل های  1و  9هسک ند.
معادلۀ  4تضمی میکنکد کک مقکدار کک آبهکای تکی ی
iland

کش شبل توت نر انزار ککرا وات 2و بکا در نظکر گکرن
مقادیر بازدهی ت وی و توزیع آب در شبلۀ آبیکاری و بکازدهی
مصر آب در مزرض م اتب شد .شایا یکادآوری اتک کک
ا الضات مورد نیاز برای م اتکبۀ آب تکی ی در دتک رس از
دن ر بهر برداری شکرک آب منیقک ای اصکفها و در نراینکد

ات فاد شد (  ) X iswmدر ما یکا تکال  ،mکم کر یکا مسکاوی
B

میزا کک آب تکی ی در دتک رس (  ) swبکرای آبیکاری
م صوزت زراضی در هما ما و یا تال ات ک با اتک فاد از
ضریب گیاهی ( ،)kcم اتبۀ تبخیر  -تعرق برای هکر م صکول
m

a

زراضککی  iو تککیح بککارش واقع کی (  ) Pnدر هککر روز تککال ()n
م اتب میشود .درخور یادآوری ات ک م اتبۀ میزا کک
آب قاب دت رس ،بر اتاس نیاز آبی م صوزت واقع در الگوی

انجا ای ت قیخ جمعآوری شد .در معادلکۀ  X iland ،8ضبکارت
ات از :مساح ک زمکی تخصکیصداد شکد بک م صکول
زراضی  iک توت م قخ مشاهد شد ات  .ایک م کدودی
باضث حفظ الگوهای کش مشاهد شد در منیقک و اتک فاد
از ا الضات آ برای تخمی قیمک هکای تکای ای منکابع غیکر
بازاری و م دود میشود .در ارتباط بکا تکایر م کدودی هکای
مککدلتککازی ،توضککیح اینلکک از آنجککا ککک مککدل اق صککادی
ات فاد شد در ای مقال بر اتکاس آمکار و ا الضکات موجکود
کشاورزی مربوط ب شبلۀ آبیاری واتنجی میشکود و شکرای
موجود اق صاد کشاورزی آ را شبی تازی میکند ،بنابرای در
نظر گرن و یا نگرن م دودی های بازاری ازجملک نیکروی
کار ،کود شیمیایی و ماشی آزت در مدل اق صادی (آ ه بکا
قید کوچکتر و مساوی) تغییری در ن ای آ ایجاد نمکیکنکد.
از ر دیگر ،از آنجا ک تیات انزای قیمک آب (انکزای
هزین های تولید) در ای مقال موجب کاه تیح زیر کش
م صوزت زراضی میشود ،بک نظکر مکیرتکد کک اتک فاد از
م ککدودی هککای یادشککد ب ک منظککور آزمککو تیات ک هککا و
تناریوهای کشاورزی ه بدو مانع ات .
 مرحلۀ دوم مدل اقتصادی

در ایکک مرحل ک پارام رهککای تککابع تولیککد از نککوع کشکک
جانشینی ثاب با ات فاد از قیم های تای ای نهکاد هکای
تولید (منابع م دود و م دودی واتنجی) ب دت آمکد از
مرحلۀ اول تخمی زد میشود .شایا یادآوری اتک کک
تابع تولید یادشد برای م صوزت زراضکی آبکی بکود و بک
صورت معادلۀ  22ات ]:[4
i

()22










qiir  Ai   bi h 1 X i h 1  bw X i sw  Pi a
 h



ir

در معادلۀ یادشد توا  irدر  ، qiمخفکف تکابع تولیکد
آبی ات  Ai .نشا دهندۀ ته پارام رهای منیقک ای و bih

1. Cropwat

تعذری و همکاران :تعیین قیمت آب کشاورزی بر اساس معیارهای توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی :شبکۀ آبیاری قزوین) 067
 1
پارام رهای تکابع تولیکد

میا نهاد ها و  εiپارام ر بازد ب مقیاس ات  ،ک مقکادیر

 σ ،  کشک

جانشکینی

آنها ب ترتیب برابر  2 ،1/8و  2در نظر گرن ک شکد اتک .
 bi h 1پارام رهای تکابع تولیکد اتک کک توتک خروجکی
مرحلۀ اول مدل اق صادی (قیم های تکای ای نهکاد هکای
تولید) م اتب شد ات  bw .ته آب تکی ی ) ) X i sw
یا بارش  Pi aاز ا الضات اخاشد در منیقۀ میالع شد ب
دت آمد ات .
 مرحلۀ سوم مدل اقتصادی

در مرحلۀ آخر ،با ات فاد از تابع تولید تخمینی مرحلۀ دو
و ل اظ آ در تابع هد مرحلۀ اول مدل اق صادی (معادلۀ
 ،)2مدل برنام ریزی جدیدی با هما م دودی های مکدل
مرحل کۀ اول و بککا حککا م ککدودی هککای واتککنجی بککرای
دت یابی ب مجموضکۀ بهینک از نهکاد هکای حداکلرکننکدۀ
درآمد خالص و ارزش اق صادی آنها ارائ شد ات .

معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیط ی تحقی ق
حاضر

معیارهایی ک ب ضنوا معیکارهکای اق صکادی ،اج مکاضی و
زیس م ییی مد نظر ای ت قیخ ضبارتاند از:
 معیار اقتصادی

تعریف ای معیار ضبارت ات از :اخک ال درآمکد ناخکالص
ک مزرض از تما هزین های م غیر ].[1
 معیار اجتماعی

2

در ای میالع از میزا اش غال در مزرض بک ضنکوا معیکار
اج ماضی ات فاد میشود ].[1
 معیار زیستمحیطی

در ای ت قیخ کاه مصر آب ب واتیۀ اضمال تیات
بهککر بککرداری در م ککدودۀ میالعککاتی ب ک ضن کوا شککاخص
زیس م ییی در نظر گرن شد ات ].[1
نتایج و بحث

محاسبۀ وزن معیارها و رتبهبندی شاخصها

برآورد ارزش اقتصادی آب محصوالت زراعی با استفاده از

تأثیرات تناریوهای قیم ی آب بر شکاخصهکای اق صکادی،
اج ماضی و زیس م ییی بررتی و تجزی وت لی شکد .در
ای بند از ت قیخ ضروری ات ک درجۀ اهمی هر یک از
شاخصهای یادشد ب منظور دت یابی بک قیمک مناتکب
آب آبیاری منیقۀ میالعاتی مشخص شود .با توج ب ایک
مه  ،درجۀ اهمی هر یک از شاخصهای بی بخشکی آب
با بهر گیری از روش دلفی 2ب دت آمد .شکایا یکادآوری
ات ک درجۀ اهمی یادشکد بکا اتک فاد از دیکدگا هکا،
تجربیات و نظرات م ولیا و مدیرا منکابع آب و از دانک
خبرگا و کارشناتا بخ کشکاورزی منیقکۀ میالعکاتی
تعیی شد .شایا یادآوری ات ک در ای مورد از  23نفر
از مدیرا و کارشناتا خبر با تکیح ت صکیالت ضکالی و
تجربۀ بی از  21تال ات فاد شد .بکا توجک بک تکأثیرات
بکککی بخشکککی (شکککاخصهکککای اق صکککادی ،اج مکککاضی و
زیس م ییی) تناریوهای قیم ی وز نسبی شاخصهای
مورد نظر و همچنی  ،آگاهی از آثار منفی و ملب انکزای
قیم آب ،رتب بندی آنها با اتک فاد از روش شکباه بک
ح اید آل (تاپسیس) انجا شد.

روش تابع تولید

1. Delphi

ارزش اق صککادی آب م صککوزت واقککع در الگککوی موجککود
م دودۀ میالعاتی مورد نظر با ات فاد از روش تابع تولیکد
و ب شرح جدول  1ب دت آمد .از آنجا کک بکرآورد ارزش
اق صادی آب ب روش یادشد  ،دارای مراحک مخ لکف (بکر
اتاس م دولوژی ارائ شد در بخ مواد و روشها) اتک ،
ب منظور جلوگیری از حجی شکد ایک قسکم از مقالک ،
ن ای نهایی ایک ضکرایب در جکدول  1آورد شکد اتک .
درنهایکک و در مرحلککۀ تککو  ،بککا اتکک فاد از ضکککرایب
بکک دتکک آمککد از تککابع ترانسککلو  ،ارزش اق صککادی هککر
م رملعککب آب م صککول زراضککی گنککد  1987ریککال بککر
م رملعب ب دت آمد .هما گون ک در اب دای ایک بنکد
ب آ اشار شد ،خالصۀ ن ای ب دتک آمکد از روش تکابع
تولید ب شرح جدول  1شد ات .
تعرفه و هزینۀ تمامشدۀ آب در شبکۀ آبیاری

تعرنۀ هر م رملعب آب ت ویلی ب شبلۀ آبیاری قزوی بک
تفلیک م صکوزت زراضکی واقکع در الگکوی کشک آ بکر
مبنای قانو تلبی آببهای زراضی (بر اتکاس ایک قکانو
ک مصوب مجلس شورای اتکالمی در تکال  2933اتک ،
2. Social Indicator Index
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هر م رملعب آب کشاورزی با در نظر گکرن هزینک هکای
تککرمای ای (بککا نککرر بهککرۀ  21درصککد) و بهککر بککرداری و
نگهککداری ،ان قککال و توزیککع آب (کانککال درجککۀ  2و  1و
همچنی  ،چا های تلفیقی)  2942ریال ،هزینۀ تکأمی هکر
م رملعب آب (بدو در نظکر گکرن هزینک هکای شکبل )
 418ریال و مجموع هزین های تما شدۀ تکأمی  ،ان قکال و
توزیع آب  2733ب دت آمد.
با مقایسۀ هزینۀ تما شد و تعرنۀ آب در قالکب جکدول ،4
ب ای ن یج میرتکی کک م وتک تعرنکۀ آب در شکبلۀ
آبیاری ،قادر بک پوشک داد هزینک هکای تمکا شکدۀ آب
نیس  .ب بیا دیگر ،م وت تعرنۀ آب نق مکیتوانکد 42
درصد هزینۀ تما شدۀ آب را جبرا کند .بنکابرای  ،ضکم
اینل ناصل بی ای دو مقدار ب ضنوا یاران بک نهکادۀ آب
پرداخ میشود (توت دول ) ،بلل ای مه بک مصکر
بیرویۀ هر چ بیش ر آب توت کشاورزا در ایک شکبل
دام میزند.

تعرنۀ آب در شکبل هکای آبیکاری مکدر  9درصکد درآمکد
م صول و در شبل های نیم مدر و تن ی ب ترتیب برابکر
 1و  2درصد آ ات ) ،میابخ جدول  9ب دت آمد.
با توج ب جدول  ،9م وت تعرنۀ ب دت آمکد 721
ریال بر م رملعب ات  .ایک در حکالی اتک کک شکرک
بهر برداری از منابع آب ات ا قزوی هر م رملعکب آب را
ب مبلغ  711ریکال (بکا در نظکر گکرن ارزشانکزود ) بک
کشاورزا مینروشد .بر اتاس ن کای ت قیقکات میکدانی و
مصاحب با مکدیرا و م ولیکا آب در م کدودۀ میالعکاتی،
ضالو بر اینل اخ ال بی تعرنۀ واقعی و موجود آب تبب
مصککر غیراصککولی آب توتکک کشککاورزا در م ککدودۀ
میالعاتی شد  ،ب ضد تفاه بی شرک هکای م کولی آب
در تیح شبلۀ آبیاری نیز منجر شد ات .
در ادام و ب منظور آگاهی از میکزا تعرنکۀ آب (زیکاد،
ک و یا مناتب بود تعرنۀ آب یادشد ) ،اقدا ب م اتکبۀ
هزینۀ تما شدۀ آب نیز شد .ب وری ک هزینۀ تمکا شکدۀ

جدول  .2نتایج برآورد ارزش اقتصادی آب محصوالت مختلف با استفاده از تابع تولید
محصوالت
عنوان
تیح زیر
کش (هل ار)
نوع تابع

گندم

جو

چقندر قند

کلزا

گوجهفرنگی

23372

2313

831

1179

درجۀ دو
تعمی یان

لئون یف
تعمی یان

1791

1714

ترانسلو

ارزش اق صادی

میانگین

1987

ترانسلو

ذرت
علوفهای

یونجه

وزنی ارزش
اقتصادی آب

2877

2143

1823

-

درجۀ دو
تعمی یان

درجۀ دو
تعمی یان

ترانسلو

-

9211

1111

9241

1792

1277

منبع :ن ای ت قیخ
جدول  .4تعرفۀ آب کشاورزی به تفکیک محصوالت زراعی واقع در الگوی کشت شبکۀ آبیاری در سال 0438 0437

ردیف

نام محصول

2
1
9
4
8
7
1

گند
جو
چغندر قند
کلزا
گوج نرنگی
ذرت ضلون ای
یونج

سطح زیر

درصد از

متوسط

قیمت یک

کشت

کل سطح

تولید در

کیلوگرم

(هکتار)

زیر کشت

هکتار (تن)

(ریال)

23372
2313
831
1179
2877
2143
1823

37
3
1
1
8
9
1

4411
4111
84111
1181
83111
81111
21111

29111
21911
921
11338
23111
1211
3111

آببهای یک
هکتار (ریال)

متوسط آببها 708 :ریال بر مترمکعب
منبع :شرک آب منیق ای و ن ای ت قیخ

2229393
73878
31913
291141
2893914
297117
911793

نیاز خالص

آببهای یک

(مترمکعب در

مترمکعب

هکتار)

(ریال)

4121
9331
1181
4121
7111
3131
22111

844
914
393
919
9113
843
831
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جدول  .0اطالعات مربوط به هزینۀ تمامشده و تعرفۀ آب در شبکۀ آبیاری قزوین (سال پایه )0438 0437

شرح

گندم

جو

چغندرقند

کلزا

گوجهفرنگی

ذرت علوفهای

یونجه

متوسط

تعرنۀ آب (ریال بر م رملعب)
هزینۀ تما شدۀ آب (ریال بر م رملعب)

844
2733

914
2733

393
2733

919
2733

9113
2733

843
2733

831
2733

721
2733

هزینۀ تما شد /تعرنۀ آب (درصد)

92

27

89

11

271

92

94

42

منبع :ن ای ت قیخ

شبیهس ازی الگ وی کش ت ش بکۀ آبی اری ب ر اس اس
پتانسیلهای موجود

برای رتید ب ن ای ت قیکخ حاضکر ،بکا اتک فاد از آمکار و
ا الضات ارائ شد در جکدولهکای  2و ( 1بک همکرا آمکار و
ا الضات مربوط ب میزا مصر و هزینۀ نهاد هکای تولیکد)،

شرای موجود کشاورزی شکبلۀ آبیکاری شکبی تکازی شکد.
مقایسۀ ن ای حاص از اجکرای مکدل در ایک مرحلک بکرای
تیوح و ترکیب نعالی ها زراضی با تیوح مشاهد شدۀ ایک
نعالی ها در تال پای در قالب جدول  8ارائ شد ات .

جدول  .4نتایج شبیهسازی مدل اقتصادی و مقایسۀ آن با شرایط موجود (سال زراعی )0438 0437
سطح زیر کشت در سال پایه

سطح زیر کشت در مدلPMP

(هکتار)

(هکتار)
23372/121
2313/129
831/12
1179/112
2877/122
2143/111
1823/142

ردیف

نام محصول

0

گند

23372

1
9
4
8
3
7

جو
چغندر قند
کلزا
گوج نرنگی
ذرت ضلون ای
یونج

2313
831
1179
2877
2143
1823

منبع :ن ای ت قیخ

میابخ با ا الضات جدول یادشد  ،تفاوت نراوانکی بکی
مقککادیر مشککاهد شککد در تککال پای ک و مقککادیر حاص ک از
کالیبراتیو تیح زیر کشک م صکوزت مخ لکف وجکود
ندارد .بنابرای  ،کالیبراتیو مدل با دق زیادی انجا شد
ات و پارام رهای تابع تولید غیرخیی ب گونک ای بکرآورد
شد ک بازتولید ص یح و درت وضعی پای را ب همکرا
داش ات  .ای امر بیکانگر توانکایی مکدل  PMPدر تولیکد
دوبارۀ مقادیر تال پای و شبی تکازی رن کار کشکاورزا بکر
مبنای ا الضات اق صکاد کشکاورزی و پ انسکی هکای بکومی
منیق ات .
دلی شکبی تکازی شکرای موجکود کشکاورزی شکبلۀ
آبیاری توت مدل  ،PMPای ات ک توت آ ب وا بکا
در نظر گرن ارزش اق صادی ،هزینۀ تما شد و تعرنۀ آب

م صوزت واقع در الگوی کش م کدودۀ میالعکاتی ،آثکار
تناریوها و تیات های مخ لف قیم ی را مورد آزمو قرار
داد و آثار بی بخشی آنها را ب منظور دتک یابی بک تعرنکۀ
مناتب آب ک در ادام ب آنها پرداخ مکیشکود ،بررتکی
کرد.
اعمال سناریوهای قیمتی

قیم بهینۀ آب در شرای بکازار و از تقکا ع من نکیهکای
ضرض و تقاضای آ ب دت مکیآیکد .از آنجکا کک آب در
شبلۀ آبیاری قزوی در شرای بازار رقاب ی ضرض نمیشود.
بنابرای  ،قیم بهینۀ آب در شرای بازار رقاب کامک نیکز
در ای شبل وجود ندارد .با توج ب ای مه و بک منظکور
دت یابی ب قیم ی معادل با قیم بازار آب ،ب ناچار باید از
تناریوهای قیم ی در قالب مکدل اق صکادی بهکر جسک .

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان 0011
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ب وری ک ان خاب تناریوهای یادشد ب گون ای صکورت
گیرد ک آزمو آنهکا توتک مکدل  PMPمکا را بک تکم
قیم بهینۀ آب (تعرنۀ مناتب آب) توق دهد .با توج ب
ای مسئل و ب منظور دت یابی بک تکناریوهای قیم کی در
م دودۀ مد نظر ای ت قیخ ،از ا الضات ذی ات فاد شد:
الف) هزینۀ تما شدۀ آب کشاورزی :هزینکۀ تمکا شکدۀ
آب ،حداق قیم آب ات ک ضرضک کننکدۀ آ (شکرک
آب منیق ای ات ا قزوی ) تمای دارد آ را بک ازای هکر
م رملعب ب نروش برتاند .ای قیمک بک ضنکوا یلکی از
نقاط تشلی دهندۀ من نی ضرضۀ آب ات (بکا ایک روش
حد پایی ضدد تناریوی قیم ی آب در م دودۀ میالعکاتی
مشخص میشود).
ب) ارزش اق صککادی آب م صککوزت واقککع در الگککوی
کش موجود شکبلۀ آبیکاری قکزوی  :ارزش اق صکادی هکر
م رملعککب آب ،نمایککانگر حککداکلر قیم ککی اتکک ککک
بهر بردارا حاضکرند بک ازای هکر م رملعکب آ پرداخک
کنند .قیم یادشد نیز تشلی دهندۀ یلکی از نقکاط روی
من نی تابع تقاضای آب ب شکمار مکیرود (از ایک ریکخ
ماکزیم ضدد تناریوی قیم کی آب در م کدودۀ میالعکاتی
مشخص میشود).
ج) تعرنۀ آب :قیم ی ات ک توت دول و بر مبنای
قانو تلبی آببهای زراضی تعیکی مکیشکود .اتک فاد از
قیم یادشد در ای قسم از ت قیخ ،ب منظور پی برد
ب اخک ال قیمک یادشکد بکا هزینکۀ تمکا شکد و ارزش
اق صادی هر م رملعب آب ت ویلی ب شبلۀ آبیکاری مکورد
نظر و تجزی وت لی هکر چک بیشک ر تکناریوهای قیم کی
ات .
ات فاد از هزینۀ تما شدۀ آب و م وتک وزنکی ارزش
اق صادی آب م صوزت واقع در الگوی کش شبلۀ آبیاری
(جدول  ،)3تازوکاری را نراه میآورد تا ب واتیۀ آ بازۀ

ضلمی زز بکرای تعیکی تکناریوهای مخ لکف قیمک آب
(دت یابی ب تعرنۀ مناتب آب) ایجاد شود ،زیکرا اگکر ایک
قیم با در نظر گرن هزینۀ تما شدۀ آب (حداق قیم
آب) و بر اتاس ارزش اق صکادی آ (حکداکلر قیمک آب)
تعیی شود ،ضالو بر اینل منجر ب تخصیص آب م ناتکب
با ناید و ارزش نهایی آ میشود ،موجکب بهبکود کیفیک
م ی زیس  ،تأمی مالی و بازپرداخ تما یا قسکم ی از
هزین ها ،ایجاد انگیز برای صکرن جکویی در مصکر آب و
جلوگیری از اترا یا اتال آ نیز میشود.
اگر قیم آب کم ر از هزینۀ تما شدۀ آ باشد ،باضکث
تشویخ کشاورزا ب کاش گیاهکا پرمصکر و بهکر وری
ککک آب کشککاورزی خواهککد شککد و اگککر بیشکک ر از ارزش
اق صادی آ باشد ،ب دلی انزای هزین های تولید ،کش
م صوزت کشکاورزی صکرنۀ اق صکادی نخواهکد داشک و
چنی قیم ی مغایر با هکد توتکعۀ کشکاورزی و انکزای
درآمد کشاورزا اتک  .بک بیکا دیگکر ،آگکاهی از هزینکۀ
تما شد و ارزش اق صادی آب (ب ضنوا حداق و حکداکلر
بازۀ قیم ی) ،شرای زز ب منظور دت یابی ب تعرنۀ کارای
آب را نراه مکیآورد و زمینکۀ مسکاضدی را بکرای بررتکی
هرچ دقیختر آثار بی بخشکی تکناریوها و تیاتک هکای
یادشد مد نظر م ولیا  ،تیات گکاارا و مکدیرا منکابع
آب نراه میآورد .بکا ضلک بک مکوارد یادشکد  ،از مقکادیر
م وتک تعرنکۀ آب ( ،)721هزینکۀ تمککا شککدۀ آب (2733
ریال بر م رملعکب) ،م وتک ارزش اق صکادی آب (1792
ریال بر م رملعب) و ت ضدد ان خابی بکی ایک دو مقکدار
( )1431 ،1143 ،1117ب ضنوا تناریوهای قیم کی بکرای
رتید ب هد ت قیخ بهر برداری شکد .شکایا یکادآوری
ات ک ت تناریوی قیم ی  1431 ،1143 ،1117وری
ان خککاب شکد کک ناصککلۀ بککی دو مقککدار 2733و  1792را
پوش دهد.

جدول  .6تغییرات شاخص اقتصادی درنتیجۀ اعمال سناریوهای قیمتی
عنوان
شاخص اق صادی تود ناخالص (میلیو ریال)
شاخص اج ماضی اش غال (تاض بر هل ار)
شاخص زیس م ییی مصر آب (میلیو م رملعب)

سناریوهای قیمتی (ریال بر مترمکعب)
*708

**0766

2117

2203

2031

31/71
244/81
131/14

81/78
223/11
213/74

82/11
224/31
273/41

43/31
221/12
233/12

41/31
218/11
288/31

* :آببهای موجود شبلۀ آبیاری تعرنۀ آب ** :هزینۀ تما شدۀ تأمی و ان قال آب *** :میانگی وزنی ارزش اق صادی آب

***

2740

47/91
212/41
248/73
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ات ک شاخص اق صادی بیش ری درجکۀ اهمیک را نسکب
ب تایر شاخصها در شبلۀ آبیاری دارد .دلی ای موضکوع را
میتوا ب ک بود درآمد و تود در بخ کشکاورزی نسکب
داد .از توی دیگر ،درجۀ اهمیک زیکاد مصکر آب بک ضنکوا
شاخص زیسک م ییکی نشکا دهنکدۀ اهمیک آ در شکبلۀ
آبیاری ات کک بایکد در تعیکی قیمک مناتکب آب آبیکاری
(تعرنۀ آب) ،ای اثر مه بی بخشی مورد توج قرار گیرد.

محاسبۀ وزن شاخصها

آثار تناریوهای قیم ی آب بر شاخصهای اق صادی ،اج ماضی
و زیس م ییی بررتی و تجزی وت لی شکد .در ایک بنکد از
ت قیخ ضروری ات ک درجۀ اهمی هر یک از شاخصهکای
یادشد ب منظور دت یابی ب قیم مناتب آب آبیاری منیقکۀ
میالعاتی مشخص شود .با توج ب ای مه  ،درجۀ اهمی هر
یک از شاخصهای بی بخشی آب با بهر گیری از روش دلفی
( )delphiب شرح جدول  7ب دت آمد .شایا یادآوری ات
ک درجۀ اهمی یادشد با ات فاد از دیکدگا هکا ،تجربیکات و
نظککرات م ولیککا و مککدیرا منککابع آب و از دانک خبرگککا و
کارشناتا بخ کشکاورزی منیقکۀ میالعکاتی تعیکی شکد.
شایا یادآوری ات ک در ای مکورد از  23نفکر از مکدیرا و
کارشناتا خبر با تیح ت صیالت ضالی و تجربۀ بی از 21
تال ات فاد شد (جدول .)7
میابخ جدول  ،7شاخصهای اق صادی و اج ماضی بکا 42
و  19درصد ب ترتیب بیش ری و کم ری درجۀ اهمیک را در
منیقۀ میالعاتی دارند .بنکابرای  ،ن کای گویکای ایک واقعیک

رتبهبندی سناریوهای قیمت آب

بکا توجک بک آثککار بکی بخشککی (شککاخصهککای اق صککادی،
اج ماضی و زیس م ییی) تناریوهای قیم ی (جکدول ،)3
وز نسبی شاخصهای مورد نظر در جدول  7و همچنکی ،
آگککاهی از تککأثیرات منفککی و ملبکک انککزای قیمکک آب،
رتب بندی آنها با ات فاد از روش شباه بک حک ایکد آل
(تاپسیس) انجا شد کک بکرای دتک یابی بک قیمک هکای
مناتب آب آبیاری در شبل های آبیکاری قکزوی بک شکرح
جدول  1ب دت آمد.

جدول  .7وزن نسبی معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی (واحد :درصد)
عنوان شاخص
وز نسبی شاخص

شاخص زیستمحیطی

شاخص اجتماعی

شاخص اقتصادی

مصرف آب

اشتغال

سود ناخالص

93

19

42

منبع :ن ای ت قیخ

جدول  .8تغییرات شاخص اقتصادی درنتیجۀ اعمال سناریوهای قیمتی
عنوان
رتبۀ تناریو
ضریب ارج ی

سناریوهای قیمتی (ریال بر مترمکعب)
***

*708

**0766

2117

2203

2031

3

8

4

9

0

2

1/933

1/837

1/323

1/391

1/646

1/640

2740

* :آببهای موجود شبلۀ آبیاری تعرنۀ آب ** :هزینۀ تما شدۀ تأمی و ان قال آب *** :میانگی وزنی ارزش اق صادی آب

از ن ای جکدول  1مکیتکوا ن یجک گرنک کک لزومکا
بیش ری قیم نمیتواند به ری قیم در شکبلۀ آبیکاری
قزوی باشد و قیم آبی میتواند ان خاب شکود کک در آ
معیارهککای توتککعۀ پایککدار ان خککابشککد از جمل ک مسککائ
اق صادی ،اج ماضی و زیس م ییی مورد نظر قکرار گرن ک
باشد .درن یج  ،قیم  1431ک در آ ه مصکر آب بکر
اتاس مسائ زیس م ییی کاه داش و ه ب درآمکد
کشاورز و مسائ اج ماضی در آ دید شد ات  ،ب ضنوا

قیم ک مناتککب آب کشککاورزی در شککبلۀ آبیککاری قککزوی
ان خاب میشود .جمعبندی ن ای و ب ث ت قیخ حاضکر در
قالب موارد ذی ارائ میشود:
 حککداکلر و حککداق ارزش اق صککادی آب در شککبلۀ
آبیاری ب ترتیب مربوط ب م صکوزت زراضکی کلکزا
( )9241و یونجک ( )1277اتک و م وتک ارزش
اق صادی آب در ایک شکبل  1792ریکال بکر م کر
ملعب برآورد شد.
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 م وت تعرنۀ آب و هزینۀ تما شکدۀ آب در م کدودۀ
میالعاتی ب ترتیب برابکر  721و  2733ریکال بکر م کر
ملعب ات  ،ب وری ک با مقایسۀ هزینۀ تمکا شکد
و تعرنۀ آب ،م وت تعرنۀ آب قادر بک پوشک داد
هزین های تما شدۀ آ نیس .
 از مقادیر م وت تعرنکۀ آب (  721ریکال بکر م کر
ملعب) ،هزینۀ تما شدۀ آب ( 2733ریکال بکر م کر
ملعب) ،م وت ارزش اق صادی آب ( 1792ریکال
بر م ر ملعب) و تک اضکداد ان خکابی بکی ایک دو
مقککککدار ( )1431 ،1143 ،1117بکککک ضنککککوا
تناریوهای قیم ی برای رتید ب هکد ت قیکخ
بهر برداری شکد .شکایا یکادآوری اتک کک تک
تککناریوی قیم ککی  1431 ،1143 ،1117ککوری
ان خککاب ش کد ک ک ناصککلۀ ب کی دو مقککدار  2733و
 1792را پوش دهد.
 آزمو تناریوهای قیم ی آب توت مدل اق صادی
نشا داد کشاورزا در برابر انزای قیمک آب در
قالب تناریوهای یادشد واکن نشکا مکیدهنکد.
واکن یادشد منجر ب تغییر شکاخصهکای بکی
بخشی آب ب شرح ذی شد:
 انزای قیم آب آبیاری تبب کاه تود ناخکالصم صوزت زراضی در شبلۀ آبیاری شد.
 اثر تناریوهای مخ لف قیم کی بکر شکاخص اشک غالشبلۀ آبیاری مورد نظر ای ت قیخ ،منفی ب دت آمد .ب
بیا دیگر ،اضمکال تکناریوهای قیم کی منجکر بک انکزای
بیلاری در منیقۀ میالعاتی میشود .یعنی با انزای قیم
آب تا مرز ارزش اق صادی آب ،کاه در میزا اش غال در
نعالی هکای کشکاورزی مربکوط بک شکبلۀ آبیکاری اتفکاق
میان د.
 انزای قیم آب در شبلۀ آبیاری (بکا نکرض ثابکبود تایر شرای ) ،منجر ب کاه مصر آب شد ات .
ب بیا دیگر ،تأثیر ای تناریوها بر شاخص زیس م ییی
ملب ات و با انزای قیمک آب در م کدودۀ میالعکاتی
مورد نظر ،مقدار مصر آب کاه مییابد.
 شککاخصهککای اق صککادی و اج مککاضی بککا  42و 19
درصد ب ترتیب بیش ری و کم ری درجۀ اهمیک
دارند .بنابرای  ،ن ای گویای
را در منیقۀ میالعاتی 
ای واقعی ات ک شکاخص اق صکادی بیشک ری

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،8شمارۀ  ،2تابستان 0011

درجۀ اهمی را نسب ب تایر شاخصها در شبلۀ
دارد.
آبیاری 
 میابخ با ن ای ب دت آمد در ت قیکخ حاضکر ،دو
ضدد  1431و  1792ب ضنوا دو قیم مناتب در
شبلۀ آبیاری ان خاب شد .ای در حکالی اتک کک
قیم های بیش ر ب ضنوا به ری قیم ها ان خاب
شد .ایک در حکالی اتک کک قیمک هکای کم کر
همچککو آببهککا موجککود شککبلۀ آبی کاری وضککعی
مناتبی در رتب بندی قیم ها نداش ند.
نتیجهگیری
ن یجۀ رتب بندی قیم هکا را م ناتکب بکا آثکار اق صکادی،
اج ماضی و زیس م ییی و همچنی  ،درجک اهمیک هکر
یک از شاخصهای یادشد نشا میدهد .همکا گونک کک
مشاهد میشود ،با برآورد قیم بکر اتکاس شکاخصهکای
اج ماضی ،اق صادی و زیس م ییی قیم  1431ب ضنوا
قیم ک مناتککب در شککبلۀ آبیککاری تعیککی ش کد .درواقککع،
قیم های بیش ر ب ضنوا به ری قیم ها ان خاب شد .ای
در حالی اتک کک قیمک هکای کم کر همچکو آببهکای
موجککود شککبلۀ آبیککاری وضککعی مناتککبی در رتب ک بنککدی
قیم ها نداش ند ک ضلک ایک امکر را مکیتکوا در تکأثیر
میزا مصر آب دانس  ،زیرا در قیم های کم کر میکزا
مصر آب نسب ب قیم های بیش ر تقریبا  2/8تا  1برابر
ات از ر دیگر بیش ری قیم نیز ک هما ب اصیالح
میانگی وزنی ارزش اق صادی آب در منیق ات ن وانس
ب ضنوا تناریو اول میکرح شکود کک ایک مسکئل نشکا
میدهد لزوما بیش ری قیم نمکیتوانکد قیمک مناتکبی
باشد ،چو از یک ر باضث ک شد اش غال و از رنی،
پایی آمد تیح درآمد کشاورزا میشکود کک ایک امکر
میتواند باضث بکروز مشکلالتی ازجملک بیلکاری و کمبکود
درآمد و یا ب وجود آمکد مشکلالتی ماننکد مهکاجرت بک
شهرها شود .بنابرای  ،قیم ی میتواند مؤثر و مقبکول باشکد
ک در آ ه شاخصهای زیس م ییی تأثیرگاار باشکد و
ه از ر کشاورزا قاب قبول باشد.
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