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ی مناسب برای دستیابی به توسعه پایدار و کاهش هدررفت منابع در بخش سازی تخصیص منابع آب و زمین یکی از راهکارهابهینه
 تحقیق حاضر به باشد.آبیاری میسازی مصرف آب در بخش کشاورزی روش کمهای کارا در بهینهاز جمله روشکشاورزی است. 

ف یامچی در شرایط مختل همزمان آب آبیاری و سطح زیر کشت محصولات رایج و عمده در شبکه آبیاری منظور تخصیص بهینه
ا استفاده از بآبی های حداکثرسازی عملکرد و سود تدوین و طراحی شده است، تا در شرایط مختلف کممنابع آبی براساس سیاست

ترین الگوی کشت به همراه آب تخصیصی به هر محصول زراعی ارائه گردد. به همین منظور ریزی غیرخطی، مناسبروش برنامه
نتایج نشان داد که  درصد اعمال شد. 20تا  10هایی به میزان د برای تخصیص به بخش کشاورزی با اعمال تنشمقدار آب موجو

یابد. همچنین با اعمال محدودیت منابع آب، سطح زیر کشت محصول سود حاصل کاهش میبا افزایش کمبود آب )تنش(، 
 شود. زمینی کاهش یافته و به سطح زیر کشت گندم افزوده میسیب

 

 سازی، تخصیص آب و زمین، کمبود آب، شبکه آبیاری یامچی: بهینههای کلیدیواژه
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 مقدمه

منابع محدود، لزوم مدیریت و  رویه از اینافزایش جمعیت، محدودیت منابع آب و توزیع غیریکنواخت آن و همچنین استفاده بی
ای سبب تشدید تغییرات سوی دیگر افزایش گازهای گلخانه . ازسازدبرداری بهینه از منابع موجود را بیش از پیش نمایان میبهره

های مختلف از جمله منابع آب بگذارد. تغییر اقلیم و تأثیرات منفی بسیاری بر سیستم تواندگردد که میهای اقلیمی میمؤلفه
شود. از منابع آب می در استفادهمحدودیت هرچه بیشتر  باعثشود، که این مسئله هوا موجب افزایش نیاز آبی گیاهان می شدنگرم

ش ، مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب در این بخشودمحسوب میکننده آب با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگترین مصرف
ند ک. منابع محدود آب، نیاز آبی گیاهان در اراضی کشاورزی را به طور کامل برآورده نمیداردکاهش تلفات آن  نقش به سزایی در

تخصیص آن  آب و برداری از منابعشوند. برای حل این موضوع، بهرهآبی و کاهش عملکرد محصول میگیاهان دچار تنش و لذا
 .حداقل برسد آبی بهبین گیاهان مختلف باید به نحوی بهینه گردد تا تأثیرات سوء کم

مطالعات  ندر ای ولات مختلف انجام شده است.مطالعات متعددی به منظور تخصیص بهینه منابع آب و سطح زیر کشت بین محص
 .های مختلف استفاده شده استغالباً از روش

تخصیص بهینه همزمان آب و زمین در شرایط کمبود منابع آب با استفاده از روابط بیلان آب در خاک با هدف حداکثر نمودن سود 
کند، به این ترتیب که ،  الگوی کشت تغییر می%60به میزان  بهانتایج نشان داد که با افزایش قیمت آبمورد بررسی قرار گرفت. 

هکتار بوده و با کاهش آب مصرفی از میزان سطح گندم  64/3ای در فصل دوم کشت با آبیاری کامل سطح زیر کشت ذرت علوفه
 (. 1372)ربیعی و همکاران،  کندافزایش پیدا می % 32/20آبیاری در این حالت به میزان کاسته شده و کم

ز فصلی با در نظر گرفتن حداکثر سود حاصل افصلی و بروندرونتخصیص بهینه آب و سطح زیرکشت محصولات به دو صورت  
 شبکه آبیاری و زهکشی مغان بررسی گردید. در از Aمنشعب از کانال   Lاراضی تحت پوشش کانال توزیع محصولات مختلف در 

وری بهره ،شرایط بهینه با اعمال نتایج تحقیق نشان داد که .عمل آمده استفاده ب غیرخطی و خطی یسازاز روش بهینه یمدلساز
  (.1373یابد )کانونی، ریال در متر مکعب بهبود می 632مصرف آب به میزان حداکثر 

یزی خطی با رسازی تخصیص اراضی و آب آبیاری مبتنی بر دیدگاه بیلان آب در دشت اسلام آباد غرب با استفاده از برنامهبهینه 
رنگی و فهای آبی محصولاتی چون چغندر، ذرت، نخود، گوجهسازی سود تولید بررسی گردید. نتایج نشان داد کشتهدف بیشینه

  .(1376، یابد )مرادی و همکاراندرصد افزایش می 66تا  17جالیز از الگوی کشت حذف شده و سود حاصل به میزان 
سازی غیرخطی را با هدف حداکثرسازی سود خالص برای تعیین تخصیص بهینه آب بهینه یک مدل (2008) 1کوبمنتظر و رحیمی

آب و الگوی کشت تحت شرایط کمبود منابع آب در شبکه آبیاری قزوین توسعه دادند. نتایج نشان داد که از میان انواع محصولات 
اری وری استفاده از آب در یک شبکه آبیمچنین بهرهوری آب را دارند. هتولید شده، پیاز و یونجه بیشترین و کمترین میزان بهره

 آبیاری بهبود یابد.تواند با رعایت الگوی کشت بهینه و اعمال کممی
اقلیم  ریزی توسعه کشاورزی با هدف حداکثر کردن سود خالص محصولات مختلف حوضه اهرچای تحت شرایط تغییرمدل برنامه

 . نتایج نشان داد، توسعه اراضی باغی منطبق با توسعه پایدار این حوضه است.( ارائه شد2013) 2توسط کاراموز و همکاران
با در نظر گرفتن معادله بیلان آب خاک جهت تخصیص آب بین محصولات  ریزی غیرخطی و خطیسازی به روش برنامهمدل بهینه

ند محصولی با هدف حداکثر سازی مختلف و در مراحل مختلف رشد در شرایط محدود منابع آب برای دو حالت تک محصولی و چ
هرچه تعداد محصولات بیشتر ( مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد 2004) 3قهرمان و سپاسخواهسود در منطقه ارداک توسط 

 .یابدهای مدل و در نتیجه مشکلات محاسباتی و زمان اجرا افزایش میشود، محدودیت

تخصیص آب برای کشاورزی در منطقه سد درودزن را با هدف حداکثرسازی سود ( 2016) 4در تحقیقی اسماعیلی و شهسواری 
ها مزارع به سه گروه استفاده کننده از کانال، چاه و ترکیبی از این دو تقسیم شدند. کشاورزان بررسی کردند. برای طراحی مدل

متفاوت است. قیمت تخمین  های مختلف سالای آب در میان مزارع با منابع مختلف آب در دورهنتایج نشان داد که قیمت سایه

                                                           
1 Montazar and Rahimikob (2008)  
2  Karamouz, and et al (2013) 
3 Ghahraman and Sepaskhah (2004) 
4 Esmaeili and Shahsavari (2015) 
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 .کنندحاضر برای آب در منطقه مورد مطالعه پرداخت می زده شده برای آب به وضوح بالاتر از قیمتی بود که کشاورزان در حال
های تخصیص بهینه آب در بخش کشاورزی، دهد که در اکثر روششود مطالعات انجام شده نشان میطور که ملاحظه میهمان

از الگوی کشت مناسب با راندمان آبیاری  ریزی دقیق و استفادهاستفاده بهینه از منابع آب با افزایش سود و کاهش هزینه با برنامه
. در این تحقیق نیز به منظور تخصیص آب و سطح زیر کشت بین محصولات مختلف در بالا و بازدهی بیشتر مد نظر بوده است

سازی استفاده شد تا در شرایط کمبود منابع آب بتوان از منابع آب محدود یامچی از روش بهینهآبی در شبکه آبیاری شرایط تنش
  استفاده مناسبی نمود.

 

 هامواد و روش
 ی مورد مطالعهمنطقه

دقیقه شرقی و  22درجه و  48دقیقه تا  10درجه و  48شبکه آبیاری یامچی، در غرب و شمال شهر اردبیل ما بین طول جغرافیایی 
های دقیقه شمالی واقع گردیده است. اراضی طرح در سه واحد عمرانی به نام 22درجه و  38دقیقه تا  12درجه و  38های عرض

بلاغی گسترش یافته است. آب مورد نیاز اراضی سو و واحد عمرانی علیچای، واحد عمرانی شمال قرهواحد عمرانی غرب بالخلی
کیلومتری شهر اردبیل و بر روی رودخانه  26میلیون متر مکعب که در فاصله  80جم مفید شبکه، از طریق سد مخزنی یامچی به ح

شود. به دلیل موقعیت اقلیمی و محوریت استان اردبیل در تولیدات کشاورزی، ذخایر آبی در چای احداث گردیده تأمین میبالخلی
جو، لوبیا،  زمینی، گندم،جود، محصولات مختلفی نظیر سیببرخوردار است که سالانه با توجه به منابع آب مو آن از اهمیت ویژه

 دهد.( موقعیت سد و شبکه آبیاری یامچی را نشان می1. شکل )شودآفتابگردان، علوفه و... در آن کشت می
 

 
 موقعیت سد و شبکه آبیاری یامچی( 1شکل )

 

 آمار و اطلاعات

یق، از پایگاه سازمان جهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی استان اردبیل های کشاورزی و هواشناسی مورد استفاده در این تحقداده
ای هباد مربوط به سالنسبی و سرعتاخذ شد. آمار و اطلاعات هواشناسی از قبیل متغیرهای بارش، دمای حداقل و حداکثر، رطوبت

اشت محصولات، عملکرد متوسط، تاریخ ک از ایستگاه سینوپتیک اردبیل و اطلاعات مربوط به الگو، سطح زیر کشت 2016تا  1784
و برداشت، هزینه تولید در واحد سطح و قیمت واحد فروش محصول از بخش آمار و اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل 

 استخراج شد.
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 روش تحقیق

تخصیص آب  همچنین در این تحقیق به منظور تعیین بهینه سطح زیر کشت، منابع آب قابل تخصیص بین محصولات مختلف و
منابع آب  یسازی استفاده شد. مدل تخصیص بهینهتک محصولات از مدلسازی تخصیص بر مبنای بهینههای رشد تکبین دوره

 ها.اند از: تابع هدف، متغیرهای تصمیم و محدودیتشود، که عبارتعمدتاً از سه جزء اساسی تشکیل می
اشد تا بن در مراحل مختلف رشد آنها و مقدار زمین تخصیصی به هر گیاه میمتغیرهای تصمیم مقدار آب تخصیصی به گیاها

 حداکثر عملکرد و سود خالص به دست آید.
 تابع هدف

آید. در مدلسازی ( به دست می1( رابطه )1727) 1مختلف رشد از تابع دورنباس و کسام هایتابع عملکرد نسبی محصولات در دوره
گردد تا عملکرد کل محصول در انتهای دوره رشد های رشد هر گیاه توزیع میدر دوره تخصیص، حجم مشخصی از آب طوری

 بیشینه گردد.

(.) 
𝑌𝑎

𝑌𝑚𝑎𝑥
= 1 − ∑ 𝑘𝑦𝑐.𝑠 (1 −

𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑝
)

𝑐.𝑠

  
𝑛

𝑠=1
 

 sی رشد ت محصول در دورهضریب حساسی s,cKyحداکثر عملکرد محصول،  maxYعملکرد واقعی محصول،  aYدر این رابطه، 
مراحل مختلف رشد  s ،sی رشد در دوره cنسبت تبخیر تعرق واقعی به تبخیر تعرق حداکثر گیاه  c,s (p/ETa ET)آبی،نسبت به کم
 تعداد کل مراحل رشد محصول است.  nمحصول و 

ادی را ز مدلی که بتواند حداکثر سود اقتصباشد اهای مختلف رشد متفاوت میبه دلیل اینکه حساسیت گیاهان به تنش آب در دوره
( انجام 2سازی توزیع آب بین محصولات مختلف در یک شبکه آبیاری با استفاده از رابطه )آید. بهینهداشته باشد استفاده به عمل می

 شود که در آن هدف حداکثر نمودن سود حاصل از همه محصولات شبکه است.می

(.) 𝑀𝑎𝑥:  ∑ 𝐴𝑐 ((𝐵𝑐 × 𝑌𝑚𝑎𝑥 × (
𝑌𝑎

𝑌𝑚𝑎𝑥
)) − 𝐶𝑐)

𝑛𝑐𝑟𝑜𝑝

𝑐=1
           

 c  (Rial/kg) ، maxYقیمت فروش محصول cB)هکتار(،  cمساحت زمین تخصیص داده شده به محصول  cAکه در این رابطه، 
آید و ( به دست می1حداکثر( که از رابطه )عملکرد نسبی )عملکرد واقعی به  (max/Ya Y)، (kg/ha)حداکثر عملکرد در هکتار گیاه 

cC  هزینه محصولc (Rial/ha) .است  
 متغیرهای حالت و قیودات

 آید:( به دست می3با صرف نظرکردن از رواناب سطحی، رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه گیاه در هرگام زمانی از رابطه )

(.) 
𝑆𝑀𝑐.𝑡+1 ∙ 𝑅𝑜𝑜𝑡𝑐.𝑡+1 = 𝑆𝑀𝑐.𝑡 ∙ 𝑅𝑜𝑜𝑡𝑐.𝑡 + 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑡 + 𝐼𝑅𝑐.𝑡 − 𝐸𝑇𝑎 𝑐.𝑡 − 𝐷𝑃𝑐.𝑡 + 

𝑆𝑀𝑐(𝑅𝑜𝑜𝑡𝑐.𝑡+1 − 𝑅𝑜𝑜𝑡𝑐.𝑡) 

ترتیب عمق به  c,t+1, Rootc,tRoot باشد،ها در ابتدا و انتهای یک دوره میمقدار آب در محوطه ریشه t,cSM, t+1,cSMدر این رابطه، 
رطوبت ثابت  cSMو  t مقدار بارندگی مؤثر )میلیمتر( در دوره زمانی tRain باشد ومؤثر ریشه محصول در انتها و ابتدای دوره می

، t)میلیمتر( در دوره زمانی  cیافته برای گیاه  آب آبیاری اختصاص c,tIR)میلیمتر( است.  cهای زیرین خاک قبل از کاشت گیاه لایه

a c,t ET و c,tDP  میلیمتر( و نفوذ عمقی گیاه( به ترتیب تبخیر تعرق واقعیc در دوره )های زمانی )میلیمترt  است. برای تعیین عمق
 ( استفاده گردید.1786) 2بورگ و گرایمس توسعه ریشه در هر گام زمانی از یک مدل سینوسی ارائه شده توسط

باتوجه به روش آبیاری، ابعاد و مشخصات قطعات زراعی، تلفات کاربرد آب آبیاری غیرقابل اجتناب خواهد بود بنابراین میزان نفوذ 
 باشد:( می4عمقی گیاه به صورت رابطه )

                                                           
1 Doorenbos and Kassam (1979) 
2 Borg and Grimes (1986) 
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(0) 𝐷𝑃𝑐.𝑡 ≥ 𝐼𝑅𝑐.𝑡(1 − 𝐸𝑎) 

 ای قابل برآورد است.باشد که با توجه به روش آبیاری و ملاحظات منطقهرد آب آبیاری میراندمان کارب Eaکه در آن 
 باشد:( PWP)و رطوبت نقطه پژمردگی دائم  (FC)از طرفی رطوبت خاک در هر مرحله باید بین رطوبت ظرفیت مزرعه 

(.) 𝑃𝑊𝑃 ≤ 𝑆𝑀𝑐.𝑡 ≤ 𝐹𝐶 

( قابل محاسبه 6از رابطه ) (ETo)و تبخیر تعرق گیاه مرجع  (Kc)به ضرایب گیاهی تبخیر تعرق حداکثر گیاه در دوران رشد با توجه 
 است:

(.) 𝐸𝑇𝑝(𝑡) = 𝐾𝑐 × 𝐸𝑇°(𝑡)        

 -باشد. مقدار تبخیر تعرق گیاه مرجع به روش پنمنمی tتبخیر تعرق گیاه مرجع در دوره زمانی  ETo (t)ضریب گیاهی و  cKدر آن، 
 شود.های هواشناسی و ضرایب گیاهی محاسبه میاده از دادهمانتیث و با استف

تبخیر تعرق واقعی در هر گام زمانی بستگی به رطوبت خاک در آن دوره دارد. تا زمانی که مقدار رطوبت خاک از یک حد معینی 
و مقدار  pETاز  قدار آن تابعیهای کمتر مبیشتر باشد مقدار تبخیر تعرق واقعی برابر با تبخیر تعرق پتانسیل بوده ولی در رطوبت

 کند:( مفهوم فوق را بیان می2( )1727) 1باشد. رابطه دورنباس و کسامرطوبت باقیمانده در خاک می

(.) 𝐸𝑇𝑎 𝑐.𝑡 ≤
[(𝑆𝑀𝑐.𝑡 − 𝑃𝑊𝑃)𝑅𝑜𝑜𝑡𝑐.𝑡 + 𝑅𝑎𝑖𝑛𝑡 + 𝐼𝑅𝑐.𝑡 − 𝐷𝑃𝑐.𝑡]

[(1 − 𝑃𝑐)(𝐹𝐶 − 𝑃𝑊𝑃)𝑅𝑜𝑜𝑡𝑐.𝑡]
𝐸𝑇𝑝 𝑐.𝑡 

باشد و بقیه عوامل قبلاً می pETجزء رطوبت بحرانی هر گیاه یا کمبود مجاز رطوبتی بوده که تابعی از نوع گیاه و  cPاین رابطه  در
 تعریف شدند. 

چگاه نباید هیهای ملایم صادق است. میزان تبخیر تعرق واقعی با توجه به اینکه ضرایب حساسیت به تنش آب تنها برای تنش
 تبخیر تعرق پتانسیل شود: %60کمتر از 

(0) 
𝐸𝑇𝑎 𝑐.𝑠

𝐸𝑇𝑝 𝑐.𝑠
≥ 5﮳.0

 

 گردد. استفاده می s( مقادیر تجمعی تبخیر تعرق واقعی و پتانسیل در دوره رشد 8که در رابطه )
ارائه شده و تغییرات آن در طول هر  های رشد هر محصول به صورت مقدار ثابتعموماً ضرایب حساسیت به تنش آب برای دوره

دهد که گیاه حساسیت بیشتری به تنش آبی در مراحل اولیه هر باشد. مطالعات نشان میدوره رشد گیاه به طور دقیق مشخص نمی
 (1783) 3( و استگمن1781) 2( که توسط چاتوردی و همکاران7دوره رشد نسبت به مراحل بعدی دارد. که قیدی به صورت رابطه )

 شود:ارائه شده است، اعمال می

(0) 
𝐸𝑇𝑎 𝑐.𝑡

𝐸𝑇𝑝 𝑐.𝑡
≥

𝐸𝑇𝑎 𝑐.𝑡+1

𝐸𝑇𝑝 𝑐.𝑡+1 

 ( در مدل اعمال گردید.10محدودیت مربوط به مساحت تخصیص داده شده به هر محصول به صورت معادله )

(.0) 𝐴𝑐 𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐴𝑐 ≤ 𝐴𝑐 𝑚𝑎𝑥        

 در نظر گرفته شود.  cبه ترتیب حداکثر و حداقل مساحتی است که باید برای محصول  c minAو  c maxAمقادیر 
 باشد:( می11محدودیت کل زمین زراعی به صورت رابطه )

(..) ∑ 𝐴𝑐 ≤ 𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙             

𝑐

𝑐=1

 

                                                           
1 Doorenbos and Kassam (1979) 
2 Chatuverdi and et al (1981)  
3  Stegman (1983) 
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 totalA  شود.می مساحت کل اراضی برای تمام محصولات مورد نظر در نظر گرفته 
( 12تواند از مقدار آب در دسترس بیشتر باشد. که به صورت رابطه )کل آب تخصیص یافته در طول دوره رشد محصولات نمی

 باشد:می

(..) ∑ 𝐼𝑅𝑐.𝑡 × 𝐴𝑐 × 10 ≤ 𝑇𝐴𝑊
𝑇

𝑡=1
 

 است. tدر دوره زمانی  cآب آبیاری اختصاص یافته برای گیاه  c,tIRدر این رابطه، 
 

 بحث نتایج و

و ورود اطلاعات اولیه مورد نیاز آن، با هدف بیشینه نمودن سود حاصل از تخصیص  LINGOپس از تهیه مدل بهینه در محیط 
بهینه آب بین محصولات، مقادیر متغیرهای تصمیم یعنی سطح زیر کشت و حجم آب اختصاصی به هر یک از محصولات برای 

( مقادیر حجم کل آب تخصیص 2درصد به دست آمد. شکل ) 60ندمان کل آبیاری درصد(  با را 20تا  10درصدهای مختلف تنش )
شود، بیشترین میزان آب طور که مشاهده میدهد. همانهای مختلف به ازای مقادیر مختلف تنش آبی را نشان مییافته در دهه

هد دتخصیص یافته صفر است که نشان میتخصیص یافته بهینه در دهه دوم خرداد است. در دوره اول آبان تا اول آذر مقدار آب 
 شود و دیگر نیازی به آبیاری نیست. در این دوره نیاز آبی گیاه از طریق بارندگی تأمین می

 

 
 ( حجم کل آب تخصیص یافته در سناریوهای مختلف2شکل )

 

اسب آب، اکثر محصولات ( با توزیع من=MCM380/66TAWشود، در شرایط بدون تنش )( ملاحظه می1همانطور که در جدول )
(، کاهش =MCM 261/60TAW) درصد تنش 10عملکردی برابر با عملکرد بالقوه داشته است. از طرفی در شرایط با اعمال 

درصد( که  20درصد تا تنش شدید ) 40عملکرد کمتری در محصولات گندم و جو اتفاق افتاد. همچنین در شرایط اعمال تنش 
میلیون متر مکعب است محصولات گندم و جو با کاهش عملکرد  260/16و  601/33برابر  حجم آب قابل تخصیص به ترتیب

زمینی است. در تعیین محدوده درصد مربوط به گیاهان لوبیا و سیب 10درصدی مواجه گردید و کمترین کاهش عملکرد با  36تقریباً 
اسان قیوداتی در مدل اعمال گردید. با در نظر گرفتن ای و نظر کارشنمساحت برای محصولات مختلف با توجه به ملاحظات منطقه

( ارائه شده است. 1قیودات مذکور نتایج تخصیص بهینه حجم آب آبیاری و الگوی بهینه کشت حاصل از اجرای مدل در جدول )
ا به ترتیب هکتار ، جو و لوبی 2620درصد، سطح زیر کشت بهینه گندم  40مطابق جدول در شرایط بدون تنش تا شرایط با تنش 
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هکتار به دست آمده است. مدل در ابتدا دوره، بیشترین سطح کشت را به محصول  2880زمینی هکتار و سیب 1440و  360
شود به دلیل افزایش میزان تنش، حجم زمینی که ارزش اقتصادی بالایی دارد اختصاص داده است. همانطور که مشاهده میسیب

ایط سطح زیر کند. در این شریابد و بنابراین سطح زیر کشت محصولات نیز تغییر میمیآب تخصیص یافته به محصولات کاهش 
ف آب زمینی که مصریابد. لذا از سطح زیر کشت محصول سیبنمایند افزایش میکشت محصولاتی که آب کمتری مصرف می

 بیشتری دارد کاسته و به سطح زیر کشت گندم افزوده شده است. 
 

 لکرد نسبی، حجم  بهینه آب آبیاری و الگوی کشت بهینه محصولات مختلف ( مقادیر عم1جدول )

 
درصد تنش                           

 محصول     
 0. 0. 0. 00 0. 0. 0. بدون تنش

 عملکرد نسبی

 0/.. 0/.. 0/.. 0/.. 00/0 0/.0 00/0 . گندم

 0/.. 0/.. 0/.. 0/.. 0/.. 00/0 0/.0 . جو

 00/0 00/0 00/0 00/0 0/.0 00/0 . . لوبیا

 00/0 00/0 00/0 0/.0 0/.0 00/0 . . زمینیسیب

مساحت تحت کشت 

(ha) 

 .0.. 0..0 0... 0... 0... 0... 0... 0... گندم

 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. 0.. جو

 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. لوبیا

زمینیسیب  .000 .000 .000 .000 .000 .0.. ..00 .00 

 (MCM)حجم آب 

 ./00 ./.. 0/.. ./0. ./.. ./.. 0./0. ../0. گندم

 0/0. 0/0. 0/0. 0/0. 0/0. 0/0. 0/0. ./.. جو

 ./.. ./.. ./.. ./.. ./.0 0/0. 0./.. 0./.. لوبیا

زمینیسیب  ../.0 ../.0 0./.. .0/.0 ../.. .0/.. 00/0 ../. 

 
مال های مختلف اعافته به محصولات کشاورزی شبکه آبیاری و سود حاصل از آن به ازای تنشمقادیر حجم کل آب تخصیص ی

شود در شرایط بدون تنش سود بیشتری عاید شبکه شده است ولی با طور که ملاحظه می( ارائه شده است. همان2شده در جدول )
ابد. اعمال یبنابراین سود حاصل از آن نیز کاهش میافزایش میزان تنش، مقادیر حجم کل آب تخصیص یافته کاهش یافته است و 

گردد، که این امر نیز سود کمتری را به دنبال درصد باعث کاهش بیشتر حجم کل آب تخصیص یافته به محصولات می 20تنش 
 داشته است. 

 

 مختلف در شبکه در سناریوهای تنش آبی محصولات( سود حاصل از تخصیص آب به 2جدول )

 سود )ریال( (MCMجم کل آب تخصیص یافته بهینه )ح درصد تنش 

 ./00.×0... ../..0 بدون تنش

.0  .../.0 ...0×.00/. 

.0  ..0/00 ...0×.0./. 

.0  000/.0 ...0×0.0/. 

00  .0./.. ...0×.00/. 

.0  0../.. ...0×0.0/0 

.0  ..0/.. ...0×.../. 

.0 ..0/.. ...0×000/. 
 

شود، برای دهد. همانطور که دیده میدرصد را نشان می 40ایج اجرای مدل در سناریو با تنش آبی برابر ای از نت( نمونه3شکل )
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دهد در این دوره نیاز آبی محصولات گندم و جو مقدار آب تخصیص یافته از دوره اول آبان تا اول آذر صفر است که نشان می
وره دوم خرداد تا آخر مرداد بیشترین مقدار آب تخصیص یافته برای شود و از اوایل دگیاهان از طریق نزولات جوی تأمین می

 زمینی بوده است.محصولات لوبیا و سیب
 

 
 های رشد    ( مقادیر آب آبیاری بهینه قابل تخصیص به محصولات در دوره9شکل )

  

 گیری و پیشنهادهای کاربردی نتیجه

ین شرایط برای تعی ت مختلف در شبکه آبیاری یامچی مدلسازی گردید.در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب و زمین برای محصولا
حداکثرسازی سود حاصل از تخصیص بهینه آب بین  گردید. استفادهLINGO9 افزار نرمریزی غیرخطی و روش برنامهبهینه از 

تلف رشد آنها و مقدار به گیاهان در مراحل مخ محصولات در مدل ملاک عمل قرار گرفت و متغیر تصمیم که حجم آب اختصاصی
درصد برای  20تا  10هایی به میزان مقدار آب آبیاری با اعمال تنشبه هر یک از محصولات بود به دست آمد.  زمین تخصیصی

 یابد. با توجه به اینکه با اعمال تنش،سود حاصل کاهش میمحصولات مختلف اعمال شد. نتایج نشان داد که با افزایش تنش، 
طح زمینی کاهش یافته و به جای آن سیابد لذا سطح زیر کشت سیبب تخصیص یافته به محصولات کاهش میمقدار حجم کل آ

ان اثرات توبا اعمال مدیریت هدفمند و بهینه در تخصیص آب می توان گفتبه طور کلی می .یابدزیر کشت گندم افزایش می
درصد تنش آب، کمترین  20تا  10ر یک از سناریوهای مختلف کمبود آب را به حداقل رساند به طوری که سود خالص شبکه در ه

سازی ریزی خطی و غیرخطی در تحلیل بهینهکاهش را داشته باشد. در پایان علیرغم تأکید بر توانمندی و کارایی بالای مدل برنامه
-رمی ریاضی و با بکارگیری نریزهای برنامهگردد مطابق با شرایط حاکم در منطقه، از سایر روشتخصیص منابع، پیشنهاد می

های مناسب در این زمینه معرفی گردد، علاوه بر ساز موجود، کارایی آنها در حل مسائل پیچیده ارزیابی شود و مدلافزارهای بهینه
نها آهای مختلف رشد دارند نیز بررسی شود تا بتوان شود گیاهان دیگری که میزان نیاز کمتری به آب در طی دورهآن پیشنهاد می

 را جایگزین گیاهان پرمصرف کرد و میزان تقاضای آب را کاهش داد.
 

 منابع

. تخصیص بهینه همزمان آب و زمین در شرایط کمبود منابع با استفاده از روابط بیلان آب در 1372ربیعی، ز.، هنر، ت. و کاظمی، ع.ر. 
 . 167-166(: 2)2ی آبیاری و زهکشی ایران، مجلهخاک. 

. تخصیص بهینه آب و سطح زیرکشت محصولات در شرایط محدودیت آب. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 1373کانونی، ا. 
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سته به واب یکشاورز یداتارزش ناخالص تول یلتحل ی؛کلان اقتصاد یارتباط متقابل آب و متغیرها یواکاو

 یراندر ا یآب بر یو الگو یاریآب

 

 2، مهنوش جناب1 بیژن نظری
 binazari@ut.ac.ir ، )ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ،آب یگروه علوم و مهندس اریاستاد-1

 )ره( ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب ی،و زهکش یاریآبانشجوی دکتری د -2

 

رود. از طرفی کمبود آب از مهمترین چالش شمار میمهم در بررسی رشد اقتصادی بههای شاخصتولید ناخالص داخلی یکی از 
رزش ار بخش کشاورزی، شاخص های تولید در بخش کشاورزی است. در این تحقیق در راستای تحلیل نقش بهره برداری از آب د

روش شناسی ارائه شده توسط مرکز ملی آمار استرالیا، محاسبه و بر اساس  ،GVIAPناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری، 
تولیدات  ارزش ناخالص". نتایج نشان داد و شامل کلیه محصولات زراعی و باغی  بوده استتحلیل شده است. گستره مطالعه، ملی 

درصد کل ارزش ناخالص تولیدات باغی و زراعی  87میلیارد ریال و معادل  1066620در کل کشور  "ورزی وابسته به آبیاریکشا
رتبه اول تا چهارم محصولات  %6و گردو با حدود   %2، پسته با حدود  %10، گندم آبی با حدود  %24. برنج با حدود کشور بوده است

بندی در ها می تواند از نظر اولویتدر کشور دارا هستند. این یافته کشاورزی وابسته به آبیاری،ارزش ناخالص تولیدات را از نظر 
 از پارادایم گاهن به ضرورت تغییر توجه با همچنین،سیاستگذاری برای سازگاری با کم آبی در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. 

ا حدود بری، گندم بمحصولات مختلف در کشور برآورد شد. از نظر الگوی آببری آب، "بریآب الگوی" به پارادایم "الگوی کشت"
تحلیل شاخص اند. رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده %6با حدود  سیبو  %2با حدود  پسته، %12، یونجه با حدود 12%

 و مجازی، آب تجارت ریزیبرنامه ،آب وریبهره بهبود ریزیبرنامه در مختلف مناطق در "بریآب الگوی" و "GVIAP"های 
وری آب استفاده از ابزارهای اقتصادی، مدیریت آبیاری و ارتقای بهره .باشدمی مفید آبی کم اقتصادی - اجتماعی تبعات تحلیل

   خواهد داشت. سازگاری با کم آبی سهم مهمی در
 

 ، اقتصاد کشاورزی. GDPالگوی آب بری، بهره وری آب، : های کلیدیواژه
  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

460 

 مقدمه 

از آنجایی که آب نقش مهم اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، وقوع بحران آب نیز تبعات گسترده ای را به همراه 
های جدی در زمینه وضعیت آبی کشور، مطرح شده است. از بین رفتن امنیت آبی، به از های اخیر نگرانیخواهد داشت. در سال

های صورت گرفته برای مواجهه با کم آبی، رغم تلاشامنیت اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد. علی بین رفتن امنیت غذایی و
روشن است که با ادامه روند فعلی مدیریت آب در کشور، وضعیت آب نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه ابعاد بحران آب روز به روز 

تغییر ساختار مدیریت آب و رویکردهای مدیریت منابع آب است. طبیعتًا گسترده تر خواهد شد. دلیل ادامه این سقوط مهلک، عدم 
 توان انتظار دستاوردهای بهتری را داشت. با ادامه راهبردها و اقدامات پیشین، نمی

در سطح جهانی نیز بحران آب از مسایل مهم پیش روی بشر است. علاوه بر تبعات اجتماعی و محیط زیستی ناشی از کم آبی، 
های آینده مطرح شده است. رویکرد کشورهای مختلف در برخورد با بحران آب ت آب به مهمترین چالش اقتصادی در دههمحدودی

را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود. دسته اول، کشورهایی هستند که هم زمان با افزایش جمعیت و بالارفتن 
ارتقای فناوری، افزایش بهره وری آب و استفاده از ابزارهای مختلف حکمرانی  استانداردهای رفاهی و تغییر الگوی تغذیه، از طریق

آب، فشار بر منابع آبی را کنترل می کنند. دسته دوم، کشورهایی هستند که قادر نیستند با ارتقای فناوری و بهبود بهره وری و 
ار بر منابع شوند )فقدان فش ع افزایش تقاضای آب میمدیریت آب، فشار بر منابع آبی را کنترل کنند، لذا به روش های مختلف، مان

امل وری(. دسته سوم شدر این کشورها، به دلیل پایین نگهداشته شدن سطح رفاه و استانداردهای زندگی است و نه ارتقای بهره
در ارتقای  به دلیل کوتاهیبرند اما کشورهایی است که با افزایش جمعیت و ارتقای استانداردهای زندگی، تقاضای منابع را بالا می

کشور ایران را می  .وری و استفاده از ابزارهای حکمرانی آب، فشار بر منابع آب را به حد بحرانی می رسانندفناوری، بهبود بهره
 توان در زمره کشورهای دسته سوم طبقه بندی نمود. 

ه آب، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. نظری و ارتقای بهره روی آب در بخش کشاورزی به عنوان اصلی ترین بخش مصرف کنند
های توسعه کشاورزی با آگاهی (، اصلی ترین گلوگاه های بهبود بهره روی آب در ایران را بازنگری در سیاست2018همکاران )

رگیری ای توسعه منابع آب، ارتقای صنایع کشاورزی و به کبخشی به تصمیم گیران بخش در مورد مخاطرات طرح های کوتاه بینانه
 اند. رویکردهای جامع نگر برای ارتقای بهره وری آب دانسته

کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز مردم و به عنوان زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهمترین  
ای موارد مذکور، نقش تعیین کننده شود. در فرآیند توسعه اکثر کشورها این بخش علاوه برهای اقتصاد جوامع محسوب میبخش

های کشاورزی در برخی از کشورهای در ایجاد مازاد اقتصادی و تأمین ارز مورد نیاز از طریق صادرات داشته است. امروزه فعالیت
کشاورزی  در اغلب کشورهای توسعه یافته، نقش .در حال توسعه علاوه بر موارد مذکور به لحاظ ایجاد اشتغال نیز حائز اهمیت است

ابل گردد و از این نظر غیر قهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز میفراتر از تأمین غذای مورد نیاز بوده و شامل تأمین اولویت
های ناشی از وابستگی این بخش تأکید شود. به همین جهت به استقلال بخش کشاورزی برای حذف زیانجایگزین شمرده می

منابع  ها وتی گوناگون را به صورت اثر بخش و در جهت نیل به ارتقاء کارایی، مصرف بهینه نهادههای حمایکنند و سیاستمی
بخش  .کنندها و غیره در بخش کشاورزی تدوین و اعمال میهایی مانند تجارت، مالیات، اعتبارات، قیمتکمیاب طبیعی در حوزه

ید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است )اتاق بازرگانی، درصد از تول 8,3کشاورزی طی بیست سال گذشته سهمی در حدود 
  (.1376صنایع، معادن و بازرگانی تهران، 

اخص ترین شعنوان مهمای برخوردار است. زیرا نه تنها بههای اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژهدر میان شاخص
 گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولاتا مورد استفاده قرار میهها و ارزیابیعملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل

گردند. کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می
 .(1373باقری و فتحی،  نامند )محمددر دوره زمانی معین )سالانه یا فصلی( را تولید ناخالص داخلی می

ر توان گفت رشد اقتصادی دشود و میها در بررسی رشد اقتصادی کشورها محسوب میترین شاخصتولید ناخالص داخلی از مهم
ای برآیندی از تولید آن جامعه است. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به منظور افزایش عرضه کل، جهت تأمین هر جامعه

(. بنابراین رشد اقتصادی هر کشور، بیانگر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، 1328ست )تودار و فرجادی، نیازهای جمعیت ا
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 (. 1322باغیان، با افزایش جمعیّت و یا معمولاً با تغییرات زیربنایی همراه است )سیمون و قره
-1776دوره زمانی  برای را چین در صنعت وریبهره واقعی دهارزش افزو ستانده _داده جدول از استفاده با1 (2016) گائو و همکاران

 کند ارزش افزوده ازنظر چین صنعتی هایبخش در طبیعی سرمایه دادن دست از چه اگر داد نشان نتایج گیری کردند.اندازه  2010

 اثر بررسی به 2(2014) است. نیکلاس و همکاران روشن کاملا هنوز گذشته دهه طول در وریبهره بر آن ولی اثرات است شده

 نشان نتایج .پرداختند پانل روش با 2011-1720 زمانی دوره برای منا کشورهای کشاورزی بخش ارزش افزوده بر نفتی بیماری

 افزودهکاهش ارزش و کشاورزی فعالیتهای کاهش سبب نفتی هایبخش سمت به منابع حرکت علت به نفت رونق بخش که داد

افزوده بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در به بررسی ارتباط میان ارزش 3(2013و بورهان اوزکان ) فیگن .شودمی بخش این
افزوده بخش کشاورزی سبب رشد پرداختند. نتایج نشان داد که رشد ارزش 2002 – 2002اتحادیه اروپا با روش پانل برای دوره 

 اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه خواهد شد.
 عملکرد اساس بر خراسان منطقه در اقتصادی هایبخش افزودهارزش نسبی مزیت بررسی ( به1382)جعفری صمیمی و نقوی 

 داد نشان نتایج .پرداختند 1383و  1327 هایسال زمانی مقطع دو برای آشکار نسبی مزیت از شاخص استفاده با توسعه سوم برنامه

 بخش و بوده بیشتر نسبی مزیت دارای اقتصادی دیگر هایشبخ به نسبت کشاورزی بخش اقتصادی، های عمدهبخش میان از که

 خدمات با مرتبط هایفعالیت اقتصادی، فعالیت رشته 22 بین در است. اما خراسان منطقه در نسبی فاقد مزیت به کلی صنعت

 .هستند اسانخر در نسبی مزیت داری غذایی محصولات صنایع نظیر خاص صنعتی هایفعالیت و خوابگاه هتل و نظیر گردشگری
 کشاورزی بخش در اقتصادی توسعه و افزودهارزش نسبی مزیت بین رابطه بررسی به ایمطالعه ( در1386جعفری صمیمی و حسینی )

 در خراسان استان دهد کهمی نشان تحقیق نتایج .پرداختند 1386 سال برای کشور هایاستان با سایر آن مقایسه و خراسان استان

 در .است آورده بدست کشور هایاستان سایر بین در را پانزدهم رتبه و بوده برخوردار نسبی مزیت از کشاورزیبخش  فعالیت زمینه

 0,638 معادل خراسان استان کشاورزی بخش توسعه شاخص که دهدنشان می تحقیق نتایج کشاورزی نیز توسعه بخش زمینه

 کسب لحاظ این از را سوم رتبه و شده محسوب کشاورزی بخش در هیافتتوسعه هایاستان رده در استان این است و شده برآورد

کشور بررسی نمودند. نتایج این  های استان کشاورزی بخش اشتغال و تولید نسبی ( مزیت1371لایقی و همکاران ) .است نموده
 آذربایجان و شمالی خراسان اردبیل، هایو استان تولید نسبی مزیت در گلستان و اردبیل کرمان، هایدهد استانتحقیق نشان می

 و قم ، تهران های استان اند.داده اختصاص خود به مطالعه های موردسال در را سوم تا اول های رتبه اشتغال نسبی مزیت در غربی
 و دتولی در هااستان این و دارد کشور هایاستان بین را تریضعیف عملکرد بخش کشاورزی اشتغال و تولید نسبی مزیت در اصفهان
 .اندننموده کسب را نسبی لازم مزیت کشاورزی بخش اشتغال

در مسیر  ریزیلذا با توجه به مطالعات انجام شده، ایجاد ارتباط منطقی بین مطالعات اقتصادی و مطالعات آبی، از ضروریات برنامه
ناخالص داخلی و مصرف آب در کشاورزی بهره گیری از علم اقتصاد آب در سازگاری با کم آبی است. در این راستا، ارتباط تولید 

از مسایل مهم است که باید به آن پرداخت. ارزش افزوده به تفکیک وابستگی محصولات به تامین آب آبیاری، چندان مورد توجه 
زش ار خورد. بنابراین این تحقیق با هدف برآوردمحققین قرار گرفته نشده و مطالعاتی در این زمینه به در کشور به چشم نمی

سطح کشور انجام شده است. چارچوب تحلیل و میزان آب مصرفی محصولات در  ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری
 ( بوده است. ,2012ABSمورد استفاده نیز روش شناسی توسعه داده شده توسط سازمان ملی آمار استرالیا )

 

 ها مواد و روش

 GVIAPالف( شاخص 
گذاری اقتصاد کشور ریزی و سیاستاخلی یکی از ابزارهای اصلی تأمین نیازهای آماری در فرآیند برنامهمحاسبه تولید ناخالص د

 هایحساب گروه و ایران آمار مرکز توسط 1327 سال کشور از ای()تولید ناخالص داخلی منطقه  GDPR4رود. محاسبهشمار میبه

                                                           
1 Gao & et al.(2015) 
2 Nicholas and et al  (2014) 
3 Figen & Burhan Ozkan  (2013) 
4Gross Domestic Product Per Region  



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

462 

داخلی محصولات کشاورزی )شامل محصولات  ناخالص تولید میزان است. شده آغاز کشور ریزیبرنامه و سازمان مدیریت ایمنطقه
 7باشد که سهم آن از کل تولید ناخالص داخلی کشور در حدود میلیون ریال می 663،782،716برابر  1372 سال در باغی و زراعی(

 ای(.ای ملی و منطقههای منطقهباشد )حسابدرصد می
باشد از ش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری که شامل محصولات زراعی و باغی میدر این مطالعه برای محاسبه ارز

 (:ABS, 2012ارائه شده توسط سازمان ملی آمار استرالیا، استفاده شد ) GVIAP1شاخص
(1) 𝐺𝑉𝐼𝐴𝑃 = 𝐴𝑖 ∗ 𝑌𝑖 ∗ 𝑃 

(2) Yi = Ai ∗
Q

Ad Ydiff⁄
 

قیمت واحد   Pعملکرد محصولات آبی )تن یا کیلوگرم در هکتار(،   Yiر(،  مساحت تحت آبیاری واحدها )هکتاAi که در آنها 
مساحت تحت اراضی   Adمقدار کل تولید محصولات )تن یا کیلوگرم(،  Q محصولات )ریال یا میلیون ریال برای هر تن یا کیلوگرم(،

 باشد.ت آبی به دیم است، میفاکتور اختلاف محصول که شامل نسبت عملکرد محصولا diffYواحدهای دیم )هکتار( و 
، ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری را نشان GVIAP( شاخص 1باید توجه داشت که  GVIAPدر زمینه شاخص 

، آبیاری بر روی تولید را نشان "اثر خالص"دهد. به عبارتی می دهد و ارزشی که فرآیند آبیاری به تولید اضافه می کند را نشان نمی
 دهد.ینم
نماید دشوار است. دشواری به این دلیل است که آب مورد برآورد ارزشی که فرآیند آبیاری به محصولات کشاورزی اضافه می 

شود. به ویژه این که معمولاً بارندگی یک مولفه از منابع آبی مورد استفاده برای تولید محصولات از منابع آبی مختلف تأمین می
ت و زمان و مکان بارش بر روی نیاز آبیاری تاثیر می گذارد. عوامل دیگری نظیر تبخیر، رطوبت خاک نیز استفاده در کشاورزی اس

نیاز آبیاری را تحت اثر قرار می دهند. این عوامل همگی موجب تغییرات زمانی و مکانی در مقدار آب مورد استفاده در آبیاری می 
فاریاب نیست و کود، زمین، کارگر، ماشین آلات و سایر نهاده ها نیز مورد استفاده شوند. به علاوه، آب تنها نهاده تولید در اراضی 

 باشد.مدنظر نمی GVIAPقرار می گیرند. کمی سازی، اثر مجزای آبیاری بر روی تولید، در شاخص 
( شاخص 2. از این رو باید دقت شود که در مقایسه بین محصولات مختلف این شاخص، معیاری برای سنجش بهره وری نیست

GVIAP ( 2012ابزاری موثرتر برای سنجش تغییرات در طی زمان، و مقایسه تفاوتهای منطقه ای در تولید کشاورزی است ,ABS.) 
های وزارت در این پژوهش اطلاعات تولید و عملکرد محصولات مختلف آبی و دیم استان به همراه سطح کشت آنها از آمارنامه

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، تهیه شده است. برای قیمت محصولات نیز از اطلاعات موجود  جهاد کشاورزی و استعلام از
 در مرکز آمار ایران استفاده گردید. 

 
 ب( الگوی آب بری

مطالعات انجام شده در زمینه الگوی کشت این سوال را ایجاد می کند که آیا برنامه ریزی بر مبنای الگوی کشت در بخش مدیریت 
وری آب و سازگاری با کم آبی ارائه دهد؟ با توجه به تفاوت در ضای آب توانسته است رویکردهای شفافی را برای ارتقای بهرهتقا

نیاز آبی و مصرف آب برای تولید محصولات مختلف، مفهوم الگوی کشت که به مساحت کشت توجه دارد و نه به میزان مصرف 
برای تحلیل کارشناسان و  "الگوی آب بری"در بخش دوم این پژوهش با رویکرد  آب نیازمند بازنگری است. در این راستا،

سهم "سیاستگذاران عرصه مدیریت تقاضای آب کشاورزی مطرح شده است. سهم هر محصول در الگوی آب بری، عبارت از 
 است. "منطقهردپای آب در تولید هر یک از محصولات کشاورزی در کل ردپای آب در تولید محصولات کشاورزی در 

 (، فرمول پیشنهادی برای محاسبه سهم آب بری هر محصول ارائه شده است:3در رابطه )

(3) WUPi  =
  WFPi

∑ WFPi
n
i=1

 

                                                           
1 Gross Value of Irrigated Agricultural Production 
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تعداد محصولات در الگوی  nام و  iردپای آب در تولید محصول  WFPiام در الگوی آب بری،  i، سهم محصول WUPiکه در آن 
تواند سطح مزرعه، دشت، حوضه، ملی و ه مورد مطالعه می باشد. محدوده مورد مطالعه بسته به هدف تحلیل میکشت در محدود

 المللی باشد.بین
 

 نتایج و بحث 
بندی شده و محاسبات انجام شده درخصوص ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری و دیم در نتیجه اطلاعات جمع

 ( ارائه شده است.1مصرفی محصولات در جدول )و میزان آب  1376سال 
 

 پارامترهای عملکرد، مساحت، قیمت و ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری و دیم استان قزوین -1جدول 

 محصول
قیمت واحد 

 )ریال(

 ارزش تولیدات )میلیارد هزار ریال( مساحت و عملکرد کشت دیم مساحت و عملکرد کشت آبی

 )هکتار( مساحت
عملکرد )کیلوگرم 

 در هکتار(
 مساحت )هکتار(

عملکرد)کیلوگرم 
 در هکتار(

 دیم آبی

 016011 013361 648 6364 6310 1444 33614 آفتابگردان

 010118 314860 6346 6613 1301 14601 30086 پنبه

 010141 6616680 66660 608 38410 16484 3811 پیاز

 6611434 1016646 6360 6036108 3144 463364 8630 جو

 - 6411360 0 0 63633 660103 1466 چغندر

 010886 6011861 8331 6668 10343 41610 1411 خربزه

 010466 6118683 66644 864 13338 46118 60064 خیار

 - 6311114 0 0 4383 668633 66146 ایذرت دانه

 010644 6411343 64148 1111 60346 113314 6630 ایذرت علوفه

 010361 1610103 61063 406 36661 668610 3164 سیب زمینی

 611834 614431 60110 16166 4404 33086 4311 شبدر

 - 11013634 0 0 3406 641036 84636 برنج

 313811 013061 643 613314 6133 4616 36448 عدس

 013161 613600 406 63644 6313 34118 13386 کلزا

 4613346 60418113 6663 3800438 3661 1614440 61313 گندم

 010861 1113338 16448 414 34614 638111 3831 گوجه فرنگی

 010363 6613404 6141 386 1633 604030 60066 لوبیا

 6013410 011441 610 384180 6163 60604 36611 نخود

 - 614113 0 0 6468 60460 46410 توتون و تنباکو

 013318 114108 1184 1884 1466 36664 11061 سویا

 010836 614041 613 4644 6043 31406 63448 کنجد

 - 016306 0 0 830 1331 13013 گلرنگ

 - 413344 0 0 83660 84616 6134 نیشکر

 018103 6418366 66331 61100 36084 616164 3614 هندوانه

 610143 3018336 1411 63341 4838 644010 1414 یونجه

 010004 311341 6001313 318 66863 161868 66118 سیب

 614446 611104 410313 34411 61663 61164 38064 گلابی

 010344 111010 408413 18116 66881 8434 13606 به

 010030 313334 118114 6116 1146 64148 30164 آلبالو

 010361 6111661 384313 11416 4336 33681 30111 گیلاس

 014406 114143 4441 336411 8666 66036 18403 گوجه

 010331 311838 310318 60014 60146 11404 64616 آلو

 010861 6110636 6648413 31013 63446 63610 16343 هلو

 010063 013631 161318 6016 8646 6810 16633 شفتالو

زردآلو و 

 قیسی

31438 68186 4361 3411 343314 6816130 010083 
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 محصول
قیمت واحد 

 )ریال(

 ارزش تولیدات )میلیارد هزار ریال( مساحت و عملکرد کشت دیم مساحت و عملکرد کشت آبی

 )هکتار( مساحت
عملکرد )کیلوگرم 

 در هکتار(
 مساحت )هکتار(

عملکرد)کیلوگرم 
 در هکتار(

 دیم آبی

 010364 116438 6106314 63018 63834 16066 16661 لشلی

 010610 011060 1314 61314 63446 1114 66138 آلو قطره طلا

 114304 3614463 306113 4110313 63668 164161 60664 انگور

 010343 616640 4801 1411 1848 6866 18441 توت درختی

 010646 116366 311013 60814 63431 3848 34866 توت فرنگی

 010084 010064 113113 11 418 64 660000 تمشک

 010631 4314366 43616 1118 838 364061 136664 پسته

 613384 6116006 36316 8631114 6113 84633 634080 بادام

 614431 6011384 636814 164411 1066 668063 104613 گردو

 616603 114430 41611 111818 6610 63144 680436 فندق

 010001 011314 48114 616 6411 1130 660000 سنجد

 010616 010043 184111 10416 3118 660 10831 زالزالک

 010060 011130 611311 11 6334 63614 36384 زرشک

 011114 010384 63616 611316 6011 640 160000 سماق

 014648 010336 4640 10416 6113 31 100000 ازگیل

 010003 013606 6000 611 3363 6001 80000 تهزغال اخ

 010631 014313 33114 110 1111 1664 660000 عناب

 014640 1413160 103013 6813811 6811 643334 13141 خرما

 314141 6414643 6140011 30414 68361 618046 4680 پرتقال

 013418 111416 6663118 333616 10604 31634 4686 نارنگی

 010131 1113146 6068611 3314 68616 14460 66041 و ترشلیم

 010368 6313066 810318 68416 33648 64363 11643 لیمو شیرین

 010033 014414 6616813 3113 11811 3116 60616 گریپ فروت

 016606 013668 6164418 333413 64313 3330 1434 نارنج

 016141 6418134 466416 81416 63411 43840 61381 انار

 014433 616334 44414 3104416 8043 1303 11014 انجیر

 010888 013363 6330111 30318 61118 6334 66143 خرمالو

 - 316614 0 0 16381 66310 61113 کیوی

 116346 010616 418114 6418313 66666 186 66863 چای

 016661 313663 11618 3634 1041 60366 30416 زیتون

 - 113660 0 0 36336 3611 68113 زمو

 - 610064 0 0 60116 3648 11311 انبه

 - 010634 0 0 66436 33 14000 نارگیل

 - 6113836 0 0 166161 1313 60064 ایخیار گلخانه

گوجه فرنگی 

 ایگلخانه

3831 463 140063 0 0 014363 - 

 - 018416 0 0 630146 333 63000 انواع فلفل

 - 011388 0 0 631436 131 4101 بادمجان

توت فرنگی 

 ایگلخانه

34866 368 36484 0 0 014411 - 

گیاهان دارویی 

 ایگلخانه

160000 10 83068 0 0 611331 - 

 - 010481 0 0 3 601338 136113 زعفران

گلستان )گل 

 محمدی(

60000 60488 1614 614416 634313 613136 013461 

 614134 3111166 40113 6041113 3616 30134 160000 گیاهان دارویی

 - 118448 0 0 186441 388 60000 ایقارچ دکمه

 - 010318 0 0 434141 6 61000 قارچ صدفی

کل 

 محصولات

- 9244191 - 1319011 - 2/1022 33/121 
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میلیارد ریال و  1066620دل ، معا76بر مبنای محاسبات انجام شده ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری در سال 
میلیارد ریال بوده است. لذا ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی  1176662کل ارزش محصولات زراعی و باغی در آن سال معادل 

 ((1درصد کل ارزش محصولات زراعی و باغی بوده است ) شکل ) 89وابسته به آبیاری در این سال در حدود 

 

 31-34الص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری و دیم در سال زراعی مقایسه سهم ارزش ناخ – 1شکل 
 

( برآورد گردید. طبق این 3و  2های )مطابق شکل 1376سهم کلیه محصولات کشور از ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی در سال 
را در ارزش تولیدات کشاورزی کشور درصد( بالاترین سهم  21میلیارد ریال ) 260366نمودارها برنج با میزان ارزش ناخالص معادل 

 6میلیارد ریال ) 24266درصد( در رتبه دوم، پسته با ارزش ناخالص  16میلیارد ریال ) 181304داراست. گندم نیز با ارزش ناخالص 
نظر ارزش  درصد( در رتبه چهارم کشور قرار گرفته است. از 4/3میلیارد ریال ) 62233درصد( در رتبه سوم و گردو با ارزش ناخالص 

رتبه اول تا چهارم و بیشترین  6و  2، 10، 24ناخالص داخلی وابسه به آبیاری نیز به ترتیب برنج، گندم، پسته و گردو با درصدهای 
 اند.خود اختصاص دادهسهم ارزش ناخالص داخلی را به

 

 نسبت سهم محصولات مختلف کشور از کل ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی – 2شکل 
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 سهم محصولات اصلی  در ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری در سطح ملی – 9شکل 
 

ملاحظه می گردد، که سهم محصولات در ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی وابسته به آبیاری، با هیچیک از الگو های مختلف در 
در مطالعات آب و کشاورزی و اقتصاد،  GVIAPخص مطالعات آب و کشاورزی نظیر الگوی کشت همخوانی ندارد. لذا مطالعه شا

می تواند رهنمون های متفاوتی را برای ارتقای بهره وری آب، تعیین الگوی کشت بهینه  و برنامه ریزی تجارت آب مجازی به 
 دست آورد.

، %12گندم با حدود  ارائه گردید. با توجه به نمودار رسم شده 4بر اساس محاسبه الگوی آب بری محصولات مختلف کشور، شکل 
رتبه اول تا پنجم مصرف آب را به خود اختصاص  %6/6و برنج با حدود  %6، سیب با حدود  %2، پسته با حدود %12یونجه با حدود 

 اند.داده

 

 محصولات اصلی الگوی آب بری در سطح ملی– 4شکل 

 

اخلی وابسته به آبیاری را به خود اختصاص داده درصد ارزش ناخالص د 24گردد برنج با وجودی که از نتایج حاصله مشخص می
درصد ارزش ناخالص وابسته به  10نماید. گندم آبی با سهم درصد از آب کل کشور را در بخش کشاورزی مصرف می 6/6است، 

ب درصد مصرف آ 2درصد ارزش ناخالص وابسته به آبیاری،  2کند. پسته با سهم درصد آب کشاورزی را مصرف می 12آبیاری، 
 نماید. درصد آب کشاورزی کشور را مصرف می 12درصد،  4دهد. یونجه نیز با ارزش ناخالص کشاورزی را به خود اختصاص می
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 گیری نتیجه
میلیارد ریال )معادل  1066620بر اساس یافته های مطالعه انجام شده در ارزش ناخالص تولیدات کشاورزی، مشخص گردید که 

در استرالیا انجام  GVIAPباغی و زراعی کشور وابسته به آبیاری است. در مطالعاتی که با شاخص  درصد( از ارزش تولیدات 87
درصد کل ارزش تولیدی بوده است. وابستگی ارزش تولیدات  26(، سهم محصولات وابسته به آبیاری  ,2012ABS) شده است

و نیمه خشک نظیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، درصد و در مناطق خشک  33کشاورزی به آبیاری در مقیاس جهانی در حدود 
گردد که در ایران، وابستگی اقتصاد کشاورزی به آبیاری، (. ملاحظه می2016درصد گزارش شده است )حقیقی و همکاران،  80

ها د رودخانهاهش آورها، کباشد. از این رو، افت آبخوانبیشتر از میانگین جهانی و میانگین مناطق خشک و نیمه خشک خاورمیانه می
 و کاهش بارش، در کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی بسیار شدیدی خواهد داشت. 

بری و ارزش ناخالص داخلی وابسته به گردد در کنار مفهوم الگوی کشت در کشور، از شاخص های الگوی آباز طرفی توصیه می
نسبت به اصلاح الگوی کشت اقدام نمود. طبیعتاً بسته به شرایط  بردههای نامآبیاری نیز استفاده شده و با لحاظ داشتن شاخص

 GVIAPوری در کشاورزی، الگوی کشت و اقتصاد کشاورزی هر منطقه، مقدار شاخص بری محصولات، بهرهاقلیمی، میزان آب
شود شنهاد میآبیاری، پی متفاوت خواهد بود. با توجه به وابستگی بالای تولیدات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک به فرآیند

که سهم وابستگی به آبیاری در اقتصاد کشاورزی هر استان، هر منطقه و هر حوضه آبریز تحلیل گردد تا بر این اساس، اثر مدیریت 
 منابع آب و مدیریت بازار و اقتصاد کشاورزی در یک نگاه جامع نگر تحلیل شود. 

ی مدیریت تقاضای آب در بخش کشاورزی، شاخص های اقتصادی و آبی، باید با نتایج مطالعه حاکی از این است که درسیاستگذار
نگرش های مختلف بررسی گردد. محصولات اشاره شده به عنوان محصولات کلیدی در ارزش ناخالص داخلی وابسته به آبیاری، و 

مه ریزی نیستند. از این منظر باید در برنایا الگوی آب بری، لزوماً محصولات غالب از نظر سطح کشت و یا تامین نیاز  غذایی کشور 
ری و همچنین گذامنابع آب و طراحی الگوی مناسب اقتصاد آب، باید تمامی ابعاد موضوع، به درستی شناخته و تحلیل گردد. سرمایه

ولیدات ت بهبود مدیریت کشاورزی در کشور در راستای افزایش بهره وری آب محصولات تأثیر شایانی بر افزایش ارزش ناخالص
کشاورزی وابسته به آبیاری و بالتبع ارزش افزوده بخش کشاورزی و امنیت و اشتغال کشور خواهد داشت. این مهم می تواند 

 راهبردی عملی در سازگاری با کم آبی باشد. 
 مشخص تحلیل الگوی آب بری محصولات مختلف در هر حوضه و دشت می تواند اولویت های تمرکز بر مدیریت منابع آب را

نماید. همچنین، در سیاستگذاری تجارت آب مجازی، واردات و صادرات محصولات و همچنین تاب آوری بخش کشاورزی در 
 تواند مورد توجه محققین و کارشناسان امر قرار گیرد.شرایط کم آبی، مفهوم الگوی آب بری می

ر کشاورزی و شاخص های اقتصاد کلان می باشد. طبیعتاً آنچه در این گزارش ارائه گردید، تحلیل اولیه از ارتباط مصرف آب د
بررسی تمام جوانب مسئله، به اطلاعات، محاسبات و توسعه بیشتر روش شناسی نیازمند است. تعیین ارتباط الگوی آب بری 

ره ه بین بهمحصولات مختلف با سهم هر محصول در اقتصاد و اشتغال در هر منطقه به همراه برآورد شکاف بهره روی آب )فاصل
 وری فعلی و بهره وری پتانسیل آب( می تواند، ما را در برنامه ریزی برای سازگاری با کم آبی، یاری رساند.
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 ای¬قطره یاریآب های¬از سامانه برداری¬نظارت بر بهره تیاهم

 (رفتجی – ابی: شهرستان فاری)مطالعه مورد
 

 9میلاد جهانی ،2، وحدت برخورداری1رحیمه دهقانی دشتابی 
 rahimeh.dehghany@yahoo.com، های آبی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد سازه-1

 مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان. -2
 دسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان.دانش آموخته مهن -3

 
 

صورت  ادیز اریبس یمعمولا توسط افراد با تجربه و با صرف وقت، دقت و انرژ یاریآب های¬سامانه یو اجرا یطراح اتیعمل

ورت ص کشاورزانی توسط ها¬سامانه نیو استفاده مداوم از ا برداری¬بهره که¬نی. اما متاسفانه موضوع فراموش شده اردگی¬یم

که  یاریکارآمد آب تیریدارند و مد یاریآب های¬از سامانه یو نگهدار برداری¬نه بهرهیدر زم یاندک اریکه اطلاعات بس ردگی¬یم

، در 72-76یپژوهش که در طول سال زراع نی. اشود¬یانجام نم یاست به درست ها¬سامانه نیاز ا برداری¬بخش مهم بهره

غالب در  یراستا محصولات زراع نی( انجام شد. در اپی)ت ای¬قطره یاریآب های¬هو در مزارع مجهز به سامان ابیشهرستان فار
قرار  سهیو مقا یدو روش مورد بررس قیتحق نیقرار گرفتند. جهت انجام ا یشهرستان شامل ذرت، گندم، کلزا و هندوانه مورد بررس

. دندبو( پی)ت ای¬قطره یاریآب های¬از سامانه برداری¬بهره تیریکه تاکنون بدون انجام نظارت بر مد هایی¬پروژه -1گرفت: 

 یجهاد کشاورز ی( از سوپی)ت ای¬قطره یاریآب های¬از سامانه برداری¬بهره تیریکه جهت انجام نظارت بر مد هایی¬پروژه -2

 های¬از سامانه برداری¬و با توجه به ضوابط شرح خدمات نظارت بر بهره یزراع کسالی مدت به ها¬پروژه نیشدند. ا یمعرف

و  یاریآب حیصح تیریمد ،یاریمختلف سامانه آب های¬از قسمت حیصح یو نگهدار یداربر¬در خصوص بهره ،ای¬قطره یاریآب

 رد. شد داده پروژه هر برداران¬لازم به بهره های¬آموزش آنها، نامه¬بهره برداران با لوازم و اتصالات و ضمانت ییآشنا نیهمچن

شده، هر کدام از محصولات در واحد هکتار مورد  مانجا های¬نهیعملکرد محصول و هز زانیم ،یاریحجم آب آب نییبا تع تنهای

ر علاوه ب یاریآب های¬از سامانه برداری¬مطالعه نشان داد که با انجام نظارت بر بهره جیقرار گرفتند. نتا یابیو ارز یبررس

آب  فرمص یو اقتصاد یکیزیف وری¬بهره شیفزاعملکرد محصول، موجب ا شیقابل ملاحضه در مصرف آب و افزا جویی¬صرفه

 .گردد¬یم زین
 

 

   .مصرف آب، عملکرد، محصول یبهره ور ،یحجم آب مصرف :یدیکل یها واژه
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 مقدمه
 آبیاری، هایاز سامانه استفاده کشور، در موجود آب منابع از استفاده بهینه و کم آبی شرایط تعدیل جهت در مؤثر راهکارهای از یکی

 شود. در اجرا و طراحی است که خوب صورتی در ایقطره آبیاری باشد. موفقیت یک سامانهمی )تیپ( ایقطره آبیاری انهسام مانند

وضعیت کارکرد  دلیل همین به نیست. خود پتانسیل تمام به ارائه قادر سامانه و افتدنمی اتفاق شرط دو این توأم برقراری بیشتر مواقع
گیری، سودمندی روش آبیاری موجود را نیز نشان میگیرد. ارزیابی یک سامانه علاوه بر اندازه قرار زیابیار مورد باید سامانه آبیاری
-توان سامانه را بهبود بخشید. با توجه به محدودیتتواند به این نکته اشاره نماید که آیا میی دقیق ارزیابی سامانه میدهد. مطالعه

های موجود های سنتی و نیاز روز افزون به مواد غذایی مجبور به استفاده از آبیاری در آبیاریهای منابع آبی و پایین بودن بازده آب
های موثر برای استفاده بهینه از منابع محدود آب و افزایش راندمان سیستم می باشد)پیری، فشار یکی از راههای تحتهستیم. آبیاری

های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها در کشور کاملاً رای تخمین راندمان سامانهآوری اطلاعات و انجام مطالعات ب(. اهمیت جمع1371
ریزی آب مورد نیاز بخش کشاورزی تواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامهواضح و ضروری است. استفاده از این اطلاعات می

اندمان آبیاری در سطح کشور شود )سهرابی و های آبیاری داشته باشد و موجب بهبود و اصلاح رو افزایش درصد موفقیت پروژه
 .است برخوردار خاصی اولویت و اهمیت از کشور اراضی در آب مصرف وریبهره ویژه به آبیاری راندمان (. افزایش1388عباسی، 

 تسهیلات و یدولت اعتبارات منابع از توجهی قابل اعتبارات و گرفته صورت هاروش این توسعه جهت فعالیت هایی اخیر سال چند در
وری مصرف آب، نسبت عملکرد تعریف خلاصه شده بهره .است گرفته قرار کشاورزان اختیار در هاروش این اجرای جهت بانکی

وری آب مشخص می کند که بازای کاربرد مقدار مشخصی از محصول به مقدار آب بکار برده شده برای گیاه است. در واقع بهره
شود و این واژه دارای واحد کیلوگرم بر مترمکعب است. البته در بررسی و ارزیابی اثر بخشی آب در آب چه مقدار ماده تولید می

تولید گیاه علاوه بر مقدار ماده تولید شده باید به ارزش ماده تولیدی هم توجه شود. مثلا درآمد حاصل از مصرف هر متر مکعب آب 
لسون ها مورد توجه قرار گیرند. داویس و نتواند در ارزیابیمشخصی از آب نیز می و یا مقدار پروتئین و کالری تولید شده بازای مقدار

ا های سطحی و زیرسطحی نشان دادند که عموما کاربرد این سامانههای آبیاری قطرهدر تحقیقات انجام شده روی روش 1(1720)
ود. شه جویی بیشتر برای باغات مرکبات میدرصد برای گیاهان ردیفی و حتی صرف 60تا  26باعث کاهش مصرف آب به میزان 

وری مصرف آب را در منطقه ( بهره1382درزمینه بهره وری مصرف آب مطالعات زیادی انجام شده است. سلیمانی و حسنلی )
خشک داراب برای محصولات عمده منطقه شامل گندم، ذرت، پنبه و پرتقال مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که به جز 

( ارزش اقتصادی آب برای تولید محصول ذرت 1376وری آب بسیار کم است. دهقانی و جهانی )پرتقال در بقیه محصولات بهره
ای )تیپ( را در شهرستان فاریاب مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند که ارزش های آبیاری قطرهدر مزارع مجهز به سامانه

( راندمان سامانه آبیاری نواری را در 1376ر مکعب آب به دست آمد. معروفپور و همکاران )ریال بازای هر مت 6260اقتصادی آب 
ز برنامه های آبیاری ابرخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند در صورتیکه متولیان شبکه

ار باشند و آب در دسترس کشاورزان در حد مورد نیاز باشد، علمی و عملیاتی خوبی در تحویل و توزیع آب به کشاورزان برخورد
در تحقیقی  2(2006کشاورزان غالباً قادر به اعمال یک مدیریت مطلوب آبیاری در محدوده زراعی خود هستند. اسمیت و همکاران )

یابی به راندمان باشد و دستدرصد می 48درصد متغیر، با میانگین  100الی  12گزارش کردند که راندمان کاربرد آب در محدوده 
های زیرزمینی در هنگام آبیاری به طور صحیح باشد که میزان خروجی از زهکشپذیر میدرصد در صورتی امکان 76الی  86

ند. کها تلفات عمقی بیشتر شده و راندمان کاهش پیدا میمدیریت شود. زیرا در صورت افزایش میزان جریان خروجی از زهکش
در  3 (2006گیرد. لسینا )مان کاربرد آب در مزرعه تحت تأثیر میزان کمبود رطوبت خاک در زمان آبیاری قرار میچنین راندهم

درصد برآورد کردند و بیان داشتند که با مدیریت صحیح آبیاری در مزرعه  66تا  47مناطقی از اسپانیا، راندمان کاربرد آب بین 
با توجه به مطالبی که در مقدمه بیان شد هدف این تحقیق مشخص شدن اهمیت رسد. درصد هم می 26متوسط راندمان کاربرد به 

، در شهرستان فاریاب و در مزارع 72-76این پژوهش که در طول سال زراعی باشد.هایی آبیاری میبرداری از سامانهنظارت بر بهره
حصولات زراعی غالب در شهرستان شامل ذرت، گندم، ای )تیپ( انجام شد. که در این راستا مهای آبیاری قطرهمجهز به سامانه

                                                           
1 Davis, S. and Nelson(1970) 
2 Smith, et. All(2005) 
3 Lecina, et. All(2005) 
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های آبیاری تحت فشار اجرا شده در مزارع و باغات مختلف مقوله بهره برداری از سامانه کلزا و هندوانه مورد بررسی قرار گرفتند.
 ندهای مهم در توسعهجوئی آب و همچنین افزایش تولید محصولات مختلف، از فرایکشور و ارزیابی اثرات آنها در میزان صرفه

وری مصرف آب در محصولات ذرت، گندم، های آبیاری بوده لذا لازم است تا در این مطالعه برای شناخت وضعیت فعلی بهرهسامانه
ای هبرداری از سامانهکلزا و هندوانه با انجام مدیریتی مطلوب در تعدادی از مزارع شهرستان فاریاب، به اهمیت نظارت بر بهره

 پرداخته شود. آبیاری

 روش تحقیق
کیلو متر مربع واقع درجنوب استان کرمان انجام شده است. ارتفاع این شهرستان  2664 با مساحت فاریاباین پژوهش درشهرستان 

 180این مقدار به 1376میلیمتر است که در سال 160فاریاب شهرستان متر می باشد. میانگین بارندگی در  600از سطح دریا 
ین جهت انجام ا. یده است. این منطقه از نظر تقسیم بندی های اقلیمی جزء مناطق گرم وخشک محسوب می شودمیلیمتر رس

 تحقیق دو روش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت:
لات شکبا وجود مای )تیپ( بودند، های آبیاری قطرهبرداری از سامانههایی که تاکنون بدون انجام نظارت بر مدیریت بهرهپروژه -1 

که اطلاعات لازم شامل حجم آب  مورد ارزیابی قرار گرفت  بردارانبرداری و با مدیریت آبیاری محلی بهره ی بهرهزیاد در نحوه
ها از جهاد کشاورزی شهرستان های انجام شده برای هر محصول، جهت ارزیابی این پروژهآبیاری، میزان عملکرد محصول و هزینه

 و کشاورزان پیشرو در شهرستان اخذ گردید و مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفت.فاریاب، کارشناسان فعال 
ای )تیپ( از سوی جهاد کشاورزی های آبیاری قطرهبرداری از سامانههایی که جهت انجام نظارت بر مدیریت بهرهارزیابی پروژه -2 

معرفی شد. در انتخاب مزارع سعی شد مزارع انتخابی در هکتار، 1600مزرعه به مساحت  60معرفی شدند. در این روش ابتدا تعداد 
مدیریت آبیاری و عملیات زراعی اعمال شده توسط کشاورزان معرف کشاورزان منطقه باشد. همچنین کشاورزان انتخابی معرف 

ارشناس کشاورزی را ی دیپلم و حتی کای از کم سواد تا دارندهها، دامنهجمعیت کشاورزی منطقه بوده و از لحاظ میزان سواد آن
برداران به همراه نقشه و دفترچه ها ابتدا اطلاعات لازم در خصوص شماره تماس و آدرس هر کدام از بهرهشامل شد. در این پروژه

های آبیاری تحت فشار، طراحی هر پروژه از جهاد کشاورزی شهرستان اخذ گردید. و با توجه به ضوابط و معیارهای فنی روش
های آبیاری صورت گرفت. ضمن برداری از سامانههای آبیاری موضعی، مدیریت بهرهبرداری و نگهداری روشهرهدستورالعمل ب

آبیاری، در خصوص سرویس،  برداران در استفاده از سامانههای مورد مطالعه و آگاهی یافتن از مشکلات بهرهانجام بازدید از پروژه
های لازم داده شد. در مرحله بعد علاوه بر کنترل برداران آموزشز فصل آبیاری به بهرهبرداری و نگهداری در داخل و خارج ابهره

های گذشته، در صورت داشتن محصول در مزرعه، در خصوص مدیریت های داده شده در بازدیدبرداران در انجام توصیهعملکرد بهره
های لازم داده شده و مدیریت مستمری را اران آموزشبرد)تنظیم شیفت( به بهره صحیح آبیاری و همچنین قطعه بندی مناسب

ع آنها های لازم جهت رفانجام دادند. در صورت مشاهده مشکلات در ایستگاه پمپاژ، سیستم کنترل مرکزی و شبکه آبیاری، آموزش
داری برداری و نگه، نحوه بهرههای آموزشی، با لوازم و اتصالات سامانه آبیاری نواریبرداران با حضور در کلاسداده شد. تمامی بهره

 های سامانه آبیاری، آشنایی لازم را کسب کردند. ها در داخل و خارج از فصل آبیاری، روش تنظیم دبی و فشار در تمام بخشاز آن
جهت تعیین میزان حجم آب مصرفی در طول دوره رشد هر کدام از محصولات در هر پروژه، اطلاعات مربوط به دور و ساعات 

برداری از منبع آب هر پروژه، مساحت هر قطعه آبیاری اری در هر نوبت آبیاری، تعداد دفعات آبیاری، دبی آب پروانه مجازبهرهآبی
های مربوط به هر محصول نیز از ابتدا تا انتهای طول دوره رشد )شیفت( و حجم خاک آب مشخص شده و محاسبه گردید. هزینه

برداران پرسیده شد. با توجه به مساحت زمان برداشت میزان عملکرد هر محصول از بهرهمشخص و یادداشت گردید. همچنین در 
ها و عملکرد محصول در واحد یک هکتار محاسبه شدند. جهت کشت هر محصول در هر مزرعه، میزان حجم آب مصرفی، هزینه

 زی اخذ گردید.با توجه به این اطلاعات،تعیین درآمد حاصل از کاشت هر محصول، قیمت هر واحد محصول از سازمان جهاد کشاور

های معرفی شده در این پژوهش به تازگی اجرا با توجه به اینکه تمام پروژه میزان درآمد و سود حاصل از هر محصول محاسبه شد.
امانه آبیاری، اده از سای )تیپ( بود و با توجه به مشکلاتی از جمله عدم استفهای آبیاری قطرهشده بودند و سال اول استفاده از سامانه

ها، کمتر و یا بیشتر برداری از سامانهبردار، کشت نکردن محصول، به وجود آمدن مشکلات فنی در زمان بهرهعدم همکاری بهره
ها با واقعیت بودن دبی آب ورودی به سامانه و ...، اطلاعات مربوط به میزان حجم آب مصرفی و میزان عملکرد در برخی از پروژه
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هایی پروژه تعداد پروژه 60وری مصرف آب مناسب نبودند. بنابراین از بین رت زیادی داشت و این جامعه آماری جهت تعیین بهرهمغای
وری فیزیکی و اقتصادی مصرف تری داشتند انتخاب گردید و با این جامعه آماری مناسب بهرهکه نسبت به بقیه وضعیت مناسب

 .آب محاسبه شد

 وری مصرف آب:بهره
وری از وری از دیدگاه فیزیکی، بهرههای مختلفی قابل بحث و بررسی است. بهرهوری آب کشاورزی از دیدگاهبه طور کلی بهره

های فیزیکی و ها هستند. که در این تحقیق از شاخصوری از دیدگاه اشتغال معمول ترین این دیدگاهدیدگاه اقتصادی و بهره
وری آب شامل شاخص عملکرد بازای واحد حجم دید. از شاخص های فیزیکی و اقتصادی بهرهوری آب استفاده گراقتصادی بهره

وری آب ( برای محاسبه بهرهNBPD( و بازده خالص بازای واحد حجم آب )BPD( ، درآمد بازای واحد حجم آب )CPDآب )
ملکرد بازای واحد حجم آب، وری آب کشاورزی، عهای مطرح در خصوص سنجش میزان بهرهیکی از شاخص استفاده شد. 

( است. این شاخص در واقع نسبت مقدار محصول تولید شده، نسبت به حجم آب مصرف شده است که CPDوری فیزیکی )بهره
 تر آب است.شود. بنابراین هر چه این نسبت بیشتر باشد نشان دهنده مصرف صحیحبا واحد کیلو گرم بر متر مکعب عنوان می

𝐶𝑃𝐷 =
(کیلوگرم)مقدار محصول تولید شده

(مترمکعب)مقدار آب مصرف شده
 

( را بر اساس درآمد سنجیده شود به شاخص درآمد بازای حجم آب و یا میزان درآمد بازای واحد حجم آب CPDاگر شاخص )
(BPD)  ر یال بآید. در این شاخص میزان درآمد نسبت به مقدار آب مصرف شده در نظر گرفته می شود که با واحد ربدست می

 شود. متر مکعب عنوان می

𝐵𝑃𝐷 =
(ریال) درآمد

(مترمکعب)مقدار آب مصرف شده
 

( است. شاخص مذکور یکی NBPDوری مورد استفاده، شاخص درآمد خالص بازای واحد حجم آب )های بهرهیکی دیگر از شاخص
روش قبل به جای در نظر گرفتن سود  وری آب کشاورزی است. در این روش بر خلافها برای سنجش بهرهاز بهترین شاخص

 وری مصرف آب  از منظرگیرد. بنابراین اگر منظور ما افزایش بهرهناخالص در صورت کسر، میزان سود خالص در صورت قرار می
 وری آب کشاورزی، روشی مناسب است.توان گفت که این روش برای سنجش بهرهاقتصادی باشد، می

𝐵𝑃𝐷 =
(ریال) سود خالص

(مترمکعب)مقدار آب مصرف شده
 

 نتایج وبحث
ها در طول دوره رشد و میزان عملکرد در در این پژوهش ابتدا اطلاعات هر محصول در رابطه با حجم آب مصرفی، مجموع هزینه

د، از جهاد دنای )تیپ( بوهای آبیاری قطرهبرداری از سامانههایی که تاکنون بدون انجام نظارت بر مدیریت بهرهیک هکتار در پروژه
 کشاورزی شهرستان فاریاب، کارشناسان فعال و کشاورزان پیشرو در شهرستان مطابق جدول زیر اخذ گردید: 

 

 های آبیاریبرداری از سامانههای بدون نظارت بر مدیریت بهرهاطلاعات مربوط به پروژه _( 1جدول )

سود خالص 
 )هزارریال(

درآمد 
 )هزارریال(

کتار مجموع هزینه ها در ه
 )هزارریال(

قیمت هر واحد 
 )هزارریال(

عملکرد 
 )کیلوگرم(

حجم آب مصرفی 
 )مترمکعب(

نام 
 محصول

 گندم 6088 4000 13 31200 62000 20300

 کلزا 4732 3000 28 31140 84000 62860

 هندوانه 3466 4000 2 32683 280000 242316

17400 63700 44600 6/10  ذرت 8600 6000 
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ها در طول دوره رشد و عملکرد محصول در یک هکتار در ر محصول اطلاعات حجم آب مصرفی، مجموع هزینههمچنین در ه
های آبیاری در پایان دوره رشد مشخص و از آنها میانگین گرفته شد که برداری از سامانههای تحت نظارت بر مدیریت بهرهپروژه

 ( آمده است. 2در جدول )
 

 های آبیاریز سامانهابرداری های تحت نظارت بر مدیریت بهرهبه پروژهاطلاعات مربوط  _ (2)جدول 

سود خالص 
 (الیرهزار)

درآمد 
 )هزارریال(

مجموع هزینه ها 
در هکتار 
 )هزارریال(

قیمت هر واحد 
 )هزارریال(

میانگین 
عملکرد 
 )کیلوگرم(

میانگین حجم آب 
مصرفی 

 )مترمکعب(

مساحت 
 )هکتار(

تعداد 
 پروژه

نام 
 محصول

 گندم 17 231 3826 6000 13 31200 66000 33300

62636 88626 31140 28 3162 3031 6/68  کلزا 6 

 هندوانه 22 287 3346 44000 2 32683 308000 220316

66610 100110 44600 6/10  ذرت 16 346 6762 7400 
 

برداران در مزارعی ی و مدیریت محلی بهرههای آبیاربرداری از سامانهجهت مشخص شدن تفاوت دو روش نظارت بر مدیریت بهره
ها در طول دوره رشد هر محصول، در ، حجم آب مصرفی، میزان عملکرد محصول و مجموع هزینههیچ گونه مدیریتی نداشتکه 

وری مصرف آب در هر دو روش، با سه شاخص محاسبه و مقایسه . همچنین بهرهقرار گرفت و مقایسه مورد ارزیابی هر دو روش
 کنید:ها را مشاهده میید. در جداول زیر این تفاوتگرد

 

 های آبیاری )محصول گندم(برداری از سامانههای بدون نظارت و تحت نظارت بر مدیریت بهرهتفاوت پروژه _(9جدول )

 عنوان واحد ربردامدیریت محلی بهره مدیریت تحت نظارت صحیح

 حجم آب مصرفی  مترمکعب 6088 3826

 عملکرد  یلوگرمک 4000 6000

 درآمد  هزار ریال 62000 66000

 سود خالص  هزار ریال 20300 33300

27/1  27/0  (CPDوری فیزیکی)بهره کیلوگرم / مترمکعب 

 (BPD)وری اقتصادیبهره ریال / مترمکعب 10220 16220

 (NBPDوری اقتصادی )بهره ریال / مترمکعب 3770 8671

 

 های آبیاری)محصول کلزا(برداری از سامانهبدون نظارت و تحت نظارت بر مدیریت بهرههای تفاوت پروژه _(4جدول )

 عنوان واحد ربردامدیریت محلی بهره مدیریت  صحیح

 حجم آب مصرفی  مترمکعب 4732 3031

 عملکرد  کیلوگرم 3000 3162

 درآمد  هزار ریال 84000 88626

 سود خالص  هزار ریال 62860 62636

04/1  61/0  (CPDوری فیزیکی)بهره کیلوگرم / مترمکعب 

 (BPD)وری اقتصادیبهره ریال / مترمکعب 12032 27266

 (NBPDوری اقتصادی )بهره ریال / مترمکعب 10218 18783
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 های آبیاری)محصول هندوانه(برداری از سامانههای بدون نظارت و تحت نظارت بر مدیریت بهرهتفاوت پروژه _(1جدول )

 عنوان واحد ربردامدیریت محلی بهره دیریت  صحیحم

 حجم آب مصرفی  مترمکعب 3466 3364

 عملکرد  کیلوگرم 40000 44000

 درآمد  هزار ریال 280000 308000

 سود خالص  هزار ریال 242316 220316

1/13  62/11  (CPDوری فیزیکی)بهره کیلوگرم / مترمکعب 

 (BPD)وری اقتصادیرهبه ریال / مترمکعب 81017 71668

 (NBPDوری اقتصادی )بهره ریال / مترمکعب 20116 80366

 

 های آبیاری)محصول ذرت(برداری از سامانههای بدون نظارت و تحت نظارت بر مدیریت بهرهتفاوت پروژه _(2جدول )

 عنوان واحد ربردامدیریت محلی بهره مدیریت  صحیح

 حجم آب مصرفی  مترمکعب 8600 6762

 عملکرد  کیلوگرم 6000 7400

 درآمد  هزار ریال 63700 100110

 سود خالص  هزار ریال 17400 66610

36/1  21/0  (CPDوری فیزیکی)بهره کیلوگرم / مترمکعب 

 (BPD)وری اقتصادیبهره ریال / مترمکعب 2618 14367

 (NBPDوری اقتصادی )بهره ریال / مترمکعب 2282 2782

 
دهد که میزان حجم آب مصرفی در زمان نظارت بر مدیریت جداول بالا مشخص شد نتایج ارزیابی نشان می همانطور که در

رداری ببرداران آنها هیچ گونه آموزشی در مورد بهرههایی که بهرهبرداری صحیح در طول دوره رشد هر محصول، نسبت به پروژهبهره
هر  دردرآمد و سود خالص ای داشت. میزان عملکرد و به دنبال آن لاحضهو مدیریت آبیاری صحیح ندیده بودند، کاهش قابل م

ادی وری فیزیکی و اقتصهای آبیاری افزایش یافت. همچنین بهرهبرداری از سامانهمحصول نیز با انجام نظارت بر مدیریت بهره
یش یافته و موجب افزایش رضایتمندی های آبیاری افزابرداری از سامانهمصرف آب در هر سه شاخص با انجام نظارت بر بهره

 ورتی که:در صبدین ترتیب با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش،  ای )تیپ( گردید.های آبیاری قطرهبرداران از سامانهبهره
 های آبیاری با توجه به شرایط موجود در هر مزرعه طراحی شوند. سامانه 
 ی آبیاری با توجه به شرایط موجود در منطقه، از کیفیت و خصوصیات فنی لازم برخوردار هامصالح مورد استفاده در اجرای سامانه

 باشند. 
 های ها و ارائه آموزشهای آبیاری نیز کارشناسان مشاور در مدت یک سال زراعی، با انجام بازدید از سامانهبعد از اجرای سامانه

 برداران باشند. ها در کنار بهرهصحیح از سامانه نگهداری و برداریبهرهدهی، سرویسعملی لازم در مورد 
 شوند. منداز دانش فنی و کافی بهرههای آموزشی در کلاس های توجیهی و ترویجی،آموزشبا دریافت نیز  بهره برداران 
 د.برداران آموزش داده شوای به صورت کامل به بهرههای آبیاری قطرهمدیریت صحیح آبیاری با استفاده از سامانه 

ها قادر خواهند بود موجب صرفه جویی در مصرف آب و افزایش در تولید محصولات کشاورزی را فراهم نماید. لذا با این سامانه
ا ضمن هتوجه به شرایط حاکم بر منابع آب و خاک در شهرستان فاریاب، می توان با استفاده از اجرا و استفاده صحیح از این سامانه

همچنین توجه مسئولان به  آب کشاورزی را در این مناطق فراهم کرد. وریبهره ، زمینه ارتقای جهشیکاهش فشار بر منابع آب
برداری صحیح، و مدیریت صحیح آبیاری در استفاده از آموزش های کاربردی برای کشاورزان در مواردی همچون سرویس، بهره

و همچنین ترویج آخرین یافته های علمی و کاربردی می تواند   ای و در کنار آن افزایش عملکرد محصولهای آبیاری قطرهسامانه
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وری آب داشته باشد. که متاسفانه تا کنون توجه لازم و کافی به این مقوله نگردیده و یکی از دلایل اثر مهمی در افزایش میزان بهره
 ن آن کم می باشد.ای در منطقه است که اثر بخش بودهای آبیاری قطرهمهم نبود موفقیت لازم در سامانه

 

 نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی

برداری صحیح در طول دوره رشد دهد که میزان حجم آب مصرفی در زمان نظارت بر مدیریت بهرهنتایج این پژوهش نشان می
 ری صحیح ندیدهبرداری و مدیریت آبیابرداران آنها هیچ گونه آموزشی در مورد بهرههایی که بهرههر محصول، نسبت به پروژه
در هر محصول نیز با انجام نظارت بر درآمد و سود خالص ای داشت. میزان عملکرد و به دنبال آن بودند، کاهش قابل ملاحضه

وری فیزیکی و اقتصادی مصرف آب در هر سه شاخص با های آبیاری افزایش یافت. همچنین بهرهبرداری از سامانهمدیریت بهره
اری های آبیبرداران از سامانههای آبیاری افزایش یافته و موجب افزایش رضایتمندی بهرهبرداری از سامانهانجام نظارت بر بهره

ات های آبیاری اجرا شده در مزارع و باغبرداری از سامانهتوان گفت که مقوله نظارت بر بهرهبدین ترتیب میای )تیپ( گردید. قطره
جوئی آب از فرایندهای مهم در تلف، و همچنین ارزیابی اثرات آنها در میزان صرفهمختلف کشور و افزایش تولید محصولات مخ

های ل سامانهآبه منظور رسیدن به کارکرد ایده ها به فراموشی سپرده شده است.که در این سال های آبیاری بوده استتوسعه سامانه
برداری، نگهداری و های لازم بهرهزراعی، ضمن ارائه آموزش برداری به مدت یک سالآبیاری در مزرعه، باید مشاور ناظر بر بهره

ها و عوامل تولید به کشاورز، مدیریت مستمری را در مزرعه انجام می دهد. همچنین مدیریت آبیاری در مزرعه و کلیه نهاده
ه بهینه از منابع آب همچنین روش های آبیاری موضعی به لحاظ راندمان بالا در یکنواختی، یک راه حل مناسب برای استفاد

واید ها شود، قادر به ارائه فها سعی در گسترش کمی آنباشند، بدین منظور چنانچه بدون توجه به کیفیت اجرای این سامانهمی
 شوند. اسمی خود نمی
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 صفر در شرکت آب و فاضلاب مشهد یدارائه مدل رشد تول
 

 ، هانیه سخدری،مریم فتوره چی0حسن یعقوبی 1علی بصیرت 0محسن محتشم0محسن موقّر
 movaghar@abfamashhad.ne، شرکت آب و فاضلاب مشهد-1

 

 

ب در بخش توزیع و مصرف می باشند.با توجه به اینکه شرکت های آب و فاضلاب شهری در کشور متولی بخشی از چرخه آ
محدودیت های منابع آب به صورت مستمر و فزآینده به سمت بحرانی شدن میل میکند لذا میتوان عوض استفاده از منابع منطقه 

ین دو مقوله تحت ای و فرامنطقه ای تمرکز خود را در صرفه جویی ناشی از کاهش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف قرار داد که ا
عنوان مدل رشد تولید صفر در شرکت آب و فاضلاب نامگذاری شده است و هدف از آن بهره وری هر چه بیشتر از منابع در دسترس 

 می باشد
 

 

  غلتان موجی ریزی محور, برنامه نتیجه : رشد تولید صفر, آب بدون درآمد, مدیریت مصرف,مدیریتهای کلیدیواژه
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 مقدمه
رشد تولید صفر در شرکت آب و فاضلاب مشهد بر اساس راهبردی بود که توسط مدیر عامل محترم و در راستای استفاده ایده مدل 

بهره ور از منابع آبی در دسترس ایجاد شدبدین ترتیب که با انجام فعالیت های موثر در دو بخش آب بدون درآمد و مدیریت مصرف 
که این خود منجر به افزایش تولید می شود را از طریق کاهش آب بدون درآمد و  بتوان افزایش مصرف ناشی از افزایش جمعیت

برسد 1373به سطح تولید در سال 1400ساله در سال  4نیز از طریق کاهش سرانه مصرف جبران نمود تا سطح تولید در یک افق 
سطح شرکت های آب و فاضلاب ارائه نشده است و مدل ارائه شده بر اساس الزامات وزارت نیرو بوده است و با این راهبرد قبلا در .

هدف از آن تعیین راهبردها و برنامه های عملیاتی برای استفاد بهینه از منابع و امکانات در دسترس ابی می باشد.ساختار ارائه مدل 
 به صورت مدیریت نتیجه محور و برنامه ریزی موجی غلتان می باشد.

 روش تحقیق

 مدل های محدودیت
ن مدل رشد تولید صفر ما چندین محدودیت داریم.اولین محدودیت , تکلیف وزارت نیرو در کاهش آب بدون درآمد است در تدوی

برسد.لذا با فرض این مسئله مراحل بعدی تولید و مصرف برنامه ریزی  %12,3به  1400که طبق آن باید آب بدون درآمد در افق 
 خود مقوله نای که برنامه است موقع به انجام است موثر برنامه تحقق در بیشتر شده است.محدودیت بعدی تامین بودجه است.آنچه

 برای که تاس تصویبی بودجه چارچوب در بودجه اجرایی برنامه اکنون هم. است برنامه انجام برای بودجه تامین تاثیر تحت بسیار
 فعالیت بر علاوه, صفر تولید رشد محور در.یابد تحقق امهبرن هدف تا شود انجام سیستم در مازاد فعالیتی و اعتبار باید برنامه تحقق
 تمرکز مصرف مدیریت روی بر کار اعظم قسمت, دهد می انجام درآمد بدون آب کاهش هدف قالب در شرکت مستقیمی های
 سازمانی برون های محدویت با"عمومی روابط و مروجین برنامه" و "شرب از سبز فضای آب جداسازی" اصلی برنامه دو که دارد
 .طلبد می برنامه بخشی اثر برای را موثر و خاص مدیریت که است ارتباط در

 هدف محاسبات

 دومقوله به باید برنامه طول  در مصرف و تولید الگوی همخوانی عدم علت به صفر تولید رشد هدف با برنامه آوردن بدست برای
 : نمود توجه زیر
 مشهد شهر فعلی جغرافیای اساس بر محاسبات و بررسی•
 توسعه ششم برنامه طی الحاقی روستاهای اساس بر محاسبات و بررسی•

 :است شده تدوین زیر های گام و 6 شماره جدول اساس بر بخش هر در برآوردی احجام و محاسبات, بالا سرفصل دو به باتوجه
 :جمعیت - اول گام
 آبفای مهندسی شرکت مصوبات اساس بر جمعیت نرخ رشد روند ,76 تا 70 سال از جمعیت از واصله اطلاعات توجه با گام اولین در

 ردیف. )بود خواهد نفر 3606800 معادل برنامه انتهایی سال در مقدار این.است شده بینی پیش ذیل شرح به( فنی دفتر) کشور
 (1 شماره جدول 1 شماره

 : صفر تولید رشد برنامه تکلیفی تولید حجم  – دوم گام
 به 73 سال در شده تولید مقدار به 1400 سال در ثابت شیب یک با تولید میزان صفر تولید رشد مدل به هتوج با مرحله این در

 (1 شماره جدول 3 شماره ردیف) رسد می مترمکعب 220171466 مقدار
 :شده محاسبه مصرف حجم -سوم گام
 درآمد بدون آب %12,3) درآمد بدون آب خصوص در کشور فاضلاب و آب مهندسی شرکت تکلیفی اهداف به توجه با مرحله این در

 (1 شماره جدول 4 شماره ردیف. )است شده مشخص تولید از ساله هر آمد در بدون آب حجم(,1400 سال درپایان
 : صفر تولید رشد مدل در درآمد بدون آب حجم - چهارم گام
 در شده مشخص برنامه از سال هر در درآمد بدون آب از دوم گام تولید مقدار تفاضل از حاصل که مصرف مقدار مرحله این در

 (1 شماره جدول 6 شماره ردیف. )آید می بدست, قبل مرحله
 :شده برازش درآمد بدون آب و مصرف,  تولید – پنجم گام
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 با و حاسبهم این با.است شده بازش باشد می نیز جمعیت از متاثر که گذشته سال اطلاعات به توجه با تولید مقدار بخش این در
 بدون آب میزان( 1400 سال در %12,3) کشور فاضلاب و آب مهندسی شرکت مصوب درآمد بدون آب درصد محدودیت فرض
 (1 شماره جدول 8 و 2, 6 شماره ردیف. )شود می محاسبه سال هر در مصرف نیز و درآمد

 :قبل سال الگوی احتساب با درآمد بدون آب حجم - ششم گام
 رصدد و نشود عملیاتی بخش این در مصوب های پروژه اگر یعنی)قبل سال درصد احتساب با ددرآم بدون آب حجم بخش این در

 جدول 7 شماره ردیف.  )است شده محاسبه(بود خواهد قبل سال معادل درآمد بدون آب درصد لذا نگردد محقق شده بینی پیش
 (1 شماره

 :شده برازش بیعیط روال و مصوب های درصد با درآمد بدون آب اختلاف حجم -هفتم گام
 حجم با نیرو کشور فاضلاب و آب مهندسی شرکت مصوب های درصد اعمال ناشی درآمد بدون آب اختلاف  حجم بخش این در

 ولیدت رشد مدل با تولید از ناشی درآمد بدون آب از ناشی اختلاف حجم همچنین.شدهاست محاسبه آن قبل سال درصد از ناشی
 (1 شماره جدول 11 و 10 شماره ردیف. .)است شده سنجیده قبل سالهای از ناشی تولید شده ازشبر روال از ناشی تولید با صفر
 : درآمد بدون آب کاهش برای برنامه - هشتم گام
 و آب مهندسی شرکت مصوب های درصد اعمال ناشی درآمد بدون آب ناشی شده جویی صرفه آب بینی پیش مرحله این در

 (1 شماره جدول 12 شماره ردیف. )است شده جمعبندی بخش این در برنامه طول در صفر تولید رشد نیز و کشور فاضلاب
 : آب مصرف مدیریت برای برنامه - نهم گام
 رآمدد بدون آب درصد و قبل سالهای شده برازش تولید از ناشی مصرف روال از ناشی مصرف جویی صرفه مقدار بخش این در در

 (1 شماره جدول 13 شماره ردیف. )است شده سنجیده صفر تولید درش مدل در تولید مصرف روال با مصوب
 رنامهب طول در نفر هر ازای به مصرف سرانه جاری گام از ناشی مصرف و شده محاسبه جمعیت گرفتن نظر در با ترتیب بدین

 (1 شماره جدول 16 شماره ردیف. )است شده مشخص
 :صفر تولید شدر برنامه در شده جویی صرفه آب میزان جمع - دهم گام
 سرانه کاهش و درآمد بدون آب بخش دو در صفر تولید رشد برنامه اعمال از ناشی شده جویی صرفه حجم کل بخش این در

 (12شماره  ردیف. )است شده مشخص برنامه طی در مصرف
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 صفر تولید رشد محور محاسبات جدول-1 جدول

 ردیف
نیاز آبی در حوزه جغرافیایی 

 فعلی مشهد
  واحد

ساله از  0جمع 

 000.تا  .0

  مصوبه شرکت حجم نیاز آبی(

 مهندسی آب و فاضلاب کشور(
مترمکعب در 

 سال


حجم تولید 
 مترمکعب

سال در  


حجم  ظرفیت تولید 
 مترمکعب

سال در  


حجم کمبود توان تولید 
 مترمکعب

سال در  


جمعیت 
 مترمکعب

 سال در
 


درصد حجم آب بدون درآمد 

 )مصوب در وزارت نیرو(
  درصد



حجم تولید تکلیفی برنامه رشد 

)بر اساس سال پایه تولید صفر

0.) 

 مترمکعب

سال در  


حجم مصرف محاسبه شده 
 مترمکعب

سال در  



حجم آب بدون درآمد در مدل 

 رشد تولید صفر

 مترمکعب

سال در  



حجم تولید با روال واقعی از 

 .0تا  .0سال 

 مترمکعب

سال در  



حجم مصرف  با روال واقعی از 

 .0تا  .0سال 

 مترمکعب

سال در  



حجم آب بدون درآمد در مدل 

 .0تا  .0واقعی از سال 

 مترمکعب

سال در  



حجم آب بدون درآمد با 

 احتساب الگوی سال قبل

 مترمکعب

سال در  




حجم ذخیره آب در بخش آب 

بدون درآمد با درصد های 

 مصوب وزارت

 مترمکعب

سال در  




حجم اختلاف آب بدون درآمد 

روال طبیعی با مدل رشد تولید 

 صفر

 مترمکعب

سال در  



برنامه برای کاهش آب بدون 

 درآمد

 مترمکعب

سال در  


برنامه برای مدیریت مصرف آب 
 مترمکعب

سال در  



سرانه مصرف بدون در نظر 

 دل رشد تولید صفرگرفتن م
  لیتر در روز


سرانه مصرف با در نظر گرفتن 

 مدل رشد تولید صفر
  لیتر در روز


سرانه کل مصرف آب )مصوب 

 آب و فاضلاب کشور(
  لیتر در روز


جمع میزان آب صرفه جویی 

 امه رشد تولید صفرشده در برن

 مترمکعب

سال در  
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 درآمد بدون آب بخش
 نای از یک هر که وزنی. است شده شناسایی باشند می موثر درآمد بدون آب درصد کاهش برای که هایی پروژه بخش این در

 شده احصا 76 سال در شرکت درآمد بدون آب بالانس جدول در رفت هدر مقدار از استفاده با ارندد جویی صرفه میزان در ها پروژه
 انندم ها سرفصل از بعضی ها پروژه تعریف در که است ذکر به لازم.است شده قید ذیل جدول در بخش هر در آنها مقدار که. است
GIS  اجرای ضمنی صورت به ولی ندارند تاثیر مستقیم صورت هب جویی صرفه مقدار در فشاری های پهنه سازی جدا و  شبکه 
 .دهد می نتیجه را جویی صرفه جهت بازدهی افزایش برای را ها پروژه موثر

 
 بخش هر گذاری تاثیر وزن و درآمد بدون آب بخش در موثر های پروژه تعریف-2 جدول

 عنوان کلی جدول بالانس
درصد هدر 

 32رفت آب 

سهم هدر 

 32رفت آب 
 واحد ل پروژهسرفص

وزن در 

 محاسبات مدل

 نشت از شبکه توزیع
  کیلومتر اصلاح شبکه آب

  کیلومتر یابی شبکه نشت

نشت از خطوط انتقال و انشعابات 
 آن

 کیلومتر نشت یابی خطوط انتقال  

  کیلومتر GIS شبکهGIS  شبکه 

  های فشاریجداسازی پهنه 
طراحی و اجرای پهنه های فشاری در جهت 

 اتمسفر( 4~2مدیریت فشار)
  کیلومتر مربع

  هدر رفت انشعاب
  فقره استاندارد سازی انشعابات

  فقره نشت یابی انشعابات

  فقره مجاز سازی انشعابات غیر مجاز  مصارف غیر مجاز

  کیلومتر مربع توسعه تله متری  توسعه تله متری

  تعداد تعویض موثر کنتور ها  اشتباهات )عدم دقت( اندازه گیری

    جمع
 
 

 درآمد بدون آب بخش در عملیات واحد هر شاخص تعیین

 ارک احجام از استفاده با منظور بدین.آید بدست بخش هر در آب ذخیره شاخص ابتدا تاس لازم بخش هر در احجام تعریف برای
 .است شده آورده ذیل جدول شرح به فعالیت هر شاخص سال دو این طی بالانس جدول احجام تغییر و 76 تا 76 سال طی شده

 

 درآمد بدون آب بخش در هر واحد عملیات های شاخص تعریف -9 جدول

 ل بالانسعنوان کلی جدو
سهم هدر رفت 

 31آب 

سهم هدر 

 32رفت آب 
 واحد سرفصل پروژه

احجام 

32 

 سهم هر واحد

در هدر  عملیات

 رفت

  نشت از شبکه توزیع
  کیلومتر اصلاح شبکه آب

  کیلومتر یابی شبکه نشت

نشت از خطوط انتقال و انشعابات 
 آن

 کیلومتر نشت یابی خطوط انتقال  

  هدر رفت انشعاب
  فقره استاندارد سازی انشعابات

  فقره نشت یابی انشعابات

  مصارف غیر مجاز
مجاز سازی انشعابات غیر 

 مجاز
  فقره

  تعداد تعویض موثر کنتور ها  گیریاشتباهات )عدم دقت( اندازه 

      جمع
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 مصرف: مدیریت کاهش بخش
 

 بخش هر گذاری تاثیر وزن و مصرف مدیریت بخش در موثر های پروژه تعریف -4 جدول

 وزن در محاسبات مدل واحد سرفصل پروژه

  انشعاب شرب جداسازی آب فضای سبز از
GIS -فقره  ها انشعاب  
GIS - فقره مشترکین  

  طرح عمومی و مروجین روابط
  تعداد توزیع کاهنده ها

    جمع کل
 

 

 واحدها: قیمت جدول
 ان از برنامه انتهای در %16 رشد نرخ احتساب با که باشد می 72 سال پایه قیمت براساس ها سرفصل از کدام هر واحد قیمت
 .باشد می ذیل شرح به قیمت جدول.است گرفته قرار مدل ریالی برآورد محاسبه مبنای عدد این و شده گیری معدل

 
 39 سال در قیمت اساس بر واحد قیمت محاسبه -1 جدول

 77قیمت پایه  78قیمت پایه  72قیمت پایه  واحد شرح فعالیت
قیمت پایه 

1400 
) میلیون  میانگین

 ریال(

  کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آب

  کیلومتر خط انتقال آب

  کیلومتر نشت یابی شبکه و انشعابات

  کیلومتر  GISشبکه 

طراحی و اجرای پهنه های 
فشاری در جهت مدیریت 

 (اتمسفر 4~2فشار)

  کیلومتر

  فقره استاندارد سازی انشعابات

پیاده سازی و ارتقا سیستم تله 
 متری و هوشمند سازی

  گره

  تعداد تعویض موثر کنتور ها

  فقره  GISانشعاب ها 

  فقره  GISمشترکین 

  بسته توزیع کاهنده ها

  حلقه حفر چاه جدید 

  حلقه جابجایی چاه ها 

  حلقه (BOTپروژه احیا چاهها)

خطوط جمع آوری  پروژه نبی 
 اکرم )ص(

  کیلومتر

  حلقه امهندسی مجدد چاهه

  حلقه خرید تضمینی آب



 مقالات دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب

483 

 محاسبات(: از شده منتج)صفر تولید رشد مدل

 

 

 
 (:محاسبات از شده منتج)صفر تولید شکل شماتیک رشد-1شکل 

 

 شرکت( اجرایی توان با شده تعدیل)صفر تولید رشد مدل

 از برخی جاماح کند تغییری آب جویی صرفه کلی مقدار اینکه بدون که شد گذاشته شرکت عملیاتی های واحد با که جلسات با
 و گیرد رارق شرکت ریالی و اجرایی توانایی حد در شده اصلاح احجام که گرفت قرار بازبینی مورد شبکه اصلاح جمله من ها فعالیت

 .است شده برآورد در جویی صرفه ریال میلیارد 360 نزدیک کار این با
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 (شرکت اجرایی توان با شده تعدیل)صفر تولید شکل شماتیک رشد-2شکل 

 

 گیری نتیجه

متر مکعب در طول برنامه است  37126718شود صرفه جویی ناشی از برنامه ریزی مدل رشد تولید صفر  می دیده که همانطور
 28842682می باشد و سهم آب بدون درآمد  %26,38متر مکعب معادل  10334231ن مقدار سهم کاهش آب بدون درآمد که از ای

را به خود اختصاص  %88,21اجرای پروژه های آب بدون درآمد وزن ریالی معادل .است %23,62متر مکعب است که سهم آن معادل 
ت.ناگفته پیداست که اثر گذاری اجرای پروژه های مدیریت مصرف در اس %11,27داده است و این وزن در بخش مدیریت مصرف 

مقابل اجرای پروژه های پر هزینه بخش آب بدون درآمد , بیشتر است و ما را در راستای راهبرد صرفه جویی به صورت اثر بخش 
در بخش روابط عمومی  تری کمک خواهد کرد.جدا سازی آب فضای سبز از شرب,اجرای برنامه های فرهنگی تبلیغاتی و ...

سازمانها و توزیع بسته های کاهنده,  برخی از پروزه هایی است که در بخش مدیریت مصرف می توان انجام داد و البته با تشکیل 
کارگروهی ملی در این زمینه و اجرای پایلوت هایی می شود اثر بخشی پروژه ها را در این قسمت افزایش داد.البته اجرای پروژه 

 همم این ش آب بدون درآمد هم الزامات و تاکیدات خود را دارد و باید تا رسیدن به هدف تعیین شده صورت پذیرد.تحققهای بخ
 به و اسبمن مالی تامین به وابسته خود این و دارد شده ریزی برنامه نظر مورد سال در شده تعریف های پروژه تحقق به بستگی

یت ها در شرکت های آب و فاضلاب تقریبا یکسان است.اگراین مدل در شرکت های ساختار فعال.هاست پروژه اجرای جهت موقع
اب و فاضلاب دیگر صورت پذیرد می توان با جمع بندی آنها در سطح ملی بخشی از مدل سازگاری با کم آبی کشور را در بخش 

 خواهد بود.های شهری و روستایی مدل کرد که این در تصمیم سازی و سیاست گذاری ملی بسیار مفید 
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 منابع

 1372استاندارد مدیریت پورتفولیو,ترجمه سیامک حاجی یخچالی,نشرآریانا قلم,

 137(,6/6/72آبی)مصوب جلسه ششم کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مورخ  کم با سازگاری های برنامه ساختار

 1388تشارات ترمه,دکتر مرتضی شفیعی,دکتر ذییح الله رضایی, ان مدیریت استراتژیک زنجیره تامین،

 1387مدیریت استراتژیک,فرد آر دیوید,ترجمه دکتر پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی,دفتر پژوهش های فرهنگی,

 .1370مدیریت سرمایه گذاری,چارلز پی جونز,ترجمه دکتر رضا تهرانی,عسگر نور بخش,نشر نگاه دانش,
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)مطالعه  یقطره ا یاریزارع مجهز به سامانه آبمحصول هندوانه در م یآب برا یارزش اقتصاد ارزیابی

 (جیرفت – یاب: شهرستان فاریمورد
 

 9میلاد جهانی 2، وحدت برخورداری1رحیمه دهقانی دشتابی 
 rahimeh.dehghany@yahoo.com، های آبی، دانشگاه زابلدانشجوی کارشناسی ارشد سازه-1

 مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان. -2
 دانش آموخته مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان. -3

 

 راهکارهای و تدابیر اتخاذ رو این آید. ازمی حساب های زیرزمینی و سطحی بهآب کنندگانمصرف بزرگترین از کشاورزی یکی بخش
 منابع آبی اقتصادی یتمدیر در اصلی مسئله است فراوانی اهمیت دارای آن از مطلوب گیریبهره جهت مناسب مدیریتی و علمی

 هر قیمت آب مانند اقتصادی ارزش یا قیمت تعادل، این برقراری در که باشدمی آن تقاضای و عرضه بین تعادل ایجاد منطقه، هر در

 از توانمی آب مصرف جویی درصرفه عبارتی به یا آب تقاضای مدیریت برای دارد. عهده بر ایکننده تعیین نقش دیگر نهاده و کالا

هندوانه در  تولید برای آب ارزش اقتصادی تحقیق نمود. این استفاده اقتصادی عامل عنوان به آب اقتصادی ارزش محاسبه طریق
ای در شهرستان فاریاب بررسی شد. به منظور انجام این کار حجم آب مصرف شده های آبیاری قطرهمزرعه مجهز به سامانه 26

ای )تیپ( تعیین شد و در زمان برداشت نیز میزان عملکرد آن در جهز به سامانه آبیاری قطرهدر طول دوره رشد هندوانه در مزارع م
واحد هکتار برای هر طرح محاسبه گردید. همچنین کلیه هزینه های انجام شده از ابتدای کشت هندوانه تا زمان برداشت نیز برای 

قادیر، ارزش اقتصادی آب برای محصول هندوانه در مزارع مجهز تعیین این م از پس گرفت. قرار استفاده هر طرح محاسبه و مورد
 ریال به ازای هر متر مکعب آب به دست آمد. 80380ای )تیپ( به سامانه آبیاری قطره

 

 : حجم آب مصرفی، عملکرد، منابع آب، صرفه جویی. های کلیدیواژه
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 مقدمه

 آبیاری، هایاز سامانه استفاده کشور، در موجود آب منابع از اده بهینهاستف و کم آبی شرایط تعدیل جهت در مؤثر راهکارهای از یکی

 شود. در اجرا و طراحی است که خوب صورتی در ایقطره آبیاری باشد. موفقیت یک سامانهمی )تیپ( ایقطره آبیاری سامانه مانند

وضعیت کارکرد  دلیل همین به نیست. خود پتانسیل تمام به ارائه قادر سامانه و افتدنمی اتفاق شرط دو این توأم برقراری بیشتر مواقع
گیری، سودمندی روش آبیاری موجود را نیز نشان میگیرد. ارزیابی یک سامانه علاوه بر اندازه قرار ارزیابی مورد باید سامانه آبیاری
-امانه را بهبود بخشید. با توجه به محدودیتتوان ستواند به این نکته اشاره نماید که آیا میی دقیق ارزیابی سامانه میدهد. مطالعه

های موجود های سنتی و نیاز روز افزون به مواد غذایی مجبور به استفاده از آبهای منابع آبی و پایین بودن بازده آبیاری در آبیاری
و افزایش راندمان سیستم می های موثر برای استفاده بهینه از منابع محدود آب فشار یکی از راهتحت های آبیاریهستیم. سامانه

های آبیاری و ارزیابی عملکرد آنها آوری اطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین راندمان سامانه(. اهمیت جمع1371باشد)پیری، 
 ازریزی آب مورد نیتواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامهدر کشور کاملاً واضح و ضروری است. استفاده از این اطلاعات می

های آبیاری داشته باشد و موجب بهبود و اصلاح راندمان آبیاری در سطح کشور بخش کشاورزی و افزایش درصد موفقیت پروژه
وری مصرف آب در اراضی کشور از اهمیت و اولویت خاصی (. افزایش راندمان آبیاری به ویژه بهره1388شود )سهرابی و همکاران، 

ها صورت گرفته و اعتبارات قابل توجهی از منابع اعتبارات الیت هایی جهت توسعه این روشدر چند سال اخیر فع .برخوردار است
رف آب، وری مصها در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. تعریف خلاصه شده بهرهدولتی و تسهیلات بانکی جهت اجرای این روش

وری آب مشخص می کند که بازای کاربرد مقدار واقع بهرهنسبت عملکرد محصول به مقدار آب بکار برده شده برای گیاه است. در 
شود و این واژه دارای واحد کیلوگرم بر مترمکعب است. البته در بررسی و ارزیابی اثر بخشی مشخصی از آب چه مقدار ماده تولید می

ثلا درآمد حاصل از مصرف هر متر آب در تولید گیاه علاوه بر مقدار ماده تولید شده باید به ارزش ماده تولیدی هم توجه شود. م
رند. ها مورد توجه قرار گیتواند در ارزیابیمکعب آب و یا مقدار پروتئین و کالری تولید شده بازای مقدار مشخصی از آب نیز می

ای سطحی و زیرسطحی نشان دادند که عموما های آبیاری قطرهدر تحقیقات انجام شده روی روش 1(1720داویس و نلسون )
درصد برای گیاهان ردیفی و حتی صرفه جویی بیشتر برای باغات  60تا  26ها باعث کاهش مصرف آب به میزان برد این سامانهکار

وری مصرف ( بهره1382شود. درزمینه بهره وری مصرف آب مطالعات زیادی انجام شده است. )سلیمانی و حسنلی، مرکبات می
مده منطقه شامل گندم، ذرت، پنبه و پرتقال مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند آب را در منطقه خشک داراب برای محصولات ع

( ارزش اقتصادی آب برای تولید 1376وری آب بسیار کم است. )دهقانی و جهانی، که به جز پرتقال در بقیه محصولات بهره
ان فاریاب مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه گرفتند ای )تیپ( را در شهرستهای آبیاری قطرهمحصول ذرت در مزارع مجهز به سامانه

( راندمان سامانه آبیاری 1376ریال بازای هر متر مکعب آب به دست آمد. )معروفپور و همکاران،  6260که ارزش اقتصادی آب 
ای آبیاری هلیان شبکهنواری را در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند در صورتیکه متو

از برنامه علمی و عملیاتی خوبی در تحویل و توزیع آب به کشاورزان برخوردار باشند و آب در دسترس کشاورزان در حد مورد نیاز 
در  2(2006باشد، کشاورزان غالباً قادر به اعمال یک مدیریت مطلوب آبیاری در محدوده زراعی خود هستند. اسمیت و همکاران )

یابی به باشد و دستدرصد می 48درصد متغیر، با میانگین  100الی  12گزارش کردند که راندمان کاربرد آب در محدوده  تحقیقی
های زیرزمینی در هنگام آبیاری به طور باشد که میزان خروجی از زهکشپذیر میدرصد در صورتی امکان 76الی  86راندمان 

ها تلفات عمقی بیشتر شده و راندمان کاهش پیدا یزان جریان خروجی از زهکشصحیح مدیریت شود. زیرا در صورت افزایش م
 3 (2006گیرد. لسینا )چنین راندمان کاربرد آب در مزرعه تحت تأثیر میزان کمبود رطوبت خاک در زمان آبیاری قرار میکند. هممی

ند و بیان داشتند که با مدیریت صحیح آبیاری در مزرعه درصد برآورد کرد 66تا  47در مناطقی از اسپانیا، راندمان کاربرد آب بین 
با توجه به مطالبی که در مقدمه بیان شد هدف این تحقیق مشخص شدن اهمیت رسد. درصد هم می 26متوسط راندمان کاربرد به 

  باشد.هایی آبیاری میبرداری از سامانهنظارت بر بهره
ای )تیپ( انجام های آبیاری قطرهستان فاریاب و در مزارع مجهز به سامانه، در شهر72-76این پژوهش که در طول سال زراعی

                                                           
1 Davis, S. and Nelson(1970) 
2 Smith, et. All(2005) 
3 Lecina, et. All(2005) 
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های آبیاری تحت فشار اجرا شده در شد. که در این راستا محصول هندوانه مورد بررسی قرار گرفت. مقوله بهره برداری از سامانه
مچنین افزایش تولید محصولات مختلف، از جوئی آب و همزارع و باغات مختلف کشور و ارزیابی اثرات آنها در میزان صرفه

های آبیاری است. هدف از این تحقیق ارزیابی ارزش اقتصادی آب برای محصول هندوانه در فرایندهای مهم در توسعه سامانه
اریاب این منبع با ارزش در شهرستان ف بهینه مصرف برای لازم هایسیاست ای به منظوراعمالمزارع مجهز به سامانه آبیاری قطره

 می باشد.

 روش تحقیق
کیلو متر مربع واقع درجنوب استان کرمان انجام شده است. ارتفاع این شهرستان  2664با مساحت  فاریاباین پژوهش درشهرستان 

میلیمتر رسیده  180این مقدار به 1376میلیمتر است که در سال 160متر می باشد. میانگین بارندگی در فاریاب  600از سطح دریا 
ب آ ارزش اقتصادی. این منطقه از نظر تقسیم بندی های اقلیمی جزء مناطق گرم وخشک محسوب می شود. در این پژوهش است

محاسبه شده است. اطلاعات مربوط  1376-1372هکتار در سال  282های آبیاری تحت فشار به مساحت پروژه تحت سامانه 22در 
نه آبیاری تحت فشار طی مدت یک کشت از بهره بردار هر طرح اخذ گردید. در به عملکرد و آب مصرفی در زمان استفاده از ساما

انتخاب مزارع سعی شده مزارع انتخابی معرف مزارع منطقه بوده و مدیریت آبیاری و عملیات زراعی اعمال شده توسط کشاورزان 
ف جمعیت کشاورزی منطقه بوده و از نیز معرف عملیات زراعی معمول کشاورزان منطقه باشد. همچنین کشاورزان انتخابی معر

 ی دیپلم و حتی کارشناس کشاورزی را شامل شد. ای از کم سواد تا دارندهها، دامنهلحاظ میزان سواد آن
( در مرحله اول یک شناسنامه برای 1372-1376های دی تا خرداد سال زراعی ها )طی ماهدر بازدیدهای انجام شده از این پروژه

م ها،  فشار ورودی و خروجی سیستها، فشار انتهای لترالچکانگرفته و تکمیل شد. پارامترهایی همچون دبی قطره هرپروژه در نظر
های شبکه(، مدت زمان آبیاری درهر ماه اندازه گیری گردید. جهت کنترل مرکزی )فیلتراسیون(، هدر رفت آب در مزارع )نشتی

گیری و مجموع ن آب ناخالص داده شده به مزرعه برای هر نوبت آبیاری اندازهمحاسبه حجم آب آبیاری در طول دوره رشد، میزا
آن برای کل دوره رشد محصول محاسبه شد. همچنین عملکرد هر محصول پس از مرحله برداشت آن توزین و مقدار کل آن در 

های انجام شده از ابتدای کشت ینههای مورد مطالعه میانگین مجموع هزطول دوره رشد به دست آمد. جهت تحلیل اقتصادی پروژه
استفاده قرار گرفت. در نهایت ارزش اقتصادی آب با دو شاخص زیر  هندوانه تا زمان برداشت نیز برای هر پروژه محاسبه و مورد

 مورد ارزیابی قرار گرفت: 

1- (BPD:) احد ریال بر متر مکعب عنواناین شاخص میزان درآمد نسبت به مقدار آب مصرف شده در نظر گرفته می شود که با و 

 شود.می

 

.- (NBPD:) های بهرهیکی دیگر از شاخص( وری مورد استفاده، شاخص درآمد خالص بازای واحد حجم آبNBPD .است )

وری آب کشاورزی است. در این روش بر خلاف روش قبل به جای در ها برای سنجش بهرهشاخص مذکور یکی از بهترین شاخص
ری وگیرد. بنابراین اگر منظور ما افزایش بهرهناخالص در صورت کسر، میزان سود خالص در صورت قرار می نظر گرفتن سود

 وری آب کشاورزی، روشی مناسب است.توان گفت که این روش برای سنجش بهرهمصرف آب  از منظر اقتصادی باشد، می
 

 

 نتایج وبحث 
مزرعه هندوانه در شهرستان فاریاب  22های انجام شده در طول سال در ن هزینهآمده از میانگیدست با استفاده از اطلاعات به

 .( تهیه شد1جدول )
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 های محصول هندوانهمیانگین هزینه –( 1جدول )

 عنوان  واحد مقدار

 هزینه بذر ریال 10000000

 هزینه کود ریال 10000000

 هزینه سم ریال 300000

 ینهزینه آماده سازی زم ریال 2000000

 هزینه کاشت ریال 2000000

 هزینه برداشت ریال 6000000

 هزینه نوارتیپ ریال 2000000

 هزینه کارگری ریال 3000000

 سایر هزینه ها ریال 3300000

 مجموع هزینه ها ریال 32600000

 

شار، با فهای آبیاری تحتنهمیانگین تولید، میانگین مصرف آب و درآمد حاصل از محصول هندوانه در شهرستان فاریاب در ساما
( آمده 2ریال بوده است در جدول ) 2000قیمت تمام شده هر کیلو گرم هندوانه به صورت میانگین  72توجه به اینکه در سال 

 است.
 پارامترهای محاسبه شده –( 2جدول )

 مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده

 44000 میانگین تولید ) کیلوگرم در هکتار (

 3364 گین مصرف آب ) متر مکعب در هکتار در سال (میان
 308 درآمد هر هکتار کشت ذرت ) میلیون ریال در سال (

 

( میزان سود حاصل از محصول هندوانه و ارزش اقتصادی آب با دو شاخص، 2( و )1های محاسبه شده در جداول )با توجه به پارامتر
پروژه انتخاب شده و مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار  22برای  (NBPD) و سود به آب مصرفی  (BPDدرآمد به آب مصرفی )

 ( آمده است.3در شهرستان فاریاب در جدول شماره )
 

 نتایج نهایی –( 9جدول )
 مقادیر عنوان

 4/220 سود هر هکتار کشت هندوانه ) میلیون ریال در سال (

 71668 )ریال به متر مکعب(– BPD نسبت درآمد به آب مصرفی 
 80380 )ریال به مترمکعب(– NPBD نسبت سود به آب مصرفی 

 

تومان بر  7166( BPD(  نشان داد که  نسبت درآمد بازای واحد حجم آب )3نتایج محاسبه ارزش اقتصادی آب در جدول شماره )
ه مترمکعب است. تومان ب 8038( NBPDمترمکعب و ارزش اقتصادی که از نسبت درآمد خالص )سود( بازای واحد حجم آب )

 وری آب کشاورزی است.ها برای سنجش بهرهشاخص مذکور یکی از بهترین شاخص
 

 نتیجه گیری
شان گونه که نتایج ناین تحقیق با هدف تعیین ارزش اقتصادی آب برای محصول هندوانه در شهرستان فاریاب انجام شد. همان

کاهش آب مصرفی برای تولید محصول هندوانه داشته است. همچنین عوامل  های آبیاری تأثیر زیادی بردهد، استفاده از سامانهمی
ای(، انجام کود آبیاری با استفاده از سامانه آبیاری، افزایش آگاهی های پلاستیکی )کشت گلخانهدیگری همچون استفاده از مالچ

باعث کاهش چشمگیر مصرف آب برای  برداران در خصوص وضعیت ادواری کشت و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع هندوانهبهره
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تولید این محصول شده و همچنین باعث افزایش عملکرد هندوانه در واحد هکتار نیز شده است. تمامی موارد بالا باعث افزایش 
و  یهای اخیر به دلیل شرایط اقلیمشوند. بنابراین با توجه به اینکه در سالوری اقتصادی مصرف آب در محصول هندوانه میبهره

 "ه کاشتب"شود که وزارت جهاد کشاورزی با اتخاذ راهبرد پیشنهاد می کم بارش، کشت و تولید محصول هندوانه مورد انتقاد است،
وری مصرف آب در های ناظر بر سازگاری با کم آبی و افزایش بهرهها و برنامهای از سیاست، مجموعه"نه کاشت"به جای شعار 

 در دست اجرا قرار دهد.تولید محصولات کشاورزی را 

 منابع
 . 17-36:6. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای )مطالعه موردی: شهرستان سرباز(. 1371پیری، ح. 

. ارزیابی ارزش اقتصادی آب برای گیاه ذرت در مزارع مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار)تیپ(. مجموعه 1376دهقانی، ر. و م. جهانی. 
 اسفند، موسسه تحقیقات خاک و آب.  8-2مایش ملی مدیریت آب در مزرعه، مقالات سومین ه

. محاسبه قیمت تمام شده ، بهره وری مصرف آب برای محصولات عمده در مناطق خشک داراب. 1382سلیمانی، ح. و حسنلی، ع. م. 
 .46-66(:1)6فصلنامه دانش کشاورزی ایران. 
های هم بازده آبیاری. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ده آبیاری در کشور و ارائه نقشه. ارزیابی باز1388سهرابی، ت. و ف. عباسی. 

 .30-27اسفند، دانشگاه شهید چمران اهواز. ص  6-6کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 
ارع دشت زرینه رود میاندوآب. . ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مز1376معروفپور، ع. و ف. وطن خواه، و م. بهزادی نسب. 

 .76-83، ص 26فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال هفتم، شماره 
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 یاجتماع و یاسیس یامدهایپ آب و بحران
 

 شاپورکریمی
sh_ka_2004@yahoo.com 

 

نگی، د داشت. مهاجرت، گرستهدید متغیرهای زیست بوم انسانی بدون شک پیامدها و عواقب ناگوار اجتماعی و سیاسی را به دنبال خواه
حاشیه نشینی، نابودی کشاورزی، مرگ گونه های جانوری و گیاهی، نابودی محیط زیست، مرگ تالابها و نشست زمین و تهدید سلامت 
عمومی شهروندان از مصادیق بحران آبی کشور ایران است. براساس اسناد سازمان ملل ایران در آینده خشک تر و داغ تر خواهد شد و 

کی از دلایل آن عملکردی است که در نتیجه حرکت به سوی توسعه در این کشور صورت گرفته است. بااین وجودعدم ارتباط وهماهنگی ی
منسجم بین دستگاههای مختلف درراستای حکمرانی موثر،عدم توجه به آمایش سرزمین ،پایین بودن بهره وری آب ،فقدان وجودقوانین 

درآموزش وفرهنگ سازی ،بهره برداری ناکارآمدازامکانات طبیعی موجود،تاکیدبرخودکفایی کشاورزی وعدم   بازدارنده ،عدم اهتمام لازم
برنامه ریزی وتطبیق باخشکسالی وتغییراقلیم مجموعه عواملی است است که ایران رابابحران آب مواجه نموده وبرون رفت ازآن منوط 

 با آخرین دستاوردهای علمی است.به تدوین سیاستهای کلان علمی وکارشناسی ومنطبق 
 

 : بحران آب، پیامد سیاسی، پیامد اجتماعیهای کلیدیواژه
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 مقدمه

 در جهان توسعه یافته امروزی انسانها روزانه برای بقا و زنده مانده نیازمند چندین لیترآب سالم وغذای کافی می باشند و عواملی متعددی
یست محیطی ناشی از تاثیرگذاری انسان مواجه باشد که از جمله می توان به تغییراقلیم و باعث شده است که زمین با چالشهای متعددز

بحران آب نام برد. بدون شک مهمترین عامل در بروز تشنجات سیاسی و درگیریهای نظامی جهان بخصوص خاورمیانه در قرن بیست 
 و یکم، چالش آب خواهد بود.

شود، به مراتب ایران احساس می آبالوقوع حال حاضر خطری که از جانب بحران قریباعلام کرد: در  1«صلح سازمان ملل»مؤسسه 
ط که در اواس« ها، مراتع، و آبخیزداری ایرانسازمان جنگل»بیش از خطر دشمنان خارجی و منازعات سیاسی داخلی است. طبق گزارش 

 به سرعت در حال تبدیل شدن به بیابان است. -ون هکتارمیلی 118در حدود  -منتشر شده بود، بیش از دو سوم خاک ایران 2013سال 
بااستنادبه گزارش منتشره ازسوی معاونت استراتژیک ریاست جمهوری باموضوع اینده پژوهی مهمترین اولویت ایرانیان بحران آب عنوان 

سرائیل، و آمریکا و دعواهای کند و از اای که ما را تهدید میمشکل اصلی»شد. رییس سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد که 
سال دیگر  30شود. اگر وضعیت اصلاح نشود، ایران تر است... این است که فلات ایران دارد غیرقابل سکونت میسیاسی و... خطرناک

های زیرزمینی های خالی آبشده و سفرههای خشکوی در این مصاحبه به شرح آینده هشدارآمیز دریاچه« 2شود.کشور ارواح می
 2012محیطی سال ها ایرانی را وادار به ترک محل سکونت خود خواهد کرد. طبق شاخص عملکرد زیستپردازد، که احتمالاً میلیونمی

فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی، و تغییرات آب و هوایی  22های یِیل و کلمبیا انجام شده و که از سوی دانشگاه
ام قرار گرفت تاجایی که نماینده سازمان ملل  114کشور مورد مطالعه، در جایگاه  132ار داده بود، ایران از میان را مورد بررسی قر

 3«.برابر خواهد شد. 11خشکسالی ایران  2060سال :»درایران صریحااعلام نمود 
یت می ر زمینه تحلیل های استراتژیک فعالبراساس اعلام موسسه دستورالعمل های بین المللی آینده، گروه مستقلی در استرالیا که د

با بارشی کمتر از حد متوسط، با افت چشمگیر منابع آب روبرو شد و سطح آب در بخش وسیعی از سدها و  2014کند، ایران در سال 
تشدید  ل باآبراه های آن به کمتر از ظرفیت مطلوب رسید. این منطقه که به طور عادی خشک و کم باران است، در طول فصول گرمسا

درصد بارش ها در این منطقه تبخیر  20مشکلات کم آبی، منابع آب آن به طور مرتب به خطر می افتد به طوری که برآورد می شود 
، دولت ایران خواستار تلاش بیشتر برای محافظت از آب شد و ابراز نگرانی کرد که تغییر آب و 2014شده و از دست می رود. در سال 

نجر به بدتر شدن وضعیت بارش ها در این کشور در سالهای آینده شود. براساس این گزارش، از ماه مه )اردیبهشت( هوا در جهان م
تاکنون شماری از منابع اصلی آبی این کشور از جمله زاینده رود و دریاچه ارومیه ،تالاب بختگان ،دریاچه پریشان وکافترخشک شده اند. 

است و از هشت میلیون هکتار زمین آبی بخش کشاورزی فقط یک میلیون هکتار بدون محدودیت منابع آب کشور به سمت شوری رفته 
شود و بیش از هشت های غیر مجاز برداشت میاست. بر اساس محاسبات انجام شده توسط ما، هشت میلیارد متر مکعب آب از چاه

زیست، کمیابی و محیط»توماس هومر دیکسون در کتاب های مجاز دارای پروانه است. میلیارد متر مکعب نیز اضافه برداشت چاه
ارائه کرد. بر  1324، آماری از وضعیت منابع آب موجود چندین کشور از جمله ایران مربوط به سال (1328)منتشر شده در « خشونت

تر از شاخص تنش یشمترمکعب در سال بوده است: کمی ب 1217سال پیش،  22مبنای این آمار، سرانه آب برای هر نفر ایرانی در 
مترمکعب کاهش پیدا کند.آمارهای امروز  716برای هر ایرانی به  1404بینی شده بود که میزان آب در سال آبی.در این کتاب پیش

 .کننده کمبود آب وارد شده استبینانه بوده است و ایران خیلی زودتر به وضعیت نگرانبینی خوشدهند که این پیشنشان می

 ب درایرانعلل بحران آ
 TOMAS)افزایش جمعیت: شاید اولین کسی که نسبت به خطر افزایش جمعیت در نسبت با منابع اندک هشدار داد، توماس مالتوس  -1

                                                           
 00بهمن .مجله پیام ندبیر شماره -1

 .0شهریور0پایگاه عصرایران-2
 .0تیر..0...روزنامه ایران شماره -3
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MALTOS) سال اخیر، جمعیت جهان به بیش از دو برابر افزایش یافته است. یکی از علل عمده آن را باید در  60باشد. طی 18در قرن
به ویژه کاهش مرگ نوزادان، کودکان و مادران جست. در واقع تولدها زیاد نشده، بلکه مرگ و میر کم شده است. رشد بهداشت عمومی 
توان در سبد افزایش جمعیت گذاشت، زیرا مثلاً درآمریکا روند کاهش آب شیرین در یک قرن اخیر، ها را نمیمرغبا این حال همه تخم

ت.کشورایران ازاین قاعده مستثنی نبوده وضمن اجرای کنترل زادوولدولی رشدآن همچنانان شتابان دو برابر روند افزایش جمعیت بوده اس
 100بینی کرده است که جمعیت جهان از هفت میلیارد و ترین گزارش خود پیش( در تازهINEDاست.موسسه مطالعات جمعیتی فرانسه )

این موسسه در بخشی از گزارش خود به جمعیت .خواهد رسید 2060ال میلیون نفر در س 200میلیارد و  7میلیون نفر حال حاضر به 
 77به  2060هزار نفر است که تا سال  600میلیون و  26برابر با  2013کند که جمعیت ایران در نیمه سال ایران پرداخته و عنوان می
 1کند.میلیون نفر افزایش پیدا می

کشاورزی سنتی  وغیرمدرن: آبیاری غرقابی و الگوی کشت نامناسب یکی از معضلات ایران و بسیاری از کشورهای خاورمیانه است.  -2
رسد. این در حالی است که کشاورزی می %70شود که این عدد در ایران به از آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می 86%

شود. درست است که یکی از علل مصرف بالای آب در کشاورزی این منطقه، آب و هوای خشک را شامل می از تولید ایران %16تنها 
متأسفانه 2های نوین از این میزان مصرف کاست، بدون اینکه که دچار کاهش محصولات کشاورزی شویم.توان با روشآن است، اما می

نوز اطلاع کاملی از آبیاری جدید نداشته یا سرمایه و یا تمایل لازم را برای های کشور، هکشاورزان زحمتکش ما در بسیاری از بخش
میلیارد  100گذاری در مقاله ای، اصلاح نظام کشاورزی ایران را در یک دهه آتی نیازمند سرمایه "فایننشال تایمز"گیری از آن ندارند.بهره

ادن منابع آبی است زیرا بهره وری آب به مراتب پایینترازجوامع توسعه دلاری دانسته است.درواقع خودکفایی درکشاورزی نوعی تاراج د
سنت درآمدکسب میکنددرحالی که رقم بین المللی وارزش واقعی 40یافته است تاجایی که ایران ازمحل کشاورزی وازهرمترمکعب آب 

مصرف بهینه آب است که بهره وری دلاراست .ازجمله نکات مهم دررسیدن به تراز تجاری متعادل سرمایه گذاری برای 6/2آن 
درصد به حداکثرممکن برساند .بدون شک کشاورزی متهم ردیف اول بحران آب درایران است به عبارتی دیگرکشاورزی بیشترین 40رااز

 مصرف واتلاف آب رابه خوداختصاص داده است.

 

شود: گرم شدن جو زمین یا اتمسفر. صنایع صه می: عمده این تغییرات در یک کلمه خلا(climate change)تغییرات آب و هوایی -3

ده، به علت ها کمتر شاند. در نتیجه بارشاکسید کربن، دمای میانگین کره زمین را افزایش دادهای به ویژه دیگسترده و گازهای گلخانه

                                                           
 00بهمن ....مه شرق شماره روزنا-1
 00مجله پیام نیروبهمن -2

http://gahar.ir/
http://gahar.ir/
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های آزاد در حال بالاآمدن است. پس آبها در دو قطب، ذوب شده و سطح کند( یخچالهای آب را بیشتر میگرما)که فاصله مولکول

های بسیاری از شهرهای ساحلی باید سکنه خود را تخلیه کنند. تناقض دیگر این است که این تغییرات موجب خشکی در برخی قسمت

ناسب نه ای مهای دیگر شده است. وضعیت آلودگی جو زمین ناشی ازگازهای گلخاافتادن طوفان و سیل در قسمتکره زمین شده و راه

مصداق چنین ادعایی وقوع سیلاب مرگبار درکشورآمریکاست  1نبوده و در معرض آسیبهای جدی ناشی از تغییرات جهانی اقلیم می باشیم.

تاجایی که منجربه ویرانی کاخ ترامپ رییس جمهوری آمریکایی شد که منکرپدیده جهانی تغییراقلیم است.وضعیت ایران ازاین منظربغرنج 

برابرجهان گرمترشده است تاجایی که 4زیراهم اینک ایران درتولیدگازهای گلخانه ای درجهان دارای رتبه هفتم بوده ومیزان تراست 

سال گذشته درخودآب دارند. یقیناتغییراقلیم برشدت 10درصد کمتراز40بارش باران مقطعی وسیلابی وغیرموثربوده ورودخانه های ایران 

میلیارددلاربرآوردمی گرددکه درتاریخ این کشوربی سابقه 300درآمریکا بالغ IRMAسران وضررطوفان ایرماطوفانهاتاثیرداشته ومیزان خ

 بوده است .وقوع بارشهای کوتاه مدت وسیل آسادرشمال کشورمصداق دیگراین ادعاست.

 
 

های اصلی خشکسالی است اما در یشهبوم خاورمیانه که ما در آن قرار داریم، یکی از رجغرافیای خشک و وابسته به بارش: زیست -4
از وسعت کشور در منطقه  %86خوریم. شود، برمیاینجا به یک مشکل خاص یعنی وابستگی ایران به بارشی که دائماً از آن کاسته می

لاً وابسته مخشک قرار دارد. به بیان دیگر ایران شامل یک فلات مرکزی خشک است که از نظر تغذیه آبی، کافراخشک، خشک و نیمه
وه کها عموماً از این دو رشتهکوه البزر و زاگرس است )دو استثنا در این مورد، جلگه مازندران و خوزستان است(. رودخانهبه دو رشته

 گیرند و ذخایر آبی نیز در فصول گرم، همان برف و یخی است که در ارتفاعات این دو از زمستان سال گذشته باقی ماندهسرچشمه می
 است.

                                                           
 ی تغییر اقلیم شفیعی زاده م.، مرادی.، بررسی تأثیرات اجتماعی ناشی از پدیده-1
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مترمکعب برای هر نفر در سال است که این رقم در ایران  680الگوی نامناسب مصرف: میانگین آب مصرفی سرانه جهان حدود  -1
ها برای اصلاح الگوی مصرف آب در کشور، الگوی مصرف همچنان در ایران دو مترمکعب در سال است. علیرغم توصیه 1300حدود 

مترمکعب  680مترمکعب و  300درحالی است که میانگین مصرف آب در ایران و جهان، به ترتیب هزار و برابر میانگین دنیا است، این 
درصد گزارش شده است.  12تا  7درصد است، درحالی که این مقدار اتلاف در دنیا،  30تا  28است.از سوی دیگر هدر رفت آب در ایران 

درصد  80تا  20ها، لباسشویی و ظرفشویی حدود ، استحمام، آبیاری باغچهاستفاده نادرست از آب آشامیدنی برای شستشوی اتومبیل
لیتر آب در شبانه روز است که  160بیشتر از الگوی جهانی آب است. بر این اساس، استاندارد مصرف آب در ایران برای هر فرد روزانه 

لیتر،  16ها لیتر، شستن ظرف 16لیتر، پخت و پز  20ها لیتر، شستن لباس 30لیتر، سرویس بهداشتی  60براساس آن، سهم استحمام 
 لیتر است. 6لیتر و آشامیدنی و غیره  6لیتر، کولر و تهویه  10نظافت منزل و آبیاری باغچه 

 

 
 

تبخیرآب:متوسط میزان بارندگی ایران کمتر از متوسط بارندگی جهانی و از سوی دیگر متوسط تبخیر سالانه ایران سه برابر متوسط -6
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یر جهان است که این موضوع نشان می دهد که محدودیت و کمبود منابع آبی در ایران نسبت به جهان بسیار حاد و جدی تر است. تبخ
منطق حکم می کند که الگوی بهره برداری از منابع آبی در ایران می بایست نسبت به متوسط جهان بسیار محافظه کارانه و متناسب 

ابع آبی و در نتیجه بیشتر به سمت تولید محصولات کشاورزی با نیاز آبی پایین و ارزش بازدهی اقتصادی با شرایط اقلیمی و پتانسیل من
 1بالا باشد که متأسفانه در سالهای اخیر آمار تولید محصولات کشاورزی کشور این موضوع را تأیید نمی کند. 

یری ازتبعات وعواقب بحران آب تاثیرگذاراست.امام صادق فقدان فرهنگ ارزش آب :نقش باورها،ارزشهاو سرمایه اجتماعی درجلوگ-2
.باترویج  «آب رانبایدهدردادولوکناررودخانه باشد»معصوم دیگرمیفرماید: «پایداری دنیا با سه چیز است: آتش، نمک و آب»)ع( فرمودند: 

مصرف مردم راتغییرواصلاح نمود. در  سیره بزرگان ورهبران درنحوه مصرف آب بابهره مندی ازظرفیت گروههای مرجع میتوان الگوهای
کنندة آب آشامیدنی خداست؛ اوست که با آب انسانها و قرآن کریم: آب، رزق الهی است و باید از آن بجا استفاده شود؛ پدیدآورنده ونازل

ت ا رابر روی زمین از آیاسارهکند؛خداوند بر انسانها به سبب نازل کردن آب آشامیدنی منّت گذارده؛ وجود چشمهحیوانات را سیراب می
های متقین دربهشت توصیف کرده؛ جهنمیان را از آب آشامیدنی محروم توصیف های بهشتی را یکی از بهرهالهی معرفی کرده؛ چشمه

 .کنندکرده، به طوری که ازبهشتیان درخواست آب آشامیدنی می
شک کشور خت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک ونیمهفقدان الگوی توسعه:الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفی-8

تأمین نیاز آبی درصنایع که سهم مناسبی در تولید .های متنوع از معتدل تا خشک و گرمانتخاب شودبومبرای مناطق مختلف با زیست
های ها و استفادهمجدد پسابهای ناخالص داخلی را بر عهده دارد ضروری است. انتخابصنایع سبز و صنایع پاک و همچنین بازیافت

زیست کاهش داده و بستر توسعه پایداررا تقویت کند.کشت هندوانه ،برنج تواند فشارهای کمی و کیفی را بر محیطمتعدد ازآنها می
آب هزارلیتر230وتاسیس شرکتهای فولاددرمناطق کشور نوعی حراج آب این سرزمین ونابودی نسل آینده است تاجایی که هرتن فولائ

 مجنمع دربخش خشک وکم آب کشورساخته شده است.7مجتمع فولادکشور،16لازم دارد ئجالب آنکه از
 

 

صادرات آب مجازی:براساس گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب میزان صادرات آب مجازی کشور در یک دوره -7
عب افزایش یافت که مایه بسی نگرانی است زیرا آب مجازی یا ( از یک به چهار میلیارد مترمک1372تا  1360ساله )اوایل دهه 42

غیرمستقیم آبی است که در مراحل مختلف تولید یک کالا استفاده می شود. برای تجارت آب مجازی باید کالاها و محصولات کشاورزی 
ه دهه گذشته آب بیشتری نیاز دارند.در حدود سرا تولید کنیم که آب کمتری نیاز داشته و در مقابل کالاهایی وارد کنیم که برای تولید، به 

 2میلیارد مترمکعب افزایش یافت. 787میلیارد مترمکعب به  438میلادی( میزان صادرات آب مجازی در جهان از  2011تا  1786)سال 

                                                           
 .0..بهمن 0.- 0.0.روزنامه ایران شماره -1
 پایگاه خبری سازمان حفاظت محیط زیست-2
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برابری داشته ، موجب رفت آب و منابع غذایی:آمار بالای هدر رفت آب در کشور که نسبت به استانداردهای جهانی رشد سه  هدر-10
شکل گیری خسارت های کلان می شود و ضروری است تا با پیش بینی طرح هایی ، نگاه ویژه ای به مدیریت مصرف آب در بخش 

ضایعات میوه  مترمکعب با میلیارد22است  معتقد کشاورزی به عنوان مصرف کننده اصلی داشت.دکترمکنون استادبرجسته توسعه پایدار
 1سدکرج.130معادل  رددریخته میگ دور
 

 

کشور  های آبحکمرانی نامطلوب:تبیین دقیق حکمرانی مناسب پایدار منابع آب و اجرایی کردن آن کلید اصلی برای حلچالش-11
 عاستعزم، اهتمام و اراده ملی برای تدوین و اجرای مدیریتجامع منابع آب،ایجاد نظام یکپارچه مدیریت منابع آب برای تمامی چرخه مناب

میاری گیران حکمرانی آب مبتنی بر هسازی برای تصمیمهای آبریز،تدقیق آمار و اطلاعات با قابلیت ارزیابی و شفافآب در قالب حوضه
حکومت و جامعه مدنی برای رسیدن به توافق مورد قبول همگان ودخالت ذینفعان ، ذیربطان همراه با نظارت عمومی برفرآیند مدیریت 

                                                           
 .0مجله چشم بیدار آبان -1
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های مرتبط با آب لازم وضروری است .آنچه دردناک است آنستکه ورواصلاح ساختارهای ناکارآمد مدیریتی درحوزهجامع منابع آب کش
درآینده پیشروبحرانهای متعددی پیشروی ماست. بحران بانکی،بحران صندوقهای بازنشستگی،بحران بدهی دولت،بحران رشدپایین 

ردیگرشرایط وخیمی است که به تدریج به بحران تبدیل میشوندمثل سرمایه اقتصادی،بحران بیکاری ونهایتابحران آب. این درکنا
 1اجتماعی )اعتماددرروابط اجتماعی(،طلاق،اعتیادوجرم و .... .

چاههای غیرمجاز:استحصال بی حد و حصر از منابع آب زیرزمینی با حفر چاه های مجاز و غیر مجاز ومصرف میلیاردهامترمکعب -12

آب درکشور است که باعث شده منابع آب زیرزمینی غارت گرددکه تاکنون به علت ملاحظات سیاسی واجتماعی از جمله دلایل بحران 

هزار حلقه چاه غیرمجاز 360اقدام موثری برای جلوگیری از آن در کشور به عمل نیامده است تاجایی که هم اینک تعداد 

 نقاط کشورشده است. ست زمین دراقصیدرکشوروجودداردکه خودعلت نابودی دشتها وفرونش

 

فقدان قانون جامع آب:گرچه شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام به تدوین پیش نویس قانون جامع آب نموده است امافقدان این -13
قانون تاکنون یکی ازعوامل بروزبحران آب درکشوراست .باتوجه به اینکه دراینده نزدیک کشورهای ثروتمندندکه دارای منابع آبی 

رباشند نه منابه نفتی ولی متاسفانه دراین خصوص مقررات جامع وکاملی درنحوه مدیریت بهر برداران آبی کشورموجودنیست بیشت
 2وهنوزنگاه سنتی ومالکانه نسبت به آب درافکارعمومی رایج است .

گیری بحران آب درکشور  افراط درسدسازی: احداث بی رویه سدضمن ایجادتنشهای اجتماعی و.روانی برای مهاجرین سد برشکل-14
بی تاثیرنبوده است.مشکل ما فقط برداشت بی رویه آب نیست ، سدسازی بی حساب و کتاب بلای جان رودخانه های کشور شده، 
مسئولین ما از سدسازی به عنوان سند افتخار یاد میکنند در حالی که از بس در کشور سد ساخته شد دیگر آبی در رودخانه ها جریان 

 ندارد.

 آبیواقب وپیامدهای وخیم کمع
 1,8آبی و حدود دو سوم جمعیت جهان با تهدید کم 2026ها: طبق برآورد سازمان ملل، با روند فعلی تا سال مرگ و بیماری انسان -1

                                                           
 .0اسفند ...مجله دنیای اقتصاد شماره -1
 .0ویژه نامه شرق نوروز -2
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شود که به یآبی موجب کاهش محصول کشاورزی و فعالیت صنایع مآبی روبرو خواهند بود. جدا از این، کممیلیارد نفر با مصیبت بی
 گذارد.ها اثر منفی میصورت غیرمستقیم بر زندگی انسان

ها برخلاف های کره زمین خشک شده است. تالابسال اخیر بیش از نصف تالاب 20ها و کاهش تنوع زیستی: در بومنابودی زیست -2
گان مهرهها و بیزندگیِ بسیاری از پستانداران، پرندگان، ماهی های بسیار بابرکتی هستند، یعنی اولاً محل تغذیه، رشد وتصور اولیه، زمین

کنند و رابعاً در شوند که برای تغذیه جمعیت جهان جایگاه کلیدی دارد، ثالثاً آب را تصفیه میهستند، ثانیاً منبع کشت برنج محسوب می
ر چند ها تنها دآبی به حدی رسیده که بسیاری از رودخانهد کمهای اخیر، رونجلوگیری از بروز طوفان و سیل، بسیار کارآمدند. طی دهه

شوند. دریاچه آرال در سه دهه اخیر وسعتی چون دریاچه میشیگان ها دائماً کوچکتر میماه از سال جریان داشته و بسیاری از دریاچه
شدنش موجب غلظت نمک در آن شده آلوده آمریکا را از دست داده است. هم کاهش آب آن، هم استفاده از آن در کشاورزی و هم

شوند، ناگهان سوپاپ اطمینان یک منطقه را از آن ها تخریب میانسان هایی که این چنین بواسطه فعالیترفتن دریاچهاست. از بین
 یابد.های جانوری افزایش میها و نابودی گونهگیرد، در نتیجه مرگ و میر انسانمی

نامیده است اکنون  "نفتِ قرن آینده"جهان در حال جنگ بر سر آب است. گلدمن سَکس، آب را : میان همسایه هاوقوع جنگ آب  -3
 دهند. حتی ازخبر می« جنگ آب»ها از خطر وقوع این مسأله را در عرض و طول دهکده جهانی تصور کنید که هر روز استراتژیست

م، تداوم ایست، چیزهایی در مورد منازعه ده بالا و ده پایین بر سر سهم آب شنیدهشان کشاورزی بوده ابزرگترهایمان که شغل اصلی
 سازمان قاتتحقی وضعیت ناگوار امروزی احتمال درگیری با اقوام و ساکنین جنوبی کشور و سواحل کارون محتمل به نظرمی رسد. طبق

خاورمیانه وشمال  در میان آنها از کشور 18رسدکه می کشور 30ه ب برد خواهند رنج آب کمبود از که هاییکشور تعداد 2026سال  تا ملل
 در را« اننهپ جنگ»یا «جنگ آب»بروز برای جایگرفته واین میتواندحساسیت منطقه خاورمیانه که ایران هم درآنجای گرفته آفریقا
ان،ترکیه و اتیوپی ومصر،ایران وافغانست ،هند و پاکستان ،کنگو جنگ آبی مصر واتیوپی ،اسراییل و فلسطین ای آینده نشان دهد.هدهه

عبدالستار مجید وزیر کشاورزی و منابع آبی اداره اقلیم کرد شمال عراق  بود. ذهن نخواهد از دور النهرینوجنگ بین و عراق سرسدالیسو
ران جاری شده و از راه قطع جریان آب رودخانه زاب کوچک که از استان آذربایجان غربی ای"در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: 

هایی ولتز جمله دا بی پاسخ نخواهدماند. سلیمانیه به مناطق مرکزی عراق می ریزد، کاملا سیاسی و برای اعمال فشار بر اقلیم است و
 بی در شرقشمالی و جنو_توان به کرهاند میکه به دلیل رقابت یا کشمکش بر سر منابع آبی تا سر حد درگیری یا جنگ پیش رفته

 صهیونیستی در غرب آسیا اشاره کرد. _آسیا، مصر و اتیوپی در شمال آفریقا و فلسطین و رژیم
مهاجرت و حاشیه نشینی: یکی دیگرازعواقب بحران آب مهاجرت و رشد حاشیه نشینی و به تبع آن افزایش آسیبهای اجتماعی من  -4

هزار روستا در کشور هم اکنون خالی از سکنه شده  26مار منتشره، جمله قاچاق موادمخدر، سرقت، فساد و ناامنی می گردد. براساس آ
است که بدون شک در حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت نموده و خود نوعی تهدیدبرای نظم اجتماعی کشور محسوب می گردد تاجایی 

 مواجه خواهیم بود. کشور آوارگان آبی در با درآینده نزدیک ما
 ها و کودهایی در آنکشدهد، بلکه آفت: کشاورزی کنونی نه تنها بسیاری از منابع آبی را هدر میهای قابل شربشدن آبآلوده -6

ر حال یافته و دکند. صنایع گسترده در کشورهای توسعهشود و آن را آلوده میهای سطحی رها میگیرد که در آبمورد استفاده قرار می
ا خالی ها و دریاهها، دریاچهملاحظه در رودخانهکنند و آن را بیاز مدیریت پسماندشان دریغ میتوسعه نیز برای کاهش هزینه تولید خود 

زایش مصرف اند و افها علاوه بر اینکه با افزایش جمعیت موجب گسترش صنایع برای تأمین غذا، خانه و پوشاک خود شدهکنند. انسانمی
ه ذکر است شوند. لازم بها میخود نیز مستقیماً موجب آلودگی آب نشدهد، با فاضلاب تصفیهانآب را به صورت غیرمستقیم افزایش داده

ز اینکه ها به سرعت قابل شناسایی نیست و پس اکند. بدتر از همه اینکه بسیاری از این آلودگیبه آبهای زیرزمینی هم نفوذ می آلودگی
 دهد.انوری شد، تازه خود را نشان میهای جچندسال بعد موجب بیماری افراد و گونه

افزایش پرونده های قضایی وانتظامی:.بحران آب پدیده ای است که دامن همه دستگاههای اجرایی کشورراگرفته است تاجایی که  -6
های زینهمل هنیروی انتظامی متح قوه قضاییه و مجاز های غیرهای زیرزمینی  ومسلوب المنفعه نمودن چاهراستای تعادل بخشی آب در
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ودکه اعدام نموده ب ابراز این خصوص صریحا در موانع متعدد اشاره به مشکلات و استانی با مراکز جایی که دادستان یکی از شده تا زیاد
 است. مجاز کردن یک چاه غیر پر از یک آدم سهل تر

اند یا در معرض نابودی قرار دارند. ک شدههای مهمی چون هامون و گاوخونی خشتخریب محیط زیست: دریاچه ارومیه و تالاب -2
تاکنون، میزان ذخایر  1776برای مثال فایننشال تایمز در مورد دریاچه ارومیه هشدار داده است که با کاهش سریع ارتفاع آب دریاچه از 

ف دریاچه که عمدتاً برای مصارف بند در اطرا 32هزار پمپ آب زیرزمینی و  80میلیارد رسیده است.  1,6میلیارد متر مکعب به  31آن از 
ای را برای حل بحران کشاورزی است، موجب شده آب ورودی به دریاچه بسیار کاهش یابد. دولت یازدهم از آغاز بکار خود کمیته ویژه

و خشکی  رمیدریاچه ارومیه تشکیل داده است. تالاب هامون نیز در سیستان و بلوچستان که زمانی با دو سه رودخانه پرآب اطرافش، گ
 ها است خشک شده و منبع پراکندگی گردوغبار در منطقه شده است.کرد، سالهوای سیستان و بلوچستان را تعدیل می

 اند. در اینههای مهم تنها در فصول خاصی از سال جریان دارند و یا به کلی خشک شدهای سطحی: بسیاری از رودخانهکاهش آب -8
خانه دکوه تالش تا روکلیومتر طول از رشته 286سو در استان اردبیل نام برد که با وجود رود، از رودخانه قرهزایندهتوان علاوه بر مورد می

اوزن و تالوار نیز در شهرستان بیجار در خشک درآمده است. رودخانه قزلگریبانِ خشکسالی است و به حالت نیمهبهمرزی ارس، دست
است. عفیفی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با بیان این معضل، علت اصلی آن را برداشت غیرقانونی  معرض خشکی کامل قرار گرفته

 آب توسط کشاورزان و باغداران و مدیریت نامطلوب بر منابع آبی دانست.
مرغ اند، مانند آهو و میشکم از ایران رخت بربستهاند یا دستهای جانوری یا از بین رفتههای جانوری: بسیاری از گونهمرگ گونه -7

رود و ی زایندهشان شده است. بر اثر خشکرویه نیز بلای جانزایی، صید بیدر استان کردستان که متأسفانه علاوه بر خشکسالی و بیابان
ان دیگر پرندگ کند،های کشاورزی اطراف را دریافت میآب برخی زمینشدن تالاب گاوخونی که اکنون تنها زهدر نتیجه آن، خشک

ای رودخانه هکنند. به عنوان مثالی دیگر باید از ماهیرفتند، در این تالاب اقامت نمیمهاجری که از روسیه و قفقاز به جنوب کشور می
ر چند دبرداریِ بیش از حد برای مصارف کشاورزی، شهر نام برد که بر اثر خشکی رودخانه ناشی از خشکسالی و بهرهسو در مشکینقره

کولی اهای، شماهی، ماهی برکهماه اخیر تلف شدند. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، این ماهیان را شامل ماهی سیاه، سس
 و کپور ماهی دانست.

ار در فضای غبزایی علاوه بر تخریب زمین، موجب گسترش گردوزدایی و بیابانشدن زمین، جنگلزایی و گرد و غبار: خشکبیابان -10
زایی، کشت بیش از حد در یک زمین توسط کشاورزان و چرای بیش از حد کشور شده است. لازم به ذکر است یکی از علل دیگر بیابان

میلیون اصله درخت در چند سال  600های کشاورزی خشک شده و حدود ها هزار هکتار از زمیندام در آن است. تنها در اصفهان، ده
شدن تالاب گاوخونی وضعیتی را ایجاد کرده که با وزش هر باد، گرد و غبار در مناطق اطراف آن حتی ن رفته است. خشکاخیر از بی

های های کشاورزی اطراف، بر باردهی زمینغبار و نشستن آن بر زمین و شود، جدا از اینکه شوربودن این گردشهر اصفهان پراکنده می
ی هایی از کشور را در برگرفته و با دو منشأ داخلیو خارجاست.گرد و غبارهایی که چند سالی است بخش کشاورزی نیز اثر منفی گذاشته

رود تاحتی تهران، اصفهان، کرمان، قم، کرج و قزوین را هم عمدتاً خوزستان و سیستان را در محاصره خود قرار داده، اما حالا می
و میلیون اکنون ایران با د ها دچار کند.ینان را هم به سرنوشت خوزستانی و سیستانیای نزدیک مرکزنشالشعاع قرار دهد و درآیندهتحت

 .است هکتار کانون بحرانی گرد و غبار داخلی هم دست به گریبان
درصد تولید ناخالص  10وابستگی غذایی وتهدیدامنیت ملی: مشکلات آبی ایران در حال آسیب زدن به اقتصاد ملی این کشور است.  -11
لی ایران حاصل فعالیت بخش کشاورزی است که نزدیک به یک چهارم نیروی کار ایران را نیز در استخدام خود دارد. به علاوه داخ

ولید کند. در حقیقت نیز تهران با راهبردی دوگانه برای پیشبرد خودکفایی در تفعالیت این بخش، از امنیت غذایی ملی نیز پشتیبانی می
ه کرده کنندای مساوی به تولیدکننده و مصرفافزایش همزمان عرضه و تقاضا، اقدام به اختصاص یارانهمحصولات اساسی از طریق 

درصد از کل مصرف آب کشور به  72است. با این حال، اکنون امنیت غذایی ایران در خطر است، زیرا بخش کشاورزی با اختصاص 
درصد باقیمانده  32کند. تهران ناچار از وارد کردن یت ایران را تولید میمیلیون نفر جمع 27درصد نیاز غذایی  66خود، تنها در حدود 
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دهد، که به نوبه خود منجر به افزایش هزینه خطر کاهش بیشتر توان تولید بخش کشاورزی را هشدار می« تنش آب»است؛ و تشدید 
، اکنون حتی در حال صدمه زدن به امنیت تر کردن فشارهای مالی خواهد شد. در حقیقت، نیازهای بخش کشاورزیواردات و وخیم

وقوع  یادآور که شوند منفی بیلان دچار ایران دشت 607از  دشت 278است  شده سبب آب مصرف بر حاکم غذایی کشور است. ساختار
 این ابعاد بر زیرزمینی آب منابع از کشاورزی بخش نیاز مورد آب درصد 60است. تأمین  کشور آبی منابع در "مشترک منابع تراژدی"

 است. کرده رهنمون بازگشتبی مرگی سوی به را ایران هایدشت و است افزوده فاجعه
( است. این landsubsidenceافتد نشست زمین )زیرزمینی اتفاق می آبرویه نشست زمین: یکی از مسائلی که در اثر برداشت بی -12

ها با بیلان منفی آب زیرزمینی روبرو هستند مشاهده تکه دش خراسانو  کرمانهای فارس ،وضعیت اکنون در بسیاری نقاط استان
باستانی تخت  جایی که آثار است تا جهان برخوردار در سانتی متری سالانه رتبه اول را60فرونشست  استان فارس رتبه با گردد.می

سانتی  24و 36شست فرون با قزوین به ترتیب ویرانی مواجه می باشد.ضمن آنکه شهرتهران  و تهدید شهرستان مرودشت با جمشید در
 شد. های اقتصادی خواهدآینده منجربه نابودی زیرساخت جایی که این پدیده در سال مواجه می باشند تا در
ای کنندهتواند در بلندمدت منجر به ایجاد مشکلات تضعیفمی -زایی، و آلودگیناشی از تنش آب، بیابان -اتلاف منابع: میزان خسارات -13

تا  6 اینک نیز به میزان هولناک، هزینه سالانه تخریب محیط زیست در ایران، هم«بانک جهانی»اد کشور شود. طبق برآورد برای اقتص
نگتن و فرسای واشهای طاقتتحریم« اداره حسابرسی دولت آمریکا»درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. در مقایسه، به گفته  10

درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را کاهش دهند و با گذشت زمان، این منابع  4/1تنها توانستند  2012المللی، در سال جامعه بین
 ارزشمند بیشتر تحلیل رفته، حاصلخیزی بیشتر کاهش یافته، و سلامت عمومی بیش از پیش آسیب خواهد دید.

ه پدیده گذشته یک هشداربود ولی حالاتبدیل ب در مناقشات استانی ودرگیریهای محلی:وقوع مناقشات محلی واستانی برسرآب اگرچه-14
م آب ها به ویژه استان های کای فراگیرشده  که کم کم جان میگیرد.به دلیل کمبود آب در کشور مناقشات و منازعات در برخی استان

ز شور است.وقتی اهالی بلداجی اای نسبت به مقوله آب در کآید که نیازمند نگاه ویژهمانند اصفهان ،یزد و کرمان به وجود آمده و می
ای که باعث انتقال آب این منطقه به سفیددشت برای استفاده در کارخانه فولاد دو میلیون تنی، عصبانی و با پلیس درگیر شدند؛ درگیری

جربه قتل نزاع ودرگیری برسرآب درارومیه من73تیرماه .نفر دیگر هم بازداشت شوند 20نفر مجروح و  108شد یک نفر کشته شود، 
دونفرومجروحیت چنذنفرشد همچنین درسالهای اخیر شاهددرگیری خونین دراستانهای تهران،خوزستان،قزوین واصفهان بوده ایم ضمن 

 آنکه اختلافات سرددرمیان مدیران ومردم استانهای گیلان وزنجان وقزوین،یزدواصفهان ،خوزستان و.....تهدیدآمیزخواهدبود.
ش رفاه اجتماعی:افزایش مخاطرات طبیعی و کاهش امنیت غذایی و محصولات کشاورزی نتیجه بحران افزایش سطح فقر و کاه-16

 آب تأثیر غیر قابل انکاری بر گسترش فقر، و قحطی به دنبال دارد؛ که بیشتر در جوامع کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده می
  اهش رفاه اجتماعی قابل درک است.شود. این بند در جوامع توسعه یافته عموماً به شکل ک

از هم گسیختگی جوامع بشری:این موضوع از سوی دانشمندان جغرافیای انسانی و انسان شناسان، به تازگی مورد بررسی است و -16
 تگروهی از دانشمندان بر این باورند که تأثیر  خشکسالی وتغییراقلیم بر کاهش همبستگی بین جوامع بشری، منجربه کاهش ظرفی

 شود. سازگاری انسان با ناملایمات محیطی می
های اجتماعی:رویارویی با مشکلاتی از جمله قحطی، سیل و سایر مخاطر طبیعی، خصوصاً در کشورهای توسعه  گسترش ناامنی-12

 ین امر منجر به افزایش سطحکند. ای دیگری را به نزاع بر سر بقا ناچار می ای را ناگزیر به مهاجرت و عدهای را حذف، عدهنیافته، عده
 شود. می "تغییراقلیم زده"های اجتماعی به جهت منازعات بر سر منابع محدود در مناطق به اصطلاح  ناامنی

مجموع تأثیرات تغییر اقلیم با نوعی واکنش روانی در جوامع انسانی روبرو است. که نوع و شدت آن در جوامع مختلف  :روانی خور باز-18
سی با شود که این امر تأثیر متجان بینی میچند هنوز مطالعات جامعی از این بخش در دسترس نیست اما پیش وت است. هربسیار متفا

 کاهش امید به زندگی و تغییر در ساختار هرم سنی جمعیت در جوامع مختلف داشته باشد.
 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 راهکارها:
 دودسازی نرخ رشدشهرنشیتی بازبینی سیاستهای جدید رشدجمعیتی ،توجه به توزیع جمیعتی ومح-1
 رنیزه کردن کشاورزی وتوانمندسازی کشاورزان وجوامع محلیمد-2
 اصلاح الگوی کشت درگستره کشوری بادرنظرگرفتن اولویتهای امنیت غذایی وبهروری اقتصادی-3
 امع محلی وکشاورزانافزایش همزمان بهای آب وانرژی وبهبودفناوری به منظورجلوگیری ازفشارهای اقتصادی واجتماعی برجو-4
 توسعه وگسترش تعاونیهای محلی کشاورزی ونهادهای مدیریت آب-6
 بازارهای آب وتعیین وتامین نیازهای آبی محیط زیست ایجاد-6
 بخش آب در مدیریت منفغلانه به مدیریت کنشگرانه وآینده نگر از رویکرد تغییر-2
 لات کنونیمشک بهینه سازی اقدامات مدیریتی آب بای حل مسائل و-8
 محیط زیست حوزه آب و آموزش عمومی در افزایش آگاهی بخشی و-7

 تصویب قانون جامع آب کشور تدوین و-10
 موسسات مردمی مشارکت طلبی نهادهای مدنی و بستر ایجاد-11
 گان و همکاری جهانی ومنطقه ایایسهم رایزنی دیپلماتیک با-12
 براساس آمایش سرزمین جانمایی کارشناسانه تاسیس واحدهای تولیدی-13
 کاهش آلایندگی لایه ازون -14
 توجه به واردات آب مجازی-16
 تدوین برنامه های راهبردی به منظورجلوگیری ازکوچ روستاییان-16
 کشت فراسرزمینی -12
 

 نتیجه گیری:
گی، ل خواهد داشت. مهاجرت، گرسنتهدید متغیرهای زیست بوم انسانی بدون شک پیامدها و عواقب ناگوار اجتماعی و سیاسی را به دنبا

حاشیه نشینی، نابودی کشاورزی، مرگ گونه های جانوری و گیاهی، نابودی محیط زیست، مرگ تالابها و نشست زمین و تهدید سلامت 
و  دعمومی شهروندان از مصادیق بحران آبی کشور ایران است.براساس اسناد سازمان ملل ایران در آینده خشک تر و داغ تر خواهد ش

 یکی از دلایل آن عملکردی است که در نتیجه حرکت به سوی توسعه در این کشور صورت گرفته است.
ملل درایران میگوید: درواقع توجه نکردن به انرژیهای تجدیدپذیرومصرف بیش ازاندازه انرژیهای  گری لوییس، هماهنگ کننده سازمان

شده است و اگر بخواهیم فقر را از بین ببریم و به اهداف توسعه هزاره دست یابیم  تجدید ناپذیر باعث بروز این شرایط اقلیمی در ایران
نیازمند آن هستیم که با شرایط ایجاد شده ناشی از تغییر اقلیم در دنیا کنار بیاییم. آگاه سازی عمومی یک وظیفه همگانی است قطعًا 

در مشهد واصفهان مطلع نیستند. میزان ورود آب به سدهای کشور  مردم زیادی از معضل دریاچه ارومیه، تالاب هامون و یا مشکل آب
درصد مخازن از آب پُر شده است. به گزارش ایانا از سایت هاروارد،  41درصد کاهش یافته و هم اکنون تنها  12از مهرماه امسال تاکنون 

تم دهد که از آغاز قرن بیسد انجام شد نشان میمتحوهوایی، زیر نظر سازمان مللالمللی تغییرات آبای که توسط مجمع بینمطالعه
درصد دیگر نیز افزایش  4تا  2های آینده توان انتظار داشت که در دههدرصد افزایش داشته است و می 2تا  1دمای هوا در این ناحیه 

 قه شود.درصدی تولید ناخالص ملی در این منط 11سال آینده باعث کاهش  20پیدا کند. این روند ممکن است در 
وزارت نیرو اعلام کرد در مقایسه با سال آبی گذشته حجم آب موجود در مخزن سدهای بزرگ ایران کاهش یافت. این کاهش با توجه 

ها و ورودی سدهای کشور در یکماه گذشته اتفاق افتاده و میزان ورودی سدهای کشور از ابتدای سال آبی  به روند نزولی آورد رودخانه
دهد. بر این اساس، حجم آب موجود در درصد کاهش نشان می 12هفته گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  جاری تا پایان
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( در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته روند کاهشی در 76بار از ابتدای سال آبی جاری)مهرماه  مخزن سدهای کشور برای نخستین
 درصد کاهش یافته است.  0,6پیش گرفته و 

ین وجودعدم ارتباط وهماهنگی منسجم بین دستگاههای مختلف درراستای حکمرانی موثر،عدم توجه به آمایش سرزمین ،پایین بودن باا
بهره وری آب ،فقدان وجودقوانین بازدارنده ،عدم اهتمام لازم  درآموزش وفرهنگ سازی ،بهره برداری ناکارآمدازامکانات طبیعی 

وعدم برنامه ریزی وتطبیق باخشکسالی وتغییراقلیم مجموعه عواملی است است که ایران رابابحران  موجود،تاکیدبرخودکفایی کشاورزی
 آب مواجه نموده وبرون رفت ازآن منوط به تدوین سیاستهای کلان علمی وکارشناسی ومنطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.
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 نابعم
 پایگاه خبررسانی خبرآنلاین
 1382کاهش خسارت خشکسالی، تهران، جهادکشاورزی،حیدری، حسین، روشهای 

 1382سازمان ملل،بررسی عواقب بحران کم آبی درایران، مهر
 کتاب شیمی اول دبیرستان

 درایران،دانشگاه تهران (، خشکسالی و راههای مقابله با آن1380کردوانی، پرویز، )
 ، وزارت نیرو73و تغییراقلیم، خردادکریمی، شاپور، نهادهای مدنی و تغییراقلیم، همایش توسعه پایدار 

 73دی  17گفتگوی آب، وزارت نیرو، جمعه 
 73شهریور  16، 6232هاشمی مختار، تبعات بحران آب درایران، روزنامه ایران، سال بیستم، شماره 

 73ور شهری 16، 6232وزینی، حسن، ریشه خشکسالی در واقعیت یا الگوی مدیریت، روزنامه ایران، سال بیستم، شماره 
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 کرمانشاه یشرکت آب منطقه ا یدهرس یبه بهره بردار یسدها یآب پا یمتق برآورد
 

 مومنه یدوح، 1یمراد یهسم
 momenevahid@gmail.com ، کرمانشاه یشرکت آب منطقه ا-1

 
 هایبخش رد آب برای تقاضا افزایش آن تبع به و جمعیت افزایش و طرف یک از خشک نیمه و خشک اقلیم در ایران کشور گرفتن قرار

است و  آورده وجود به آب به رشد رو تقاضای تامین برای را مشکلاتی و گردیده عرضه بر تقاضا فزونی به منجر دیگر سوی از مختلف
 آب کارآمد برداریبهره و مصرف کنترل برای کارا گذاریقیمت سیستم اعمال و تقاضا با توجه به محدودیت عرضه منابع آب مدیریت

مطالعه حاضر به منظور برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب در پای سدهای به بهره .رسدمی نظر به تردسترس قابل و ترمناسب
رزش حقیقی تعیین ا گذاری وبرداری رسیده در سطح استان کرمانشاه با استفاده از روش اقتصاد مهندسی به عنوان مبنایی برای قیمت

هر متر مکعب آب استحصال شده و همچنین رویکردی جهت استفاده بهینه از منابع آب و مقابله با کمبود منابع آبی در سطح استان 
ریال متغیر  68,181ریال تا  60,614انجام پذیرفته است. براساس نتایج حاصل از برآورد الگو قیمت آب در سدهای مورد بررسی از مبلغ 

ده مبلغ برداری رسیباشد. همچنین میانگین قیمت آب سدهای به بهرهت که به ترتیب مربوط به سدهای گیلانغرب و گاوشان میاس
ی اریال برآورد گردیده است که این ارقام محاسباتی با قیمت تکلیفی )تعرفه هر متر مکعب آب( مورد عمل در شرکت آب منطقه 47,010

 سازد.ی دارد و ضرورت تغییر در رویه موجود را بیش از پیش نمایان میکرمانشاه اختلاف بسیار فاحش
 

 گذاری، مدیریت تقاضای آّب، اقتصاد مهندسی، بازار آب: قیمتهای کلیدیواژه
  

mailto:momenevahid@gmail.com
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 مقدمه

ای هقرار گرفتن کشور ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک از یک طرف و افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای آب در بخش
به رشد آب به وجود آورده است. از  مختلف از سوی دیگر منجر به فزونی تقاضا بر عرضه گردیده و مشکلاتی را برای تامین تقاضای رو

لحاظ نظری شکاف موجود بایستی با افزایش عرضه، تعدیل تقاضا و یا هردوی اینها پر شود. لیکن در عمل از آنجا که افزایش بیشتر 
رداری بگذاری کارا برای کنترل مصرف و بهرههزینه بسیاری همراه است بنابراین مدیریت تقاضا و اعمال سیستم قیمتعرضه محدود و با 
 .رسدتر به نظر میتر و قابل دسترسکارآمد آب مناسب

ویژه  رف آب بهسازی مصگذاری مناسب آب به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی می تواند نقش  مهمی در کاهش اتلاف و بهینهقیمت
توان به ایجاد انگیزه و احساس مسئولیت در جهت اصلاح گذاری میدر بخش کشاورزی داشته باشد. از جمله اهداف مهم در نظام نرخ

های نگهگذاری اولیه و بازپرداخت هزینهوری آب، تامین یا بازپرداخت تمام و یا بخشی از سرمایهالگوی مصرف، افزایش میزان بهره
برداری، رعایت ضوابط و جلوگیری از تخلفات جهت ایجاد انگیزه برای رعایت حدود و ضوابط تعیین شده در راستای توسعه بهره داری و

(. لذا تعیین نرخ مناسب برای 2008بدون تخریب محیط زیست و حفظ حقوق و منافع گسترده آیندگان اشاره کرد )مشارکت آب جهانی، 
قانون توزیع عادلانه  33براساس ماده  .ف مدیریت منابع آب لطمه وارد نشود حائر اهمیت فراوانی استآب آبیاری به نحوی که به اهدا

آب؛ وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف 
ول نماید. در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته برای هریک از مصارف تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وص

داری، های جاری از قبیل مدیریت، تعمیر و نگهکننده قرار گیرد نرخ آب با در نظر گرفتن هزینهو به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف
شود هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میبرداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی بهره

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور محاسبه ارزش  13ماده  2(. همچنین براساس بند 1361)قانون توزیع عادلانه آب، 
تصادی آب و هزینه تمام (. بنابراین، برآورد ارزش اق1376اقتصادی آب از وظایف بخش آب در طول برنامه است )برنامه ششم توسعه، 

 گذاری مناسب به روشنی در اسناد بالادستی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.شده آن و تعیین نظام قیمت
مدت حجم درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است. متوسط بلند 6/1کیلومتر مربع  24600استان کرمانشاه با مساحت 
ها به تعداد چشمه درصد حجم نزولات جوی کشور است. 88/2میلیارد متر مکعب است که معادل  6/11نزولات جوی سالیانه استان 

 باشد.حلقه می 16162های استان رشته و همچنین تعداد کل چاه 402ها چشمه و تعداد قنات 11182
منظور  نابع آب در سطح استان و بهای استان کرمانشاه به عنوان متولی اصلی مبا توجه به ظرفیت منابع آب استان شرکت آب منطقه

برداری از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی برای کلیه مصارف کشاورزی، مطالعه و اجرای طرحهای بزرگ تامین آب، آبرسانی، بهره
ل ( به طور کام1سد )جدول  4صنعتی و شرب در استان اقدام به احداث سدهای مخزنی در سطح استان نموده است که در این میان 

میلیون متر مکعب  660( مشخص است سد مخزنی گاوشان با ظرفیت حجمی 1همانطور که از جدول )برداری رسیده است. به بهره
 بزرگترین سد احداث شده در سطح استان می باشد.

 
 برداری رسیده در سطح استان کرمانشاهمشخصات سدهای به بهره -(1جدول )

 سطح اراضی پایاب )هکتار( حجم مخزن )میلیون متر مکعب( شهرستان محل اجرا برداریسال بهره سال شروع ساخت نام سد ردیف

 26,330 660 کرمانشاه 1376 1366 گاوشان 1
 1,400 2 اسلام آباد غرب 1372 1382 شیان 2
 6,100 30 گیلانغرب 1374 1368 گیلانغرب 3
 4,140 62 سنقر 1376 1381 سلیمانشاه 4

 ای کرمانشاهکت آب منطقهماخذ: گزارشات آماری شر
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برداری رسیده در سطح استان کرمانشاه از اینرو مطالعه حاضر به منظور برآورد قیمت متوسط هر متر مکعب آب در پای سدهای به بهره
قی هر قیگذاری و تعیین ارزش حبا استفاده از روش اقتصاد مهندسی که دربرگیرنده ارزش زمانی پول است به عنوان مبنایی برای قیمت

متر مکعب آب استحصال شده و همچنین رویکردی جهت استفاده بهینه از منابع آب و مقابله با کمبود منابع آبی در سطح استان انجام 
 پذیرفته است.

 شود:گذاری آب سدها مطالعات دیگری نیز انجام گرفته است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره میدر رابطه با موضوع قیمت
برداری استان را در پای سدهای مخزنی مورد بهره 1322-1328( قیمت تمام شده آب در سال زراعی 1381ری و قیاسی )منصو

آذربایجان غربی محاسبه نمودند و چنین نتیجه گرفتند که روش نرخگذاری معمول در ایران پاسخگوی انتظارات نبوده و حتی در تامین 
 ری آن ناتوان بوده است و بایستی بنا بر شرایط زمانی و مکانی تغییر کند.دابرداری و نگههای جاری بهرههزینه

( در بررسی خود به برآورد ارزش حقیقی آب با توجه به شرایط اقلیمی کشور پرداختند و چنین پیشنهاد دادند 1386تارمی و همکاران )
ترویج الگوی کشت محصولات ویژه و مورد نیاز جامعه  -2سیاستهای مالیاتی؛  -1تواند با اعمال سیاستهایی از قبیل: که دولت می

تمرکز زدایی درجهت  -4گذاری محصولات درجهت حمایت از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک؛ قیمت -3)محصولات استراتژیک(؛ 
ر یک منطقه و کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ و به خصوص تهران )از طریق آمایش سرزمین( منافع حاصل از رانت بوجود آمده د

( در مطالعه خود به بررسی ارزش اقتصادی آب کشاورزی با 1386کرامت زاده و همکاران ) استان را در سراسر کشور تقسیم نماید.
استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی پرداختند. در این بررسی پس از تعیین الگوی کشت بهینه، قیمت سایه ای نهاده آب که برابر با 

 نهایی آن می باشد به عنوان ارزش اقتصادی آب در نظر گرفته شده است. ارزش تولید
گذاری آب کشاورزی و نیز برشمردن های مرسوم در قیمت( در مطالعه خود به معرفی و بررسی تکنیک1370ولی سامانی و انوری )محمد

اد ظر ایشان با توجه به کمبود منابع آب و وابستگی زیفواید ناشی از اجرای آنها به همراه تبیین تجارب کشورهای مختلف پرداختند. از ن
های مصرف این منبع به نحوی که حداکثر سود اقتصادی و رفاه توسعه صنعتی و اقتصادی به آن و از طرف دیگر تعیین درست جایگاه

 با استفاده از بازارهای اجتماعی مدنظر در توسعه پایدار را به همراه داشته باشد حرکت به سمت خصوصی سازی و تعیین ارزش آب
ند نقش های آب نیز می تواها و بالاخره تشویق برای ایجاد بازارهای آب، وضع تعرفه برای فاضلابرقابتی است. همچنین افزایش تعرفه

 بسیار مهمی در افزایش کارایی اقتصادی و پایداری زیست محیطی مصرف آب داشته باشد.
های ممنوعه و ممنوعه بحرانی استان خراسان رضوی با  ها در دشتگذاری آب پای سدیمت( به بررسی ق1371رحمانی و انصاری )

استفاده از روش اقتصاد مهندسی و بالحاظ نمودن نرخ بهره ساده و نرخ بهره تورمی پرداختند که براساس نتایج حاصل از بررسی آنها 
ریال برآورد گردیده  12132,4ریال و نرخ بهره تورمی  780,46متوسط قیمت آب برآورد شده آب سدهای استان در نرخ بهره ساده 

 است.
های آبیاری و زهکشی با استفاده از روش برنامه ریزی ( با هدف تعیین نرخ مناسب آب آبیاری در شبکه1376پور و همکاران )تهامی

تمام شده آب از منابع سطحی و زیرزمینی  ای آب را در مصارف کشاورزی و با استفاده از روش اقتصاد مهندسی هزینهخطی قیمت سایه
استان فارس را برآورد نمودند. نتایج آنها نشان داد که متوسط هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی استان 

ریال فایده  360ریال است. در حالی که هر متر مکعب آب در تولیدات کشاورزی استان فارس حداکثر  644و  860فارس به ترتیب 
 خالص ایجاد می کند.

شود. قسمت سوم به نتایج و بحث اختصاص سازماندهی مقاله چنین است که در ادامه و پس از مقدمه، روش اجرای تحقیق بیان می
 گیری در قسمت چهارم و پایانی نوشته حاضر ارائه خواهد گردید.بندی و نتیجهدارد و سرانجام جمع

 روش تحقیق

ده آب از دو رهیافت کلی شامل رهیافت حسابداری و رهیافت اقتصاد مهندسی قابل محاسبه است. در رهیافت حسابداری، هزینه تمام ش
داری ای نگههگذاری سالانه با هزینههای سرمایهها به عنوان هزینهاز فنون حسابداری صنعتی استفاده می شود. استهلاک سالانه دارایی
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 (.1376پور و همکاران، شود )تهامیمع شده و حاصل بر مقدار محصول )آب( تقسیم میبرداری انجام گرفته جو بهره
برداری طرح در کل دوره عمر طرح محاسبه داری و بهرهگذاری، جایگزینی و نگههای سرمایهدر رهیافت اقتصاد مهندسی، کلیه هزینه 

شود. مهمترین اختلاف دو رهیافت مذکور در ارزش سبه میها، هزینه تمام شده آب محاشده و با تشکیل جدول گردش نقدی هزینه
گیرد اما در رهیافت اقتصاد مهندسی ارزش زمانی زمانی پول است. رهیافت حسابداری ارزش زمانی پول را در محاسبات در نظر نمی

 (.1376پور و همکاران، شود )تهامیپول به عنوان یکی از متغیرهای مهم در محاسبات منظور می
 هایررسی حاضر جهت محاسبه هزینه تمام شده آب از رهیافت اقتصاد مهندسی استفاده گردیده است. از جمله مهمترین روشدر ب

ود )اسکو شتوان به روش هزینه متوسط اشاره کرد که در این بررسی از آن استفاده میاقتصاد مهندسی در تعیین هزینه تمام شده می
توزیع  داری بر حجم آب تامین وبرداری و نگهتوان با تقسیم هزینه استهلاک سالانه و هزینه بهرهروش می(. با استفاده از این 1386نژاد، 

ز برداری( نیداری و بهرهگذاری( و متغیر )نگههای ثابت )سرمایهشده، هزینه متوسط )قیمت تمام شده( هر واحد آب را برحسب هزینه
های انجام شده تاریخی به ( کلیه سرمایه گذاری1. براین اساس ابتدا با استفاده از رابطه )(1376پور و همکاران، محاسبه نمود )تهامی

 (:1371شوند )رحمانی و همکار، تبدیل می 1376قیمت ثابت سال 
(1) C = ∑ F (1 + i)n 

 که در آن:
C ؛1376: هزینه احداث پروژه به قیمت سال 
Fهزینه احداث اولیه در هر سال؛ : 
:𝑖 (( به عنوان جایگزین آن 2ره که در این بررسی به منظور لحاظ نمودن اثر تورم در محاسبات از نرخ بهره تورمی )رابطه )نرخ به

 باشد )بانک مرکزی(؛می %04/26برابر با  1376شود که مقدار آن در سال استفاده می
:𝑛  1376فاصله زمانی سال رخداد هزینه تا سال. 
(2) 𝑖𝑓 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖𝑓 

 ه در آن :ک
𝑖𝑓  ؛1376: نرخ بهره تورمی در سال 
 𝑖 ؛%16برابر با  1376: حداکثر نرخ سود بانکی در سال 
 𝑓 ؛%6/7برابر با  1376: نرخ تورم در سال 

 (:3گردد )رابطهگذاری آنها محاسبه میسپس با توجه به عمر مفید تاسیسات معادل سالانه سرمایه
(3)  

A =  
i (1 + i)n

((1 + i)n) − 1
 

 که در آن: 
:𝐴 ها؛عامل بازیافت سرمایه جهت محاسبه معادل یکنواخت سالیانه هزینه 
:𝑛 سال است؛ 26ای کرمانشاه برابر ها که براساس دستورالعمل موجود در شرکت آب منطقهعمر مفید پروژه 
:𝑖 .نرخ بهره تورمی 

 (𝑉)گذاری سالانه بر حجم آب تحویلی و تقسیم نمودن سرمایه  (𝑄&𝑀)برداریداری و بهرههای نگهو در نهایت با اضافه نمودن هزینه
برداری رسیده و یا به گذاری هر واحد آب تامین و توزیع شده در سدهای به بهرهتوان هزینه متوسط سرمایه( می4مطابق با رابطه )

 عبارت دیگر قیمت آب پای سدها را محاسبه نمود.
(4) 

P =  
(C ∗ A) + Q&M

V
 

در رابطه فوق مقدار عددی حجم آب تحویلی برابر با مقدار آب تامین یافته است که از جمع تجمعی کلیه مصارف سد شامل کشاورزی، 
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 گردد.شرب، صنعت و سایر مصارف در یک دوره مشخص محاسبه می
رداری، بانه احداث پروزه تا سال شروع بهرهبرای برآورد الگو و انجام محاسبات هزینه تمام شده آب نیاز به اطلاعات مربوط به هزینه سال

باشد که این اطلاعات از گزارش های داری، حجم آب تحویلی سدها و نرخ بهره میبرداری و نگههای بهرهعمر مفید تاسیسات، هزینه
 شرکت آب منطقه ای کرمانشاه و گزارش های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دست آمد.

 نتایج
(؛ که بیانگر هزینه هر متر مکعب آب سدهای 2(( با استفاده از روش اقتصاد مهندسی در جدول )4های حاصل از برآورد الگو )رابطه )هیافت

( است؛ نشان داده شده %04/26و با در نظر گرفتن نرخ بهره تورمی ) 1376برداری رسیده استان کرمانشاه به قیمت ثابت سال به بهره
 60,614ریال و کمترین قیمت مربوط به سد گیلانغرب با  68,181ج حاصل بالاترین قیمت مربوط به سد گاوشان با است. بر اساس نتای

ریال  68,010برداری رسیده استان کرمانشاه باشد. همچنین براساس برآوردها میانگین قیمت آب در پای سدهای به بهرهریال می
 باشد.می

برداری رسیده استان کرمانشاه با تعرفه هر های به بهرهقیمت هر متر مکعب آب در پای سدفت که توان دریا( می2با نگاهی به جدول )
منابع آب  کنندگان جهت استفاده ازمتر مکعب آب )قیمت تکلیفی( تفاوت چشمگیری دارد و بسیار بیشتر از قیمتی است که مصرف

 برداری رسیده استان نیز تفاوت قیمتی فاحش دارند کهی به بهرهنمایند. همچنین قیمت هر متر مکعب آب در بین سدهاپرداخت می
علت اصلی این اختلاف در قیمت مربوط به تفاوت در حجم آب تحویلی )تامین یافته( هر سد با توجه به رابطه معکوس بین این عامل 

 با قیمت و همچنین تفاوت قابل ملاحظه در هزینه احداث پروژه است.
 

 (=i%04/22برداری رسیده استان کرمانشاه )تر مکعب آب سدهای به بهرههزینه هرم -(2جدول )

 نام سد
هزینه احداث پروژه به 

 76قیمت ثابت سال
 )میلیون ریال(

عامل 
بازیافت 
 سرمایه

هزینه یکنواخت 
سالیانه )میلیون 

 ریال(

های هزینه
-تعمیر و نگه

داری )میلیون 
 ریال(

حجم آب 
تامین یافته 
)میلیون متر 

 مکعب(

قیمت )هزینه( هر متر 
مکعب آب پای سدها 

به روش اقتصاد 
 مهندسی )ریال(

تعرفه هر متر 
مکعب آب 

 )قیمت تکلیفی(
 )ریال(

 266 68,181 177 7,688 13,668,422 0,26 62,062,623 گاوشان
 0 62,811 2 2 404,626 0,26 1,664,064 شیان

 0 60,614 6/36 130 1,273,130 0,26 6,886,067 گیلانغرب
 622 66,633 4/28 200 1,626,736 0,26 6,066,818 سلیمانشاه

 342 68,010 میانگین قیمت

 های تحقیقماخذ: یافته

 نتیجه گیری
گرفتن ایران در اقلیم خشک و نیمه خشک از یک طرف و افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای آب در بخش های قرار

 های نهادی مانند عدم وجود حقوقی رو به رشد آب به وجود آورده است. در کنار این عومل نقصقاضامختلف مشکلاتی را برای تامین ت
ای از ارانههای یمطمئن در مالکیت و انتقال آب، شکست بازار به علت وجود آثار جانبی مانند تاثیر بر محیط زیست و اعمال سیاست

ی مصرف آب گردیده است که از پیامدهای مستقیم چنین شرایطی عدم های خصوصی و اجتماعسوی دولت موجب شکاف بین هزینه
ود منجر به باشد که این امر نیز به نوبه خکنندگان میکنندگان و مصرفدریافت علامت صحیح از کمیابی واقعی منابع آب از سوی تولید

عمومی نسبت به آب تغییر یافته و به آب به برداری بیش از حد از منابع آب خواهد شد. لذا ضروری است تلاش شود تا نگرش بهره
ای که همراه با افزایش کارایی اقتصاد و افزایش رفاه جامعه گذاری مناسب آب به گونهعنوان کالای اقتصادی توجه شود. از این رو قیمت

 یابد.ای میهای بعدی باشد اهمیت ویژهو مهمتر از همه حفظ منابع آب و پایداری آن برای نسل
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 برداری رسیده در سطح استان کرمانشاهن راستا مطالعه حاضر به بررسی قیمت متوسط هر متر مکعب آب در پای سدهای به بهرهدر ای
های انجام گذاریپردازد. بدین منظور ابتدا کلیه سرمایهبا استفاده از روش اقتصاد مهندسی که دربرگیرنده ارزش زمانی پول است می

 گذاری آنها محاسبه گردید. سپستبدیل و با توجه به عمر مفید تاسیسات معادل سالانه سرمایه 1376سال شده تاریخی به قیمت ثابت 
ذاری گگذاری سالانه بر حجم آب تحویلی هزینه متوسط سرمایهبرداری و تقسیم نمودن سرمایههای تعمیر و بهرهبا اضافه نمودن هزینه

 برداری رسیده و یا به عبارت دیگر قیمت آب محاسبه گردید.بهرههر واحد آب تامین و توزیع شده در سدهای به 
ریال )بیشترین قیمت( متغیر  60,122ریال )کمترین قیمت( تا 34,286براساس نتایج حاصل قیمت آب در سدهای مورد بررسی از مبلغ 

یده مبلغ برداری رسب سدهای بهرهباشد. همچنین میانگین قیمت آاست که به ترتیب مربوط به سدهای سلیمانشاه و گیلانغرب می
ی اریال برآورد گردیده است که این ارقام محاسباتی با قیمت تکلیفی )تعرفه هر متر مکعب آب( مورد عمل در شرکت آب منطقه 47,010

آب  قاضا برایای موجود به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مدیریت تهای تعرفهکرمانشاه اختلاف فاحش دارد. لذا تغییر در در سیاست
گذاری آب براساس میانگین قیمت محاسبه شده آب در سطح گردد نرخرسد. همچنین پیشنهاد میبیش از پیش ضروری به نظر می

استان و یا برقراری قیمت پلکانی صعودی به ویژه جهت مصارف صنعتی و برمبنای ضریبی از قیمت تمام شده هر متر مکعب آب پای 
ای های که اخذ این مبلغ ضمن صرفه جویی در مصرف آب صرف پوشش دادن هزینهصورت پذیرد به گونه برداری شدهسدهای بهره
 داری سدها شود.برداری و نگهاحداث، بهره

 منابع
های . برآورد ارزش حقیقی آبهای زیرزمینی در مناطق مختلف ایران )مطالعه موردی استان1386تاری، ف. و رفیعی، پ. و سید نورانی، م. 

 .121 -160. ص 21تهران، سیستان و بلوچستان و کرمان( . پژوهشنامه اقتصادی )دانشگاه علامه طباطبایی( . ش 
های ممنوعه و بحرانی استان خراسان رضوی. فصلنامه انسان و . برآورد قیمت آب پای سدها در دشت1371رحمانی، ف. و انصاری، ح. 

 .67 -26. ص 22محیط زیست. ش 
 (.World water organizationجهانی آب)سازمان مشارکت 

گذاری آب در بخش کشاورزی؛ مطالعه موردی استان فارس. . تعیین روش مناسب قیمت1376پور، م. عطایی، م. و مقدسی، ر. و تهامی
 .177 -224. ص 76فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد کشاورزی و توسعه. ش 
مجلس  14/12/1376( مصوب 1376-1400ماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران )قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجت

 شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران.
 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران. 16/12/1361قانون توزیع عادلانه آب مصوب 

با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و . تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی 1386کرامت زاده، ع. و چیذری، ا. و میرزایی، ا. 
 .36 -60. ص 64باغداری، مطالعه موردی سد بارزو شیروان. ش 

 گزارشات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 ای کرمانشاهگزارشات آماری شرکت آب منطقه

گذاری آن در بخش کشاورزی، بررسی ع آب با تاکید بر قیمت. مدیریت تقاضا در مناب1370ولی سامانی، ج. و انوری تفتی، صدیقه. محمد
 .136 -166. ص 66تجارب کشورها. مجلس و راهبرد. ش 

. تخمین قیمت تمام شده آب کشاورزی پای سدهای مخزنی با رهیافت اقتصاد مهندسی )مطالعه موردی: 1381منصوری، م. و قیاسی، ع. 
 .121 -171. ص 32ایجان غربی( . اقتصاد کشاورزی و توسعه. ش سدهای مخزنی بوکان، مهاباد و بارون در آذرب
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 یحصح یاریآب یریتو مد یآب یازن یینمصرف آب محصول گندم با تع یبهره ور بررسی
 

 یریپ یمهحل، جو یقتحق یزپرو 10ی دشتاب یدهقان یمهرح
 H_piri2880@yahoo.comدانشجوی دانشگاه زابل -1

 

وری مصرف آب محصول گندم با تعیین نیاز آبی و مدیریت آبیاری صحیح است. این ررسی بهرههدف اصلی از انجام این تحقیق ب
های ایستگاه هواشناسی منطقه انجام شده است. بنابراین در این تحقیق با استفاده از داده پژوهش در اقلیم خشک شهرستان ارزوئیه

شد. سپس به منظور تأیید مقادیر حاصل از نرم افزار محاسبه  CROPWATار مورد مطالعه، میزان تبخیر تعرق گندم با استفاده از نرم افز
CROPWAT هیز نیز محاسبه شد. با استفاده از -سامانی و جنسن-های هارگریوزمقدار تبخیرتعرق پتانسیل با استفاده از فرمول

استفاده از هیدرومدول محاسبه شده و با استفاده  های مربوطه، میزان هیدرومدول برای این منطقه محاسبه شد. در مرحله بعد بافرمول
های موجود، میزان حجم آب مصرفی گندم در واحد هکتار در طول دوره رشد آن را محاسبه شد. سپس سه مزرعه که مدیریت از فرمول

به آن نزدیک به مقدار محاسای که آب مصرفی آبیاری آنها تقریباً مناسب بود در طول فصل رشد گندم مورد مطالعه قرار گرفت. مزرعه
وری فیزیکی و اقتصادی را در این شهرستان برای مزارع های آن، بهرهها و درآمدشده است را پیدا کرده و بر اساس عملکرد، هزینه

مترمکعب  کیلوگرم بر 6/1( CPDوری فیزیکی)گندم مجهز به سامانه آبیاری محاسبه شد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که بهره
ریال بر متر مکعب آب مصرف شده  بدست آمد. مقدار به دست آمده در این  13000  (NBPD)وری اقتصادیآب مصرف شده و بهره

تحقیق نشان دهنده این است که در صورت تامین نیاز آبی واقعی گندم و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع، محصول گندم بازده اقتصادی 
 زیادی خواهد داشت.

 

 وری اقتصادیوری فیزیکی، بهرهنیاز آبی، گندم، هیدرومدول، بهره :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 مانند آبیاری، هایاز سامانه استفاده کشور، در موجود آب منابع از استفاده بهینه و کم آبی شرایط تعدیل جهت در مؤثر راهکارهای از یکی

 بیشتر مواقع شود. در اجرا و طراحی است که خوب صورتی در ایقطره آبیاری سامانه است. موفقیت یک )تیپ( ایقطره آبیاری سامانه

 وضعیت کارکرد سامانه آبیاری دلیل همین به نیست. خود پتانسیل تمام به ارائه قادر سامانه و افتدنمی اتفاق شرط دو این توأم برقراری

ی دقیق دهد. مطالعهگیری، سودمندی روش آبیاری موجود را نیز نشان میاندازه گیرد. ارزیابی یک سامانه علاوه بر قرار ارزیابی مورد باید
های منابع آبی و پایین توان سامانه را بهبود بخشید. با توجه به محدودیتتواند به این نکته اشاره نماید که آیا میارزیابی سامانه می

فشار های تحتهای موجود هستیم. آبیاریمواد غذایی مجبور به استفاده از آب های سنتی و نیاز روز افزون بهبودن بازده آبیاری در آبیاری
آوری (. اهمیت جمع1371های موثر برای استفاده بهینه از منابع محدود آب و افزایش راندمان سیستم می باشد)پیری، یکی از راه

بی عملکرد آنها در کشور کاملاً واضح و ضروری است. استفاده های آبیاری و ارزیااطلاعات و انجام مطالعات برای تخمین راندمان سامانه
ای هریزی آب مورد نیاز بخش کشاورزی و افزایش درصد موفقیت پروژهتواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامهاز این اطلاعات می

 به آبیاری راندمان (. افزایش1388سی، آبیاری داشته باشد و موجب بهبود و اصلاح راندمان آبیاری در سطح کشور شود )سهرابی و عبا
 این توسعه جهت هاییفعالیت اخیر سال چند در .است برخوردار خاصی اولویت و اهمیت از کشور اراضی در آب مصرف وریبهره ویژه

 شاورزانک ختیارا در هاروش این اجرای جهت بانکی تسهیلات و دولتی اعتبارات منابع از توجهی قابل اعتبارات و گرفته صورت هاروش
وری مصرف آب، نسبت عملکرد محصول به مقدار آب بکار برده شده برای گیاه است. در واقع تعریف خلاصه شده بهره .است گرفته قرار
شود و این واژه دارای واحد کیلوگرم بر وری آب مشخص می کند که بازای کاربرد مقدار مشخصی از آب چه مقدار ماده تولید میبهره

ب است. البته در بررسی و ارزیابی اثر بخشی آب در تولید گیاه علاوه بر مقدار ماده تولید شده باید به ارزش ماده تولیدی هم مترمکع
توجه شود. مثلا درآمد حاصل از مصرف هر متر مکعب آب و یا مقدار پروتئین و کالری تولید شده بازای مقدار مشخصی از آب نیز 

ای سطحی های آبیاری قطرهدر تحقیقات انجام شده روی روش 1(1720د توجه قرار گیرند. داویس و نلسون )ها مورتواند در ارزیابیمی
درصد برای گیاهان ردیفی و حتی  60تا  26ها باعث کاهش مصرف آب به میزان و زیرسطحی نشان دادند که عموما کاربرد این سامانه

ینه بهره وری مصرف آب مطالعات زیادی انجام شده است. سلیمانی و حسنلی شود. درزمصرفه جویی بیشتر برای باغات مرکبات می
وری مصرف آب را در منطقه خشک داراب برای محصولات عمده منطقه شامل گندم، ذرت، پنبه و پرتقال مورد مطالعه ( بهره1382)

( ارزش اقتصادی 1376است. دهقانی و جهانی ) وری آب بسیار کمقرار دادند و نتیجه گرفتند که به جز پرتقال در بقیه محصولات بهره
ای )تیپ( را در شهرستان فاریاب مورد مطالعه قرار دادند و های آبیاری قطرهآب برای تولید محصول ذرت در مزارع مجهز به سامانه

( راندمان سامانه 1376ریال بازای هر متر مکعب آب به دست آمد. معروفپور و همکاران ) 6260نتیجه گرفتند که ارزش اقتصادی آب 
ای آبیاری هآبیاری نواری را در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند در صورتیکه متولیان شبکه

از باشد، نیاز برنامه علمی و عملیاتی خوبی در تحویل و توزیع آب به کشاورزان برخوردار باشند و آب در دسترس کشاورزان در حد مورد 
در تحقیقی  2(2006کشاورزان غالباً قادر به اعمال یک مدیریت مطلوب آبیاری در محدوده زراعی خود هستند. اسمیت و همکاران )

 86یابی به راندمان باشد و دستدرصد می 48درصد متغیر، با میانگین  100الی  12گزارش کردند که راندمان کاربرد آب در محدوده 
های زیرزمینی در هنگام آبیاری به طور صحیح مدیریت شود. پذیر است که میزان خروجی از زهکشر صورتی امکاندرصد د 76الی 

چنین راندمان کند. همها تلفات عمقی بیشتر شده و راندمان کاهش پیدا میزیرا در صورت افزایش میزان جریان خروجی از زهکش
در مناطقی از اسپانیا، راندمان  3 (2006گیرد. لسینا )وبت خاک در زمان آبیاری قرار میکاربرد آب در مزرعه تحت تأثیر میزان کمبود رط

درصد  26درصد برآورد کردند و بیان داشتند که با مدیریت صحیح آبیاری در مزرعه متوسط راندمان کاربرد به  66تا  47کاربرد آب بین 
 رسد. هم می

                                                           
Davis, S. and Nelson(1970) 1 

Smith, et. All(2005) 2 
Lecina, et. All(2005) 3 
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وری مصرف آب در زمینه کشت که با توجه به شرایط کم آبی و لزوم افزایش بهره شودبا توجه به مطالعات انجام شده مشخص می
کند. همچنین برای استفاده بهتر از ای را بیشتر از قبل مشخص میهای آبیاری قطرهمحصولات، ضرورت استفاده صحیح از سامانه

ابراین بخیر و تعرق گیاهان بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته است. بنتر میزان تای، توجه بیشتر به برآورد دقیقهای آبیاری قطرهسامانه
 .شده است وری مصرف آب محصول گندم پرداختهتر مقدار هیدرومدول و محاسبه بهرهدر این مطالعه به برآورد دقیق

 روش تحقیق
 38درجه و  28دقیقه تا  17درجه و  28فیایی کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان و در محدوده جغرا 220شهرستان ارزوئیه واقع در 

متر از سطح دریا قرار گرفته است. این  1100دقیقه طول شرقی و با ارتفاع  32درجه و  67دقیقه تا  2درجه و  62دقیقه عرض شمالی و 
نجام با اقلیم خشک ا ایهای کشاورزی استان کرمان و دارای اقالیم مختلفی است که این تحقیق در منطقهشهرستان یکی از قطب

آباد، قادرآباد، تخت خواجه، آباد، دولتهای وکیلشده است. منطقه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان ارزوئیه که شامل دهستان
 باشد. شاهماران می آباد و شهرسلطان

فائو برای محاسبه نیاز آبی گیاهان بر اساس  استفاده شد. سازمان Cropwat 8برای انجام محاسبات تبخیرتعرق گیاه مرجع از نرم افزار 
های را تهیه کرده است. داده Cropwatافزار مونتیت که در شرایط آب و هوایی خشک و مرطوب کاربرد دارد، نرم-پنمن-روش فائو

میانگین حداکثر و  -1افزار علاوه بر یکسری اطلاعات موقعیت جغرافیایی و ارتفاع ایستگاه مورد بررسی، عبارتند از ورودی این نرم
ساعات آفتابی روزانه. در نرم افزار  -4متری از سطح زمین و  2سرعت باد در ارتفاع  -3میانگین رطوبت نسبی،  -2میانگین حداقل دما، 

Cropwat  با استفاده از  پارامترهای بالا کمیتی به نامOETبا ، که معرف تبخیرتعرق گیاه مرجع است، به صورت ماهانه محاسبه شد .
ساله 16توجه به اهداف این مطالعه، و جهت تعیین تبخیرتعرق برای محصول گندم در شهرستان ارزوئیه اطلاعات هواشناسی ماهیانه 

های هواشناسی مورد نیاز به دلیل عدم وجود ایستگاه هواشناسی در منطقه مورد مطالعه، از جمع آوری و مورد پردازش قرار گرفت. داده
متری منطقه مورد نظر است، اخذ گردید. مشخصات ایستگاه کیلو 20آباد )در استان هرمزگان( که در فاصله سی حاجیایستگاه هواشنا
 باشد.ارائه شده است. اقلیم این ایستگاه گرم و خشک می (1فوق در جدول )

 

 آباد یحاج کینوپتیس یهواشناس ستگاهیا ییایجغراف ختصاتم -1جدول 
 (m)ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی اهگنوع ایست نام ایستگاه

 731 66,66 28,17 سینوپتیک حاجی آباد

 

وتری های کامپیپس از جمع آوری اطلاعات و تشکیل بانک کامپیوتری پردازش اطلاعات به نحوی انجام گرفت تا مناسب ورودی مدل
 تعیین نیاز آبی در گام بعدی باشد.

 متری که مورد نیاز مدل است تبدیل شده است. 2به ارتفاع  1اطلاعات موجود با استفاده از رابطه سرعت باد اندازه گیری شده در  

2

4.868

ln(67.757 5.42)
zU u

 
  

  
(1) 

 ارتفاع اندازه گیری سرعت باد ، بر حسب متر می باشد. zو  z: سرعت باد در ارتفاع zUمتری، 2: سرعت باد در ارتفاع 2Uکه در آن: 
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 Cropwatنرم افزار  : وارد کردن داده های مورد نیاز در 1شکل 

 

  OETکه بتوان نتایج تبخیرتعرق گیاه مرجع را به تبخیرتعرق گیاه مورد نظر تعمیم داد، لازم است مقادیر : برای اینتبخیر تعرق گیاه

 رضرب نماییم. برای تعیین ضریب گیاهی در طول فصل رشد گیاه به چها CKرا در ضریب گیاهی  Cropwatافزار بدست آمده از نرم
(، و نهائی mid CK(، میانی )in CKشود و سپس با تعیین مقادیر ضرائب گیاهی اولیه )مرحله )اولیه، توسعه، میانی و نهایی( تقسیم می

(end CKاز منابع موجود، ابتدا منحنی تغییرات ضریب گیاهی در طول فصل رشد رسم می )شود و سپس از روی منحنی مربوطه، ضریب 
 .(1382شود )علیزاده، ر مرحله رشد گیاه تعیین میگیاهی مربوط به ه

(2) oET c= K CROPET 

OET یاهگ یرتعرق: تبخ ( مرجعmm/day) 

CK یاهیگ یب: ضر 

CROPET یاهگ یرتعرق: تبخ (مورد نظرmm/day) 

از گیاه و اندتابعی از سطح سایهشود ای، که برابر با نیازآبی روزانه گیاه فرض می: مقدار تعرق روزانه در آبیاری قطرهتعرق روزانه

شود. جهت تعیین حداکثر تعرق روزانه که در عملیات های آبیاری محاسبه میهای موسوم برای سایر روشتبخیرتعرقی است که به روش
ه ر برای محاسبای توسط محققین مختلف ارائه شده است که از آن جمله فرمول زیهای سادهگیرد مدلطراحی مورد استفاده قرار می

   باشد. ای میتعرق گیاه جهت استفاده در سامانه قطره

Re]-)SP-+0.15(1S[PCTr = ET (3) 

rT مقدار نیار آبی یا تعرق روزانه در آبیاری قطره :( ایmm/day) 

CET ( مقدار تبخیر و تعرق گیاه مورد نظر :mm) 

SP )سطح سایه انداز گیاه )درصد : 
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eR ( باران موثر :mm) 

از سازمان هواشناسی هرمزگان اخذ گردید و با استفاده از روش  2012-2002های : میزان بارش ماهانه در طی سالباران موثر

 شود. درصد بارش ماهانه قلمداد می 80ارائه شده است، بارندگی مؤثر،  FAOدرصدی محاسبه شد. در روش درصدی که توسط 

شود، در اوایل کشت سطح سایه انداز کم بوده و در طول گیاه گندم به صورت متراکم کشت می : با توجه به اینکهسطح سایه انداز

رسد. بنابراین با توجه به مطالب بالا سطح سایه درصد می 100رشد گندم سطح سایه انداز افزایش یافته و در اواسط کشت به میزان 
 نظر گرفته شد. درصد در  80انداز گندم در طول فصل رشد به صورت میانگین 

ای )تیپ( : راندمان آبیاری با توجه به ضریب یکنواختی و نسبت انتقال تعیین شد. مقدار ضریب یکنواختی برای سامانه قطره راندمان

  درصد بدست آمد. 70نتیجه راندمان  در کشور فرض شده است. در 1درصد و نسبت انتقال  70

=90/1=90%r /TU=E aE  (4) 

aE  سامانه )%(: راندمان 

UE ضریب یکنواختی : 

rT نسبت انقال : 
 

 .دیآیبدست م یاریاز نسبت مقدار تعرق خالص به راندمان آب اهیناخالص گ ازی: ننیاز ناخالص گیاه

/100)a/(Er= T gI  (6) 

gI:  اهیناخالص گ ازین)mm(  

rT:  یاقطره یاریتعرق روزانه در آب ای یآب اریمقدار ن)mm/day(  

aE  :)%( راندمان سامانه 
 

 شود:هیدرومدول آبیاری برای محصول گندم به صورت زیر محاسبه می هیدرومدول:
(6) *10000/86400g= I mH 

mH( هیدرومدول :alit/s/h) 

gI( نیاز ناخالص گیاه :mm) 
 

 مشخصات مزارع مورد مطالعه
-76یپ( در شهرستان ارزوئیه انتخاب شده و در سال زراعی ای )تجهت انجام این تحقیق سه مزرعه کشت گندم و تحت آبیاری قطره

ای )تیپ( شدند و سال دوم استفاده از مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. این سه مزرعه به تازگی مجهز به سامانه آبیاری قطره 76
نظر مدیریت مزرعه به خصوص مدیریت  سامانه جهت آبیاری محصول گندم بود. در انتخاب مزارع سعی شده مزارعی انتخاب شوند که از

آبیاری به خوبی عمل کرده و مشکل خاصی در طول دوره رشد گندم نداشته باشند. در این مزارع در ابتدا با تکمیل پرسشنامه تهیه شده 
 -3ها( ، آبیاریهای کاشت، برداشتتقویم زراعی گندم )شامل تاریخ -2میزان دبی آب ورودی به سامانه آبیاری -1اطلاعات در مورد 

های انجام شده در طول دوره هزینه -6عملکرد گندم  میزان  -6های آبیاری تعداد نوبت -4ساعت و دور آبیاری در هر نوبت آبیاری 
ن همچنین میزاحجم آب مصرفی برای طول دوره رشد محصول گندم محاسبه و مشخص گردید. رشد، از کشاورزان گرفته شد سپس 

 کنید.این اطلاعات را برای سه مزرعه مشاهده می 1جدول در  در واحد هکتار  به دست آمد.عملکرد محصول 
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 هیارزوئ شهرستان در مطالعه مورد گندم مزارع مشخصات: 1جدول 

 مشخصات 1مزرعه شماره 2مزرعه شماره 3مزرعه شماره

 دبی آب طرح)لیتر /ثانیه( 60 20 36

 تاریخ کاشت 10/7 16/7 6/7

 تقویم زراعی
 تاریخ برداشت 16/3 26/3 20/3

 تاریخ اولین آبیاری 12/7 12/7 2/7

 تاریخ آخرین آبیاری 20/2 26/2 16/2

 دور آبیاری)روز( 6 6 4

 ساعت آبیاری 3 6/4 6/1

 مساحت هر شیفت)هکتار( 2 1 1
 تعداد نوبت آبیاری 21 20 26

 عملکرد محصول)کیلوگرم( 6600 6000 8000

 هزینه های انجام شده )میلیون ریال( 36 38 40

 

 وری مصرف آببهره

ز دیدگاه وری اوری از دیدگاه فیزیکی، بهرههای مختلفی قابل بحث و بررسی است. بهرهوری آب کشاورزی از دیدگاهبه طور کلی بهره
وری رههای فیزیکی و اقتصادی بهها هستند. که در این تحقیق از شاخصترین این دیدگاهری از دیدگاه اشتغال معمولواقتصادی و بهره

( و بازده خالص CPDوری آب شامل شاخص عملکرد بازای واحد حجم آب )های فیزیکی و اقتصادی بهرهآب استفاده شد. از شاخص
 وری آب استفاده شد. ه( برای محاسبه بهرNBPDبازای واحد حجم آب )

( CPDوری فیزیکی )وری آب کشاورزی، عملکرد بازای واحد حجم آب، بهرههای مطرح در خصوص سنجش میزان بهرهیکی از شاخص
است. این شاخص در واقع نسبت مقدار محصول تولید شده، نسبت به حجم آب مصرف شده است که با واحد کیلوگرم بر متر مکعب 

 تر آب است.دهنده مصرف صحیحنابراین هر چه این نسبت بیشتر باشد نشانشود. بعنوان می

𝐶𝑃𝐷 =
(کیلوگرم)مقدار محصول تولید شده

(مترمکعب)مقدار آب مصرف شده
 9 

( است. شاخص مذکور یکی از NBPDوری مورد استفاده، شاخص درآمد خالص بازای واحد حجم آب )های بهرهیکی دیگر از شاخص
وری آب کشاورزی است. در این روش بر خلاف روش قبل به جای در نظر گرفتن سود ناخالص ها برای سنجش بهرهصبهترین شاخ

وری مصرف آب  از منظر اقتصادی در صورت کسر، میزان سود خالص در صورت قرار می گیرد. بنابراین اگر منظور ما افزایش بهره
 وری آب کشاورزی، روشی مناسب است.رهتوان گفت که این روش برای سنجش بهباشد، می

𝐵𝑃𝐷 =
(ریال) سود خالص

(مترمکعب)مقدار آب مصرف شده
 1 

 نتایج وبحث
های رشد نتایج محاسبات برای ماه 3جدول های مربوطه انجام گردید. در و فرمول Cropwat ریمقاد محاسبه هیدرومدول با استفاده از

 گندم در شهرستان ارزوئیه نشان داده شده است:
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 Cropwat ریمقاد از استفاده با درومدولیه محاسبات:  9جدول 

هیدرومدول 
(l/s/ha) 

نیاز ناخالص آبیاری 
(mm) 

ضریب 
 آبشویی

تعرق متوسط روزانه 
(mm/day) 

سطح سایه 
 انداز)%(

نیاز خالص آبیاری 
(mm) 

 ماه

 فروردین 2/4 8/0 47/3 0 82/3 46/0

 اردیبهشت 6 8/0 6 0 66/6 64/0

 آذر 2/2 8/0 81/1 0 01/2 23/0

 دی 2 8/0 67/1 0 88/1 22/0

 بهمن 7/1 8/0 66/1 0 23/1 2/0

 اسفند 2/1 8/0 37/1 0 66/1 18/0

 
کنید. مقدار را مشاهده می  Cropwatافزار از تبخیرتعرق به دست آمده از نرم مقدار هیدرومدول ماهانه گندم، با استفاده 3جدول از 

 واحد هکتار است.  لیتر بر ثانیه در 64/0هیدرومدول پیک مصرف آبیاری در اردیبهشت ماه، 
با استفاده از دو روش  Cropwatافزار به منظور بررسی عملکرد نرم Cropwatعلاوه بر محاسبه تبخیرتعرق پتانسیل با استفاده از نرم افزار 

-در مناطقی که روش پنمن (Shuttleworth, 1993)سامانی که مبتنی بر درجه حرارت هوا است و طبق توصیه  -تجربی هارگریوز
-سامانی بهتر است استفاده شود. همچنین روش جنسن-ها قابل کاربرد نیست، از روش هارگریوزمانتیث به علت در دسترس نبودن داده

حقیق نیز به شود، در این تکه روشی است که در مناطق خشک ایالات متحده آمریکا برای محاسبه تبخیرتعرق پتانسیل استفاده می هیز
 ( مقادیر محاسبه شده ارئه شدند.4کار گرفته شدند. در جدول )

 

 زیه-جنسن و یسامان-وزیهارگر های روش با Cropwat در شده محاسبه رتعرقیتبخ ریمقاد سهیمقا -4جدول 

 یسامان-وزیهارگر زیه-جنسن Cropwat نام ماه

 6/23 2/64 84/83 دی

 7/80 26 68/70 بهمن

 131 118 67/143 اسفند

 6/166 6/164 44/127 فروردین

 6/222 6/243 81/268 اردیبهشت

 3/261 2/276 07/272 خرداد

 4/266 1/302 03/303 تیر

 227 3/274 68/304 مرداد

 176 1/246 22/262 شهریور

 2/161 4/122 76/188 مهر

 4/106 2/110 72/120 آبان

 2/22 3/21 03/87 آذر

 6/23 2/64 84/83 دی

 7/80 26 68/70 بهمن

 131 118 67/143 اسفند

 7/1764 4/2162 60/2302 کل
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استفاده شد.  Cropwatافزار قادیر نرممنظور محاسبه حجم آب مورد نیاز گندم در طول فصل رشد، از هیدرومدول محاسبه شده از م به
با توجه به واحد هیدرومدول که لیتر بر ثانیه در واحد هکتار است و انجام تبدیل واحد لیتر بر ثانیه در هکتار به مترمکعب بر ماه در 

های حجم آب موردنیاز در ماه هکتار، به میزان حجم آب مورد نیاز گندم در واحد هکتار در هر ماه حاصل شد. در مرحله بعد با جمع کردن
مقدار حجم آب مورد نیاز گندم در  6فصل رشد، مقدار حجم آب مورد نیاز در واحد هکتار در طول دوره رشد گندم بدست آمد. در جدول 

 های فصل رشد و نهایتا مجموع حجم آب مورد نیاز در کل فصل رشد گندم بر حسب متر مکعب در هکتار ارائه شده است:ماه
 

 رشد فصل های ماه در گندم ازین مورد آب حجم: 1جدول 

 ماه (l/s/haهیدرومدول ) (m3/month/haحجم آب مورد نیاز گندم )

 فروردین 46/0 14/1128

 اردیبهشت 64/0 42/1671

 آذر 23/0 61/611

 دی 22/0 24/622

 بهمن 2/0 36/622

 اسفند 18/0 26/421

 فصل رشد حجم آب مورد نیاز گندم در طول 6062
 

 متر مکعب در واحد هکتار است. 6062گونه که در جدول بالا مشخص است حجم آب مصرفی گندم در طول فصل رشد هما
 .در مزارع مورد مطالعه تاریخ اولین آبیاری گندم در شهرستان ارزوئیه از اواخر آبان ماه شروع شده و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد

توجه به دور آبیاری و ساعت آبیاری و همچنین با استفاده از سطح هر شیفت در یک نوبت آبیاری، میزان حجم  در طول این مدت با
آب در یک نوبت آبیاری محاسبه شد. سپس با ضرب کردن حجم آب یک نوبت آبیاری در تعداد دفعات آّبیاری مزرعه، حجم آّب مصرف 

 ارائه شد. 6جدولک هکتار محاسبه شد. نتایج آن در شده برای آبیاری گندم در طول فصل رشد آن برای ی
 

 مطالعه مورد گندم مزارع یمصرف آب حجم:  2 جدول
 مزاع 1مزرعه شماره 2مزرعه شماره 3مزرعه شماره

 حجم آب مصرفی)مترمکعب( 6804 6480 4714

 

باشد. با توجه مترمکعب می 4714و  6480، 6804به ترتیب برابر  3و  2، 1عه شماره ، حجم آب مصرف شده در مزر6براساس جدول 
مترمکعب بود، بنابراین مشهود است که در  6062محاسبه شد، مقدار  Cropwatبه حجم آب مورد نیاز گندم که با استفاده نرم افزار 

 4714( با مصرف آب 3آب مورد نیاز گندم، مزرعه شماره ) مقایسه مقدار حجم آب مصرف شده در مزارع مورد مطالعه با مقدار حجم
متر مکعب به مقدار حجم آب مورد نیاز محاسبه شده نزدیک تر است. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه در مدیریت آبیاری 

 6/1روز و ساعت آبیاری  4ا دور آبیاری ای نیاز به دور آبیاری و ساعت آبیاری کمتر است، بنابراین مزرعه سوم بهای آبیاری قطرهسامانه
ترین مدیریت آبیاری را در بین سه مزرعه انتخابی دارد. همچنین با توجه به مدیریت صحیح آبیاری و مدیریت صحیح ساعت مناسب

ی مصرف وررهوضعیت ادواری کشت در این مزرعه، مقدار عملکرد محصول نیز بیشتر از دو مزرعه دیگر است. بنابراین جهت محاسبه به
 آب محصول گندم در شهرستان ارزوئیه، مزرعه سوم به عنوان نمونه انتخاب شد.

وری آب است. متاسفانه تاکنون در کشور ما تعیین و تحلیل شاخص در شرایط حاضر مهمترین چالش بخش کشاورزی، افزایش بهره
ر موجب عدم اطمینان از مصرف صحیح آب در بخش کشاورزی وری آب در کشاورزی مورد توجه جدی قرار نگرفته است و این امبهره
 باشد. برایکارهای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بازده مصرف ان میوری آب یکی از راهاست. افزایش بهرهشده 
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ت، که دار تبخیرتعرق امری ضروری اسهای آبیاری، تعیین دقیق نیاز آبی گیاهان و برآورد دقیق مقوری مصرف آب در شبکهبهبود بهره
 وری واقعیتوان مدیریت مصرف آب در کشاورزی را بهبود بخشید. در این تحقیق برای مشخص شدن میزان بهرهبه کمک آن می

آب شود. در این مزرعه حجم ( استفاده می3مصرف آب برای محصول گندم در شهرستان ارزوئیه از اطلاعات مربوط به مزرعه شماره )
 1376های انجام شده در طول فصل رشد مشخص شد. با  توجه به قیمت گندم که در کشور، در سال مصرفی، میزان عملکرد و هزینه

سبه شده در این مقادیر محا 2جدولریال بود ، میزان درآمد و سود خالص حاصل از کشت محصول گندم محاسبه شد. در 13000مقدار 
 مزرعه آورده شده است:

 

 آب مصرف وریبهره محاسبه منظور به شده انتخاب مزرعه مشخصات:  9 جدول

 مشخصات 9مزرعه شماره

 عملکرد محصول)کیلوگرم( 8000

 هزینه های انجام شده )هزار ریال( 40000

 درآمد)هزار ریال( 104000

 سود خالص)هزار ریال( 64000

 صرفی)مترمکعب(حجم آب م 4714
 

های کشت میلیون ریال است که با کم کردن مقدار هزینه104( میزان درآمد حاصل از کشت محصول گندم مبلغ 3در مزرعه شماره )
شاخص  میلیون ریال محاسبه شد. 64میلیون ریال، مقدار سود خالص حاصل از کشت گندم در این شهرستان مقدار  40گندم به مقدار

( و بازده خالص بازای واحد حجم آب CPDقتصادی بهره وری آب شامل شاخص عملکرد بازای واحد حجم آب )های فیزیکی و ا
(NBPDبرای محاسبه بهره ) ارائه شد. 8وری آب استفاده شد. نتایج آن در جدول 
 

 شده انتخاب مزرعه در آب مصرف وری بهره:  1 جدول
 مشخصات 3مزرعه شماره

 )کیلوگرم/مترمکعب(CPD وری فیزیکی بهره 6/1

 )ریال/مترمکعب( NBPD وری اقتصادیبهره 13024

 

ای( مقدار های آبیاری قطرهدر تولید محصول گندم )در استفاده از سامانه CPDوری فیزیکی براساس نتایج به دست آمده، شاخص بهره
ودن وری فیزیکی در این تحقیق بیانگر ناچیز بمده بهرهکیلوگرم بر مترمکعب در منطقه مورد مطالعه به دست آمد. مقدار به دست آ 6/1

وری استفاده از آب در مورد محصول گندم بر اساس شاخص سود بهره 8باشد. در جدول آب مصرفی در قبال محصول تولید شده می
در منطقه مورد مطالعه برای محصول گندم   NBPDوری اقتصادی ازای هر واحد آب مصرفی برآورد شده است. بهرهحاصل شده به

 دست آمد. ریال بر متر مکعب به 13024

 گیری و پیشنهادات کاربردینتیجه
شود و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع  براساس نتایج به دست آمده از این مطالعه در صورتی که مقدار آب مورد نیاز گندم به آن داده 

ود وری مصرف آب به مقدار متعادل خمحصول گندم افزایش یافته و به دنبال آن بهرهگندم شهرستان ارزوئیه اجرا گردد، میزان عملکرد 
ریزی برای مدیریت تولید محصولات کشاورزی، میزان در مزارع منطقه خواهد رسید. وزارت جهاد کشاورزی در واحد محدودیت و برنامه

در تولید محصول گندم )در  CPDوری فیزیکی خص بهرهلیتر عنوان کرد. بر اساس شا 1300مصرف آب را برای تولید محصول گندم 
کیلوگرم بر مترمکعب در منطقه مورد مطالعه به دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق  6/1ای( مقدار های آبیاری قطرهاستفاده از سامانه

استفاده از آب در مورد محصول گندم بر وری بهره  8باشد. در جدول بیانگر ناچیز بودن آب مصرفی در قبال محصول تولید شده می
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برای محصول گندم در   NBPDوری اقتصادی ازای هر واحد آب مصرفی برآورد شده است. بهرهاساس شاخص سود حاصل شده به
ی زوری آب کشاوردست آمد. با توجه به اینکه بهترین شاخص برای بررسی بهرهریال بر متر مکعب به 13024منطقه مورد مطالعه 

NBPD باشد. مقدار به دست آمده در این تحقیق نشان دهنده این است که در صورت تامین ازای واحد آب مصرفی مییا سود خالص به
نیاز آبی واقعی گندم و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع و با استفاده از اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، محصول گندم بازده اقتصادی 

بنابراین با مشخص شدن میزان نیاز آبی گندم و اعمال مدیریت صحیح در توزیع این مقدار نیاز آبی ضمن کاهش  زیادی خواهد داشت.
ن مقدار باشد. تعییبرداران کشاورزی میمیزان مصرف و استیحصال آب شده و هم متضمن منافع اقتصادی زیاد برای کشاورزان و بهره

ریزی الگوی کشت، مدیریت جامع منابع آب و اقتصاد کشاورزی در مناطق ظر برنامهوری مصرف آب و تحلیل آن از نشاخص بهره
 توان به اندازه این شاخص و دلایل کم بودن آن از لحاظمختلف و نیز مقایسه با میانگین جهانی، اهمیت دارد. با تعیین این شاخص می

ارهای لازم برای ارتقای آن را ارائه کرد. با توجه به نتایج این مطالعه زراعی متناسب با آنها راهکمسائل و مشکلات مدیریت آبیاری و به
های های طراحی سامانهشود که مقدار هیدرومدول محصولات در هر شهرستان به طور دقیق محاسبه شده و در دفترچهپیشنهاد می

صرف آب وری مهای آبیاری به منظور تعیین بهرهمانهریزی آبیاری ارائه گردد. همچنین ارزیابی ساآبیاری، به همراه آموزش کامل برنامه
نیز  های آبیاریدر تمامی مناطق و برای هر محصول انجام شده و الگوی کشت بهینه برای مناطق تعریف شود. هوشمند سازی سامانه

 .به منظور تعیین مقدار دقیق نیاز آبی محصولات و مدیریت صحیح آبیاری در مزارع، انجام شود

 

 منابع
 . 17-36:6. ارزیابی فنی سامانه های آبیاری قطره ای )مطالعه موردی: شهرستان سرباز(. 1371یری، ح. پ

. ارزیابی ارزش اقتصادی آب برای گیاه ذرت در مزارع مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار)تیپ(. مجموعه 1376دهقانی، ر. و م. جهانی. 
 اسفند، موسسه تحقیقات خاک و آب.  8-2مقالات سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه، 

. محاسبه قیمت تمام شده ، بهره وری مصرف آب برای محصولات عمده در مناطق خشک داراب. فصلنامه 1382سلیمانی، ح. و حسنلی، ع. م. 
 .46-66(:1)6دانش کشاورزی ایران. 

های هم بازده آبیاری. مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ه. ارزیابی بازده آبیاری در کشور و ارائه نقش1388سهرابی، ت. و ف. عباسی. 
 .30-27اسفند، دانشگاه شهید چمران اهواز. ص  6-6کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، 

. ارزیابی راندمان سیستم آبیاری نواری در برخی مزارع دشت زرینه رود میاندوآب. 1376معروفپور، ع. و ف. وطن خواه، و م. بهزادی نسب. 
 .76-83، ص 26صلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، سال هفتم، شماره ف
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اجتماعی و زیست محیطی: کاربرد مدل -بررسی تاثیر کم آبیاری بر الگوی کشت و شاخص های اقتصادی

 ریزی ریاضی اثباتیبرنامه

 

 9 ، امیر مهرجو2 پور، محمدحسن وکیل1صادق خلیلیان

 انشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول(،دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، د-1

 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس،-2

 amirmehrjo91@gmail.com آموخته کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسدانش-3

 
ار زیادی منابع هایی که از مقدویژه بر فعالیتگذارد. این تأثیر بههای اقتصادی تأثیر میر تمامی بخشای است که بکمبود آب یک پدیده

ی قرن بیستم، های پایانویژه در سالباشد. در دو دهه اخیر بهکنند تا تولیدات خود را در سطوح بالاتری حفظ کنند، بیشتر میاستفاده می
کنندگان مختلف بر روی مصرف این نهاده ارزشمند به المللی تبدیل شده است و مصرفبینآب و مدیریت آن به یک دغدغه بزرگ 

دلیل پراکنش نامناسب زمانی و مکانی بارندگی، بیشتر بار تولید مواد غذایی بر عهده کشاورزی مبتنی پردازند. در کشور ما بهرقابت می
واقع در  آباد کتولبع آب اراضی تحت پوشش سد کبودوال شهرستان علیبر آبیاری است. لذا این مطالعه در جهت بهبود مدیریت منا

با  ریزی اثباتی و ماکزیمم آنتروپی و همچنینهای برنامهسازی خطی معمولی و روشاستان گلستان با استفاده از تکنیک مدل بهینه
سته سازی مدل از بتحلیل اطلاعات فوق و شبیهوآبیاری، انجام شده است. برای تجزیهبکارگیری مدل استوارت جهت اعمال راهبرد کم

پرسشنامه از روستاهای اراضی تحت پوشش سد با  163استفاده شده است. ضرایب تکنیکی با تکمیل  24,2,4افزاری گمز، نسخه نرم
نه کاسته بهیگیری تصادفی ساده بدست آمد. نتایج نشان داد که تحت سناریوهای کاهش آب آبیاری از سطح زیر کشت روش نمونه

 عنوان شاخصآبیاری موجب کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی بهگردد. همچنین تکنیک کمشده و مقداری از آب سد ذخیره می
آبیاری و کاهش سطح زیرکشت، اشتغال نیز کاهش یافته است.  همچنین نتایج نشان زیست محطی گردیده است. از طرفی با اعمال کم

ل دلیبا کاهش آب آبیاری تحت سناریوهای مختلف کاهش یافته که این کاهش ارزش اقتصادی آب به داد که ارزش اقتصادی آب
 باشد. ذخیره حجم بیشتری از آب می

 

 وریریزی ریاضی اثباتی، سد کبودوال، بهرهآبیاری، ارزش اقتصادی آب، برنامه: کمهای کلیدیواژه
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 مقدمه
(. با این حال استفاده بیش از 2006، 1رود )شارما و مینهاسشمار میکشاورزی در جهان به ترین عامل توسعهعنوان مهممنابع آب به

. از طرفی افزایش (2007، 2دهد )لی و همکارانقرار می ریتأثشدت تحت های دیگر را بهحد از منابع آب در بخش کشاورزی بخش
ایداری کند و مشکلاتی از جمله ناپهای مختلف تشدید میبخشجمعیت و کاهش منابع آب رقابت بر سر دسترسی به منابع آب را بین 

وجود آورد؛ بنابراین پایداری بخش کشاورزی نیاز به مدیریت کارآمد منابع آب دارد، پس بایستی با تواند بهدر بخش کشاورزی را می
، 4؛ پینگ و همکاران2010، 3)ژو و همکارانهای مناسب از هدررفت این منبع ارزشمند جلوگیری شود اتخاذ راهکارها و بکارگیری سیاست

2010) . 

 228و  212ترتیب میلیمتر است، میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و ایران به 813در حالی که میانگین بارندگی سالانه در جهان 
ق جهان در بیشتر مناطدهد که سوم متوسط بارندگی جهان است. بررسی وضعیت مصرف آب نشان میمیلیمتر بوده که کمتر از یک

شده در بخش کشاورزی در منطقه  دهتد. ستهم آب مصرفبیشترین سهم آب مصرفی را به خود اختصاص میبخش کشاورزی 
درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی استفاده  70بیش از در ایران و  درصتد استت 82و  84خاورمیانه و قاره آفریقتا بته ترتیتب 

جهان در زمره کشورهای با محدودیت منتابع آب  خشکمهیران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک و نکشور ایاز طرفی  .شودمی
کته رونتد بلندمتدت بارندگی نزولی بوده و حجم  دهدیدهه گذشته نشان م 6شود. بررسی وضعیت بارندگی در کشور در قلمداد می

ستت. افتت بارنتدگی سبب شده که حجم آب موجود در مخازن سدها تنها های اخیر نسبت به گذشته با کاهش همراه ابارندگی در سال
 ازیموردنهمچنین در بسیاری از مناطق کشور آب کافی در زمان  (.1373)محمدجانی و یزدانیان،  درصد از کل مخازن را در بر گیرد 38

 در(. 1372نهاده تولید محسوب شود )پرهیزکاری،  ترینتا آب محدودکنندههای کشاورزی وجود ندارد و این امر سبب شده برای فعالیت
از بارش شده و  رشتیو تعرق ب ریتبخ زانیدما، م شیبلکه با افزا افته،یبارش کاهش  زانیتنها منهگلستان نیز استان  های اخیر درسال
همچنین طبق  کند. دایکاهش پ یریگاستان گلستان به طرز چشم یشده در سدها رهیآب ذخ زانیامر موجب شده است م نیهم

بخیر و تعرق روند ت شدتبهمناطقی است که  ازجملههای آینده، استان گلستان های انجام شده با افزایش تدریجی دما در سالبینیپیش
با توجه به تغییرات اقلیمی (. بنابراین 2012های سطحی خواهد شد )نوری و همکاران، افزایش خواهد یافت و منجر به کاهش شدید آب

(. بر 2016، 6های مختلف وجود دارد )گراولینشود نیاز روزافزون به ارزیابی اثرات سیاستگیر بخش کشاورزی میکه در آینده گریبان
راضی محیطی ااجتماعی و زیست-های اقتصادیآبیاری بر الگوی کشت و شاخصهمین اساس این مطالعه با هدف بررسی تأثیر کم

گیرد. در همین راستا مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است که در ادامه لستان انجام میتحت پوشش سد کبودوال استان گ
 شود. اشاره می هاآنبه برخی از 

های سازی مصرف آب در نواحی مواجه با کمبود آب و مزیتآبیاری در مسائل بهینه(، با توجه به تکنیک کم1388نیکویی و زیبایی )
ز منابع های دولت در کنترل استفاده اسیاست ای پاسخ رفتاری کشاورزان به مداخلهریزی ریاض اثباتی، در مطالعهنامهاستفاده از روش بر

اری آبیهای شدیدتر، کمهای کم و متوسط، حداقل کاهش بازده در منطقه را داشته و با بروز بحرانآب نشان دادند که اعمال محدودیت
 بعضی از محصولات صورت گیرد. تواند با کاهش بیشتر برایمی

آبیاری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان استان قزوین، منظور بررسی اثرات کم(، در پژوهشی به1376پرهیزکاری و همکاران )
د. در اندرصد تخمین زده 10آبیاری درصد و کم 6آبیاری ابتدا توابع تولید محصولات کشاورزی بر اساس سه روش آبیاری کامل، کم

درصد بر الگوی  40، 30، 20، 10دسترس تحت سناریوهای آبیاری همزمان با اعمال سیاست کاهش آب آبیاری درپایان نیز اثرات کم

                                                           
1 Sharma and Minhas (2005) 
2 Li et al (2009) 
3 Zhou et al (2010) 
4 Ping et al (2010) 
5 Graveline (2016) 
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درصد سبب کاهش ناچیز عملکرد  6آبیاری کشت و سود ناخالص کشاورزان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که روش کم
 گذارد.درصد بر عملکرد اغلب محصولات الگو اثرات منفی می 10آبیاری ش کمشود، اما رومحصولات می

زیست در حوضه آبریز ماری آبیاری در پاسخ به تغییرات اقلیم و تقاضای آب محیطبه بررسی اثرات کم (،2011) 1مشتاق و مقدسی
آبیاری و ازی با کمسسازی با آبیاری کامل، بهینهت: بهینهاند. در این تحقیق سه سناریو مورد مقایسه قرار گرفدارلینگ استرالیا پرداخته

آبیاری در منتایج نشان داد که کسازی غیرخطی و تابع تولید محصول و سود با استفاده از یک مدل بهینه. سازیآبیاری بدون بهینهکم
تواند در حفظ تعادل می شدهرهیذخباشد. همچنین آب می مؤثربه حداکثر رساندن بازده ناخالص و افزایش کارآیی مصرف آب 

 باشد. مؤثرمحیطی زیست

 آبیاری را روی زیرحوضه کانال شرقی خیرپور(، با بکارگیری همزمان منابع آب سطحی و زیرزمینی، روش کم2014) گرگ و همکاران

ده بهینه از منابع آب سطحی و واقع در پاکستان و با هدف بیشینه کردن درآمد حاصل از کشت محصولات و استفا از حوضه ایندوس

آبیاری افزایش یافت، ولی درآمد حاصل از کشت محصول زیرزمینی اعمال کردند. در پایان با اینکه درآمد خالص کل ناشی از اعمال کم
دولت  طرف آبیاری در کشورهای با منابع محدود، باید یارانه مؤثری ازصورت برای بکارگیری کمدر هر هکتار کاهش داشته که در این

  به کشاورزان اعطا گردد.

 منطقه مورد مطالعه
نفر  132262 یدارا 1370سال  یاز شرق استان گلستان قرار دارد و بر اساس سرشمار یلومتریک 40کتول در  آبادیشهرستان عل

منطقه مورد مطالعه،  .باشدیممتر  140 ایمربع و ارتفاع آن از سطح در لومتریک 1163کتول  آبادی. مساحت شهرستان علباشدیم تیجمع
قرار دارد )مرکز  هیثان 2و  قهیدق 64درجه و  36 ییایجغراف یدر عرض شمالو  هیثان 26و  قهیدق 64درجه و  64 ییایجغراف یدر طول شرق

 دوال. سد کبوردیگیرا در بر مهکتار  7600 باًیکتول با مساحت تقر آبادیشهرستان عل یشمال و شمال غرب ی( و اراض1373 ران،یآمار ا
 یکشصورت مورب از سد تا محدوده مورد نظر کانالبه لومتریک 16در حدود  یاریآب یهاقرار دارد و شبکه یاراض نیا یدر جنوب شرق

 دهد.( موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می1شکل ) شده است.

 
 ورد مطالعهآباد کتول و منطقه م(: موقعیت استان گلستان، شهرستان علی1شکل )

 

                                                           
1 Shahbaz Mushtaq, Mahnoosh Moghaddasi 
2 N.k.grag et al (2014) 
3 khairpur 
4 indus 
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 روش پژوهش

 ریزی ریاضیهای برنامهانواع مدل
ریزی ریاضی های برنامهسازی، مدلهای بهینهیا مدل 1ریزی ریاضی تجویزیهای برنامهریزی ریاضی به سه دسته مدلهای برنامهمدل

سازی تابع ها یک فرآیند بهینهین مدل. ا(2006، 4)بایسه جی شوندتقسیم می 3ریزی ریاضی اقتصادسنجیهای برنامهو مدل 2اثباتی
 ها استفاده شود.تواند برای مدیریت مزرعه و ارزیابی سیاستهاست که میای از محدودیتهدف با مجموعه

ها گیرند. در این نوع مدلسال است که در اقتصاد کشاورزی مورد استفاده قرار می 60ریزی ریاضی تجویزی بیش از های برنامهمدل
. (1786، 6ن)هیزل و نورت شودانتخاب می شدهفیتعرگیری از قبل های ممکن با استفاده از قوانین تصمیمبهینه از میان جواب یک جواب

بنابراین اشکال عمده این  شوند؛های تاریخی کالیبره نمیها بر اساس دادهها پارامترهای تابع هدف و محدودیتاین مدل همچنین در
ها باید منظور معتبر بودن، نتایج این مدلهای سال پایه باشند و بههای مدل همان جوابکند جوابین نمیمدل در این است که تضم

کند که چنین اعتبارسنجی تضمین نمی NMPدلیل فقدان بازتولید شرایط سال پایه مدل به شرایط سال پایه نزدیک باشد ولی به
، 6هوویت) های بازار و سناریوهای سیاستی جدید با مشکل مواجه هستندتأثیرات سیاستبنابراین در تحلیل و ارزیابی  ؛آمیز باشدموفقیت

ه های تجربی کها وجود دارد. یکی از این دلایل، کمبود دادهها دارند، دو دلیل برای استفاده از آن. علیرغم معایبی که این مدل(2002
ها ها در دسترس نباشد. دلیل دوم اینکه این مدلمکن است این دادهخوبی توصیف کند و مبتواند سیستم را در حالت سال پایه به

کمک کنند و همچنین فرد همیشه در وضعیت مطلوب قرار  محدودکنندهو عوامل گیرنده متغیرهای تصمیم توانند به درک مشکل و کشفمی

 .(2002، 2)جرون بایسه و همکاران باشدندارد و تمایل به تغییر دارد، در این حالت لزومی به بازتولید شرایط سال پایه نمی

ها در ن مدلای اند.ریزی ریاضی تجویزی توسعه پیدا کردههای برنامهریزی ریاضی اثباتی برای غلبه بر اشکالات مدلهای برنامهمدل
ای توسعه منابع ه. در طرحای طولانی داردهای تولید، نظیر آب، در اقتصاد کشاورزی سابقهتعیین الگوی بهینه کشت و یا تخصیص نهاده

ی مختلف بر مقدار درآمدهای حاصل از پروژه، تخصیص بهینه آب در سطح منطقه و یا هاتیفعالدلیل اهمیت مصرف آب در آب، به
، 8)کاسناکوگلو و بائر گرددیبرمسال پیش  26به  حدوداًریزی ریاضی اثباتی بکارگیری روش برنامه حوضه آبریز مورد توجه بوده است.

( تا 1776، 10؛ آرفینی و پاریس1776، 7های عرضه محصولات کشاورزی بکار گرفته شد )هوویتو ابتدا برای واسنجی مدل  (1788
 .(1776)هوویت،  مشاهده شد 1776ها و موضوعات ارائه شده توسط هوویت در سال رسمی آن در بحث تر و ارائهگسترده اینکه استفاده

ی ویژه برای ارزیابریزی ریاضی، بههای کشاورزی در الگوی برنامههای غالب جهت تحلیل سیاستاز روشیکی  عنوانبه هااین مدل
 (.2012، 12؛ هکلی و همکاران2013، 11گرفته شده است )آرفینی و دوناتی کارورود یک محصول جدید در الگوی کشت مزارع ب

عرفی کرد. کند، مپذیر میریزی را نسبت به سال پایه امکانبرنامه هایریزی ریاضی اثباتی که سنجش مدلبرنامه 1776هویت در سال 
و نیز  سازی، افزایش اطمینان یا اجتناب از تفاوت بین موقعیت پایه فعلی و موقعیت پایه شبیهPMPبحث اصلی برای ساختن مدل 

ی گیری مزرعه موجود هستند )فرقانآیند تصمیمباشد که در فرهای کمی میبر اساس داده هاآنبازسازی رفتار کشاورزان در محیط ویژه 
ی تخصیص آب داشته است. این روش را در ایران اولین سازمدلریزی خطی بیشترین کاربرد را در برنامه (. در ایران1388و همکاران، 

 جهت تعیین الگو بهینه کشت در اراضی زیر سد درودزن بکار برد. 1322بار سلطانی در سال 
                                                           

1 Normative Mathematical Progamming 
2 Positive Mathematical Progamming  
3 Econometrics Mathematical Progamming 
4Buysse. J (2006)  
5 Hazell and Norton (1986) 
6 Howitt (2002) 
7 Jeroen buysse et al (2007) 
8 Kasnakoglu and Bauer (1988) 
9 Howitt (1995) 
10 Arfini and Paris (1995) 
11 Arfini and Donati (2013) 
12 Heckelei et al (2012) 
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 ها حفظ کرده است:یل زیر محبوبیت خود را در بین دیگر مدلبه دلا PMPمدل 
 توان آن را تشکیل داد و تحلیل کرد.ها میبا استفاده از مجموعه کمتری از داده الف(

سیاسی  ی و یاطیمحستیزهای نویسی وجود دارد ما را به توصیف منابع مناسب، محدودیتب( ساختار محدودیت ذاتی که در مدل برنامه
 کند.ا میآشن

اند. یک های کشاورزی شدهریزی ریاضی تبدیل به یک وسیله مهم، با کاربرد وسیع در تحلیل سیاستهای برنامهدر حال حاضر مدل
سطح مزرعه  ها درتر تأثیر سیاستها در بررسی جزئیهای کشاورزی توانایی این مدلریزی ریاضی در تحلیل سیاستمزیت مدل برنامه

 ریزی ریاضی است که یک زمینههای برنامهریزی ریاضی اقتصادسنجی ترکیبی از اقتصادسنجی و مدلهای برنامهمدل باشد.می
باید از  جهیدرنتشوند که دسترسی به تمامی اطلاعات ممکن باشد، ها زمانی بکار برده میآورد. این مدلتحقیقاتی جدیدی را فراهم می

ریزی ریاضی جهت امکان تغییر در ساختار اقتصادی سال پایه بهره برد. تایج و برنامههای اقتصادسنجی در تحلیل توصیفی نروش
 باشد:برای کشاورزی چندمنظوره دارای دو مزیت می EMPاستفاده از 

پذیر را که بر اساس مشاهدات چند مزرعه یا چندین سال امکان انتخاب یک فرم تابع انعطاف های تابعیهای فرمالف( محدودیت
 هد.دمی
که اگر اطلاعات چندین مزرعه با کاربردهای متفاوت  صورتنیبدزده شود. تواند بر اساس توابع جدید تخمین های جدید میفعالیت ب(

سازی کرد )جرون ها و درآمدها را شبیه، بازدههانهیهزتوان رابطه بین مدیریت با های مدیریت مختلف وجود داشته باشد، میو شدت
ها و مشکلات حل دلیل عدم دسترسی به کلیه دادهباشد، اما بههایی میدارای مزیت EMPهای (. اگرچه مدل2002، 1رانبایسه و همکا

 لیوتحلهیتجزها برای نشده است، اما در آینده این مدل استفادههای کشاورزی سیاست لیوتحلهیتجزعددی، از این مدل برای 
 (.2006، 2کلی و بریتزپیشرفت بزرگی خواهد داشت )ه چندمنظوره

منظور به PMPمحیطی از الگوی اجتماعی و زیست-های اقتصادیآبیاری بر الگوی کشت و شاخصکم ریتأثدر این مطالعه جهت بررسی 
صورت حداکثرسازی به فرم استاندارد این مدل در سه مرحله در حالتها مورد استفاده قرار گرفت که سازی و اعمال این سیاستشبیه

  (.1778، 3ابط زیر نشان داده شده است )پاریس و هوویترو
(1) / /MaximizeZ p x c x  

 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: 
(2)                              Ax b 

(3)                         0x x   

(4) 0x  

برداری  ˊ𝒄  های تولید،برداری غیر منفی از سطح فعالیت 𝒙برداری از قیمت محصولات،  ˊ𝒑)ارزش( مقدار تابع هدف،  Z که در روابط بالا
برداری غیر منفی از سطح   𝒙𝟎در دسترس، برداری از سطح منابع bماتریس ضرایب در محدودیت منابع،  Aهای فعالیت، از هزینه

های ساختاری و برداری از اعداد کوچک مثبت برای جلوگیری از وابستگی خطی بین محدودیت 𝜺های مشاهده شده، فعالیت
سازی کالیبره بردار دوگانه وابسته با محدودیت ρبردار دوگانه مرتبط با محدودیت منابع قابل تخصیص و   λهای کالیبراسیون،محدودیت

 باشد.می

 رهیافت ماکزیمم آنتروپی

                                                           
1 Jeroen buysse et al (2007) 
2 Heckelei and Britz (2005) 
3 Paris and Howitt (1998) 
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شود. با توجه به نظر هوویت هستند، یک درجه آزادی منفی در مدل ایجاد می posted-ill1با توجه به اینکه اکثر مسائل اقتصاد کشاورزی 
تری از ش شود که تعداد بیشازحد مشخص است و باید تلاتوان گفت برای کالیبره کردن ماتریس ضرایب، نیاز به حل مدل بیشمی

تانده منظور برآورد ضرایب نهاده و سطور گسترده بهپذیر که بهها برآورده شود. یک روش جایگزین انعطافپارامترها نسبت به نقاط داده
ریزی رنامهب های حل مدلنظمی( است. روش حداکثر آنتروپی یکی از روشرود، رویکرد حداکثر آنتروپی )بیشینه بیدر مزرعه بکار می

روشی را که شانون  1788(. پاریس و هوویت در سال 1748، 2ریاضی است که اولین بار توسط فردی به نام شانون معرفی شد )شانون
تر بودن تعداد پارامترهای تخمینی از تعداد مشاهدات( و تخمین پارامترهای تابع )بزرگ ill-postedمطرح کرده بود جهت حل مدل 

بکار بردند. فرمولاسیون ماکزیمم آنتروپی جهت برآورد پارامترهای مدل  PMP( و حل مشکل درجه آزادی منفی Qو  dم )هزینه درجه دو
 (:2000، 3باشد )هکلی و بریتزروابط زیر می صورتبه
 

(6) , , , , , ,

1 1 1 1 1

( ) ln ln
k n k n n

k i k i k i j k i j

k i k i j

MaxH p pd pd pq pq
    

    

 Subject to 

(6) 1,...,j n            1,...,i n        ,i j                  ,

1

n

i i j j i i

j

d q x c 


   

(2) 1,...,kk              1,...,i n             i                  , ,

1

k

i k i k i

k

d pd zd


 

(8) 1,...,kk          , 1,...,i j n          ,i j            , , , , ,

1

k

i j k i j k i j

k

q pq zq


 

(7)        1,...,kk             1,...,i n       i                           ,i

1

1
k

k

k

pd


 

(10) 1,...,kk              , 1,...,i j n           ,i j                          ,i, j

1

1
k

k

k

pq


 

(11) 1,...,j n              1,...,i n              i                              /, ,i j j i
q q 

 شود.عنوان تابع هدف مدل آورده میشود و بهکه بیانگر ماکزیمم آنتروپی مدل است حداکثر می Hدر این روش ابتدا 

 باشد.بع هزینه متغیر می( بیانگر شرط اول تخمین ضرایب تا6رابطه )

 کند.را که به ترتیب جزء ثابت و جزء متغیر تابع هزینه متغیر غیرخطی را معرفی می Qو  d( پارامترهای 8( و )2روابط )
 کنند.که باید حداکثر گردند را بیان می Q و  d( که مجموعه احتمالات 10( و )7روابط )
 کند.ان میرا بی Q( شرط تقارن عناصر ماتریس 11رابطه )

 همچنین در روابط بالا:
𝑑𝑖 عناصر ماتریس :d ( که یک ماتریسn×1است و جزء خطی تابع هزینه متغیر می ).باشد 

𝑞𝑖,𝑗 عناصر ماتریس :q ( هستند که یک ماتریسn×nمثبت معین متقارن است که مربوط به جزء دوم تابع هزینه متغیر می ).باشد 

P :اشدببیانگر احتمال می. 

𝑥𝑗 : بیانگر عناصر ماتریسX ( که یک ماتریسn×1غیرمنفی از سطوح مشاهده شده )باشد.ی محصولات می 

                                                           
 هر محصول یک معادله(ازای یعنی تعداد پارامترهای مدل بیشتر از تعداد معادلات است )به 1

2 Shannon (1948) 
3 Heckelei and Britz (2000) 
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𝑐𝑖 : عناصر ماتریسc ( که یک ماتریسn×1از هزینه )اشدبهای تولیدی در یک هکتار میهای حسابداری یا هزینه متغیر سطوح فعالیت. 

𝜌𝑖 : عناصر ماتریسρ که یک م( اتریسn×1از مقادیر دوگان مربوط به محدودیت کالیبراسیون می )باشد. 

i :باشدشده در مدل میهای تولیدی بکار گرفتهبیانگر تعداد نهاده. 

j :باشدشده در مدل میبیانگر تعداد محصولات تولیدی بکار گرفته. 

k :مترهای باشد که این نقاط برای تخمین پارابیانگر تعداد نقاط پشتیبان میd  وQ ( 2002گیرد. به گفته هوویت )مورد استفاده قرار می

 ها به دو نکته بایستی توجه کرد:این نقاط تا حدودی اختیاری هستند و در تعیین آن

 های مدل امکان ورود نقاط پشتیبان در داخل مدل وجود داشته باشد.با توجه محدودیت -1
 این نقاط در تخمین خنثی باشند. -2

 یاریآبتکنیک کم

عنوان مدیریت آب در مزرعه، به افزایش سطح زیر کشت و نیز تعیین الگوی کشت تواند بهجویی در مصرف آب میآبیاری با صرفهکم
عنوان یک استراتژی سودمند اقتصادی در وضعیت محدودیت آب و با هدف حداکثر استفاده از واحد آبیاری بهبهینه کمک نماید. کم

توان با محاسبات استاندارد آبی را میمدیریت برنامه آبیاری تحت شرایط کم(؛ که 1381، گلکارت )فرداد و حجم آب مصرفی مطرح اس
جویی اری موجب صرفهآبیبرای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع و نیاز آبی گیاه انجام داد. تعیین نیاز آبی گیاه و استفاده از سناریوهای کم

(. در 1388شود )رمضانی اعتدلالی و همکاران، کشت و حداکثر استفاده از حجم آب مصرفی می در مصرف آب، تعیین الگوی بهینه
سازی نوشته شده است، امکان شبیه  FAOکه توسط بخش توسعه آب و خاک CROPWATافزار همین راستا مدل بکار گرفته شده در نرم

؛ کلارک 2008، 1زیر قابل تعریف است )کورتیگنانی و سورینی صورت روابطسازد؛ که بههای رطوبتی بر روی گیاه را مشخص میتنش
 (:  1778، 2و همکاران

(12) 𝑞𝑖 =
𝑊𝑎𝑖

𝐸𝑎𝑖
× 10 

رعه راندمان کاربرد آب در مز  𝐸𝑎ام،  iمقدار آب خالص مورد نیاز گیاه  𝑊𝑎𝑖ام،  iمقدار آب آبیاری مورد نیاز گیاه   𝑞𝑖(، 12که در رابطه )
 :گردد( محاسبه می13با توجه به رابطه ) 𝑊𝑎𝑖باشد. مقدار برای تبدیل میلیمتر به مترمکعب در هکتار می 10ام و عدد  iمحصول 

(13) 𝑊𝑖 = 𝐸𝑇𝐶𝑅𝑂𝑃𝐼 − 𝑃𝑗     
( 14ام است که مقدار آن با استفاده از رابطه ) iتعرق گیاه  نیز بیانگر تبخیر و 𝐸𝑇𝐶𝑅𝑂𝑃𝐼ام سال و   jمیزان بارندگی مؤثر در  𝑃𝑗که در آن 

 (.1778گردد )کلارک و همکاران، محاسبه می

(14) 𝐸𝑇𝐶𝑅𝑂𝑃𝐼 = 𝑘𝑐 × 𝐸𝑇0 
باشد. بدین ترتیب تأثیر کاهش آب بر عملکرد ضریب گیاهی می kcو  3میزان تبخیر و تعرق بالقوه سطوح گیاهی مرجع 𝐸𝑇0که در آن 

 گردد: ( محاسبه می16از طریق رابطه )  2008بر اساس مطالعه کورتیگنانی و سورینی در سال 

(16) (1 −
𝑦𝑎

𝑦𝑚
) = 𝑘𝑦 (1 −

𝐸𝑇𝑎

𝐸𝑇𝑚
) 

 𝐸𝑇𝑚یاز گیاه در دوره رشد، آب آبیاری مورد ن 𝐸𝑇𝑎عملکرد بالقوه،  𝑦𝑚عملکرد واقعی،  𝑦𝑎( که به مدل استوارت معروف است، 16رابطه )
  فائو(.  33باشد )گزارش شده در نشریه شماره عامل ارتباط بین تبخیر و تعرق و محصول می 𝑘𝑦حداکثر آب آبیاری مورد نیاز گیاه و 

 نتایج و بحث
ن بت به سال پایه را نشا( درصد تغییرات اجرای سناریوهای مختلف بر سطح زیر کشت محصولات منطقه مورد مطالعه نس1جدول )

                                                           
1 Cortignani and Severini (2008) 
2 Clarke et al (1998) 

 فائو تحت عنوان تبخیر و تعرق گیاهان 0.(، برگرفته از نشریه شماره .00.سامانی )-محاسبه شده به روش هارگریوز3
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شود سطح زیر کشت برنج به دلیل سودآوری بالاتر نسبت به دیگر محصولات کشت شده در منطقه دهد. همانطور که مشاهده میمی
درصد  36/21درصد،  70/20درصد،  64/17آبیاری به ترتیب درصد کم 20درصد و  16درصد،  10درصد،  6مورد مطالعه، در سناریوهای 

 آبیاری سطح زیرکشت محصول جو به دلیلدرصد نسبت به سال پایه افزایش یافته است. همچنین در تمام سناریوهای کم 70/20و 
تر نسبت به دیگر محصولات بیشترین کاهش را از خود نشان داده است.کل اراضی تحت پوشش منطقه مورد مطالعه سودآوری پایین

درصد،  16/11آبیاری به ترتیب درصد کم 20تا  6سازی شده تحت سناریوهای مختلف هباشد که مطابق به نتایج شبیهکتار می 7432
 درصد نسبت به سال پایه از خود کاهش نشان داده است. 07/10درصد و  46/7درصد،  46/7

 

 آبیاری در صورت استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی(: تغییرات الگوی کشت تحت سناریوهای مختلف کم1جدول )

 نام محصول
سطح زیر کشت کالیبره 

 شده  در سال پایه

درصد تغییرات سطح زیر کشت نسبت به سال پایه تحت 

آبیاریسناریوهای مختلف کم  

درصد 6 درصد 10  درصد 16  درصد 20   

22/2200 برنج  64/17  70/20  36/21  70/20  

128/1226 سویا  74/12-  80/7-  80/7-  62/10-  

622/617 پنبه  22/63-  22/46-  38/48-  61/61-  

ایذرت علوفه  683/167  26/18-  6/12-  6/12-  6/12-  

فرنگیگوجه  012/162  12/10-  12/10-  12/10-  12/10-  

064/4200 گندم  04/13-  86/12-  07/13-  33/13-  

733/377 کلزا  46-  40-  6/32-  6/32-  

036/360 جو  14/62-  26/64-  28/64-  14/62-  

زمینیسیب  006/60  66/16-  66/16-  66/16-  66/16-  

مجموع سطح زیرکشت کاهش یافته 

 نسبت به سال پایه
0 16/11-  46/7-  46/7-  07/10 -  

 های تحقیقمنبع: یافته

آبیاری بر درآمد ناخالص، هزینه کل و سود هر هکتار محصولات کشت شده در سازی سناریوهای کم( نتایج حاصل از شبیه2در جدول )
آبیاری و با کاهش سطح زیر کشت محصولات شود با اعمال سناریوهای کمده شده است. همانگونه که مشاهده میمنطقه مورد مطالعه آور

شود. با کاهش سطح زیرکشت، (  از درآمد ناخالص هر هکتار از محصولات کشت شده کاسته می1منطقه مورد مطالعه مطابق جدول )
شود. اما سود هر هکتار از محصولات بستگی نه کشت هر هکتار محصول کاسته میکنند و هزیهای کمتری استفاده میزارعین از نهاده

 به کاهش بیشتر هزینه یا درآمد ناخالص ممکن است افزایش یا کاهش یابد.
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هزینه کل و سود هر هکتار محصولات کشت شده در ریزی ریاضی اثباتی  بر درآمد ناخالص، آبیاری با استفاده از مدل برنامهسازی سناریوهای کم(: نتایج حاصل از شبیه2جدول )

 منطقه مورد مطالعه )تومان(

 محصولات
 درصد کم آبیاری 20 درصد کم آبیاری 11 درصد کم آبیاری 10 درصد کم آبیاری 1 آبیاری کامل

درآمد 
 ناخالص

 سود هزینه
درآمد 
 ناخالص

 سود هزینه
درآمد 
 ناخالص

 سود هزینه
درآمد 
 ناخالص

 سود هزینه
آمد در

 ناخالص
 سود هزینه

 7066226 8260128 12316403 10624722 8342666 18712622 12130113 8388637 20618262 13688182 8431237 22117726 16642824 8023226 23221100 برنج

2231648 3612166 6728638 2614146 3603280 6212426 2716604 3687607 6606213 2744212 3860288 6276000 سویا  6637860 3668066 2021286 

 1324284 4207116 6083700 1676430 4278776 6376426 1743336 4263616 6206760 2234338 4284132 2018426 2468867 4861141 2330000 پنبه

ذرت 

ایعلوفه  
6400000 3617640 2880360 6000000 3314178 2686802 6600000 3306186 2274816 6200000 3282611 1248717  4800000 3228136 1621866 

فرنگیگوجه  22263000 2776028 14266722 21074173 2721821 13122322 17726386 2724163 11761232 18266628 2766068 10270610 12682220 2700483 7682282 

 2420226 3348366 6817140 2826020 3380286 6206866 3206207 3386361 6672620 3606868 3323412 6727286 3272060 3623760 2366000 گندم

 2666217 3471681 6142700 2738866 3667667 6608426 3278743 3620002 6868760 3678172 3631283 2227426 3812820 3222130 2670000 کلزا

 1861031 1748663 3277684 2072173 1767876 4062088 2346471 1768101 4304672 2600163 1766743 4662076 2612000 2172600 4807600 جو

زمینیسیب  18678000 6202226 12376226 12626110 6126623 11377682 16662220 6166843 10386322 16627330 6168172 7321133 14606440 6118026 8388414 

12066060 43116184 73286844 66461063 42628220 77027223 60826322 44042328 104822200 مجموع  82473716 43026831 44418086 81200782 42662602 37138386 

های تحقیقمنبع: یافته
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محیطی آورده شده است. های اقتصادی، اجتماعی و زیستآبیاری بر شاخص( نتایج حاصل از سناریوهای مختلف کم3در جدول )
عنوان شاخص اقتصادی، پایداری نیروی کار بهوری اقتصادی آب، قیمت آب سطحی و قیمت آب زیرزمینی سود خالص، بهره

عنوان شاخص اجتماعی و میزان مصرف آب سطحی، میزان مصرف آب زیرزمینی، مصرف کود شیمیایی و مصرف سموم شیمیایی به
ی در نظر گرفته شده است. سود خالص برای کل اراضی منطقه مورد مطالعه در سناریوهای مختلف طیمحستیزشاخص  عنوانبه

درصد کاهش آب آبیاری، با کاهش  6باشد. در همه سناریوها به جز سناریو آبیاری برابر با تفاوت درآمد ناخالص با هزینه کل میکم
درصد کاهش آب آبیاری بدین معنی است که کاهش هزینه  6سطح زیرکشت سود نیز کاهش یافته است. افزایش سود در سناریو 

هش درآمد بیشتر بوده و موجب افزایش سود در کل اراضی منطقه مورد مطالعه شده است. آبیاری از کازارعین در واکنش به کم
وری گردد بیشترین بهرهآید. همانگونه که ملاحظه میوری اقتصادی آب از نسبت سود به ازای حجم آب مصرفی بدست میبهره

ه کارگیری نیروی کار نسبت بدر وضعیت به آید. شاخص اجتماعی درصد تغییردرصد کاهش آب آبیاری بدست می 6در سناریوی 
دهد. در تمام سناریوها اشتغال نسبت به حالت پایه کاهش یافته است. همچنین شاخص مصرف کود و سموم حالت پایه را نشان می

 یطیمحستیزدهنده بهبود شاخص دهد. کاهش این مقادیر نشانها نسبت به حالت پایه را نشان میشیمیایی درصد تغییر این نهاده
 باشد.در منطقه مورد مطالعه می

 
 ی در منطقه مورد مطالعهطیمحستیزهای اقتصادی، اجتماعی و (: تغییرات شاخص9جدول )

 هاشاخص 

 وضعیت

 محیطیهای زیستشاخص شاخص اجتماعی  های اقتصادیشاخص

سود خالص 
)درصد تغییر 

نسبت به 
 سال پایه(

وری بهره
اقتصادی آب 

ازای )سود به 
مصرف هر 
 مترمکعب(

قیمت 
آب 

سطحی 
 )تومان(

قیمت آب 
زیرزمینی 
 )تومان(

درصد تغییر 
نیروی کار نسبت 

 به سال پایه

میزان 
مصرف آب 

سطحی 
 )مترمکعب(

میزان 
مصرف آب 
زیرزمینی 
 )مترمکعب(

شاخص 
مصرف 
کود 

شیمیایی 
 )درصد(

شاخص 
مصرف 
سموم 

شیمیایی 
 )درصد(

آبیاری کامل 

 )حالت پایه(
0 186,2 260 264 0 36622630 66616830 0 0 

درصد  1

 آبیاریکم
04/6 3/202 48/166 62/187 41/3-  33246477 63286037 26/6-  02/3-  

درصد  10

 آبیاریکم
77/8- 8/182 32/106 61/126 71/3-  31720362 67764242 12/2-  61/3-  

درصد  11

 آبیاریکم
17/23- 8/162 17/41 21/66 26/4-  30174236 66623466 47/2-  10/4-  

درصد  20

 آبیاریکم
-63/7 ناچیز ناچیز 2/163 -68/27  28418104 63272664 62/8-  76/4-  

 های تحقیقمنبع: یافته

 بندی و پیشنهادهاجمع

 ااز آنجا که با افزایش جمعیت تقاضا برای مصرف آب فزونی یافته و از نظر معیارهای جهانی به مرز بحران نزدیک شده است، لذ
فاده بهینه جویی و استباشد، که با ایجاد میل به صرفهبرداری بهینه از منابع آب کشور یکی از ارکان ضروری توسعه ملی میبهره

عنوان بخش عمده، گامی در راستای مقابله و حل این چالش کنندگان، مخصوصاً کشاورزان بهآن در میان سیل عظیم مصرف
های موجود در منطقه مورد ها و ظرفیتها، محدودیتن پژوهش پس از معرفی و تشریح فعالیتخواهد بود. در همین راستا در ای

درصد و  16درصد،  10درصد،  6سناریوی آبیاری کامل،  6ریزی اثباتی، نتایج تحقیق تحت مطالعه و همچنین تدوین مدل برنامه
ریزی غیرخطی مقادیر بهینه کشت، درآمد ناخالص، هدرصد کاهش آب آبیاری مورد بحث قرار گرفت. با طرح یک مدل برنام 20

هزینه کل و سود کشاورزان منطقه مورد مطالعه و همچنین ارزش اقتصادی آب در حالت استفاده تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی، 
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دوال ناچیز زنی کبوبهای پرداختی توسط کشاورزان برای آب سد مخارزیابی شد. با توجه به نتایج پژوهش و با توجه به اینکه آب
درصد  6است با تعیین قیمت مناسب بایستی از هدررفت این منبع ارزشمند جلوگیری شود. همچنین نتایج نشان داد تنها سناریوی 

کاهش آب آبیاری در حالت اول با کاهش سطح زیر کشت و درآمد ناخالص کل کشاورزان منطقه مورد مطالعه، سود کل کشاورزان 
  عملی در سطح اراضی تحت پوشش سد به کار گرفته شود. صورتبهشود این سناریو بنابراین پیشنهاد مییابد. افزایش می

 

 منابع
آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی . ارزیابی اثرات کم1376پرهیزکاری، ا. صبوحی، م. احمدپور، م. و بدیع برزین، ح. 

 .123-186(: 2)30ی، استان قزوین. نشریه پژوهش آب در کشاورز
آبیاری گندم و جو در در مدیریت کم CROPWAT. ارزیابی مدل 1388رمضانی اعتدالی، ه. نظری، ب. توکلی، ع. ر و پارسی نژاد، م. 

 .117-127: 1وخاک )علوم و صنایع کشاورزی(، منطقه کرج. مجله آب
 .306-312(: 2)23یط کرج، مجله علوم کشاورزی ایران، آبیاری گندم در شرا. بررسی اقتصادی کم1381فرداد، ح. گلکار، ح. 

. بررسی تأثیر کاهش آب آبیاری و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت با استفاده از روش 1388فرقانی، ف. بوستانی، ف. و سلطانی، غ. 
 .62-24(: 1)1رزی، ریزی ریاضی مثبت: مطالعه موردی شهرستان اقلید استان در فارس. مجله تحقیقات اقتصاد کشاوبرنامه

-144(: 66)21، صلنامه روند، فتحلیل وضعیت بحران آب در کشور و الزامات مدیریت آن. 1373محمدجانی، اسماعیل. یزدانیان، نازنین. 
112. 

  https://www.amar.org.ir . قابل دستیابی در:1373مرکز آمار ایران. 

در  آبیاری: مطالعه موردیر مدیریت بحران منابع آب کشاورزی با تأکید بر کم. سیستم حمایت تصمیم د1388نیکویی، ع. و زیبایی، م. 
 .حوضه آبخیز زاینده رود. هفتمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران. کرج
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ان است یدر محدوده انتخاب یکشاورز یتعرفه آب و درآمدها یابعاد اقتصاد یا یسهمقا یلیتحل بررسی

 ینقزو
 

 رضا اخلاص مند
 دانشجوی دانشگاه گیلان

 jasghari2004@yahoo.com 
 

رف و حوزه های اقتصادی افزایش یافته و این موضوع، مدیریت منابع باتوجه به افزایش جمعیت، تقاضا برای آب در بسیاری از مصا
آب و توجه به ارزش اقتصادی و ذاتی آب را بیش از پیش نمایان نموده و لزوم تحلیل و بررسی ابعاد آنرا ایجاب می نماید. از دیگر 

ی کلیه اقشار جامعه از خدمات آب و محصولات مندگذاری برای بهرههای قیمتواسطه وظیفه حکمرانی خود، از سیاستبه  سو، دولت
آورد. با لحاظ شرایط مذکور و با اهداف بررسی ها، زمینه دسترسی همگان به آب را فراهم میکند و با وضع تعرفهآب استفاده می

ه با تعرفه و هزینمبادلات آب، بررسی درآمدهای کشاورزان و باغ داران و در نتیجه بررسی و انعکاس فاصله درآمدهای کشاورزان 
های مترتب با آن، مقایسه درآمدهای و هزینه های کشاورزی، بررسی رویکردهای متفاوت در خرید آب با هدف کشاورزی، محدوده 
شبکه آبیاری دشت قزوین به عنوان محدوده تحقیقاتی انتخاب گردید تا با بررسی موارد مذکور و اثبات یا رد این هدف نهایی که 

مصوب با شرایط اقتصادی و درآمدهای اقشار مصرف کننده آب، تطابق دارد یا خیر. با توجه به پرسشنامه های جمع  آیا تعرفه های
آوری شده در محدوده تحقیقاتی، مشخص گردید که خرید و فروش آب در محدوده انتخابی بصورت مکرر در حال انجام بوده، با 

شاورزان، صرفه اقتصادی فوق العاده آب برای کشاورزان وجود دارد. همچنین توجه به ارزش اقتصادی و با اهمیتی که آب برای ک
پرداخت مبالغی بیشتر بابت آب مصرفی در کشاورزی، بیانگر توجیه پذیری منافع حاصل از پرداختهای مبادلاتی بابت آب بهاست. 

 ا در قبال درآمد حاصل از کشاورزی است. (، نشان دهنده توجیه تعرفه آب بهb/cهزینه )-تحلیل سوددهی و بالاخص تحلیل منافع
 

 هزینه-: تعرفه آب، درآمد، مصارف کشاورزی، تحلیل منافعهای کلیدیواژه
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 مقدمه

ه طور مستقیم و تقاضای مشتقات آب بدر اقتصاد جهان، افزایش جمعیت، تقاضا برای آب بالاخص شرب و مصارف بهداشتی را به
یز های اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی نطور غیرمستقیم بالا برده و رشد فعالیتمنظور تولید محصولات غذایی را به 

گذاری در تأمین آب و خدمات آبی منجر به افزایش خود تقاضا برای آب را افزایش داده است. با توجه به اینکه سرمایه به سهم
عد از یافته نیز بتنها در کشور ما بلکه کشورهای توسعه شود، نهیها و تبعات ناشی از آن متر شدن اندازه دولتها و بزرگبدهی
طه وظیفه واسها به اند. از دیگر سو، دولتطورجدی با مسئله تأمین سرمایه در اجرای تأسیسات زیربنایی روبرو بودهبه 1720 دهه

د و با کننمات آب و محصولات آب استفاده میمندی کلیه اقشار جامعه از خدگذاری برای بهرههای قیمتحکمرانی خود، از سیاست
آورند. اما تداوم این وضعیت به شده آب، زمینه دسترسی همگان به آب را فراهم میهای عموماً کمتر از هزینه تماموضع تعرفه

گیرد، منجر ر بر میتوسعه را دیافته و درحال نیافته، کمتر توسعه آب که عمدتاً کشورهای توسعهخصوص در کشورهای کم آب و بی
های مختلف اقتصادی گردیده است. ضمن اینکه دسترسی به آب شرب سالم به برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای آب در بخش

آب، منجر  گذاری غیرواقعیگذاری دولتی و قیمتو بهداشتی را نیز با تهدید روبرو ساخته است. تداوم این دو رویکرد، یعنی سرمایه
 ها گردیده است:سیاست مهم توسط دولتبه اتخاذ دو 

 های زیربناییگذاری طرح( گسترش مشارکت بخش غیردولتی در سرمایه1
ها و تضمین گونه طرحهای استفاده از آب و خدمات آب؛ که لازمه اصلی ورود بخش خصوصی به این( واقعی نمودن هزینه2

 بازگشت اصل و سود سرمایه آن است.
تر از قبل عمل کرده و برآورد منافع اقتصادی منظور بهبود مدیریت منابع آبی، گستردههای جدید به ایده ها در پذیرشلذا دولت

ازار عدم کنترل بها حاکی از منافع نسبتاً زیاد از مبادلات آب است. از طرف دیگر ها و درون بخشحاصل از مبادله آب در بین بخش
زیرزمینی از  هایواسطه صفر بودن قیمت و ارزش آب رویه و آسیب به منابع آبی بهیو تنظیم مقررات، مشکلاتی ازجمله برداشت ب

شده آب استحصالی از تأسیسات آبی، عدم تناسب الگوی کشت محصولات با ظرفیت و قیمت تمام بها با، عدم تناسب آب84سال 
رف و دیریت مصاست. ستانده اصلی این ضرورت، مکنترل بیشتر بازارهای مبادلاتی آب را ایجاب نموده ، ضرورت ...ذخایر آب و 

سازی ، تقویت مشارکت مردمی، احیای ارزش اقتصادی آب و های مختلف، خصوصیتقاضای آب، تخصیص بهینه آب بین حوزه
ی فروش آب، آزاد و تصریح حقوق آب، بازبینی در قوانین آب با رسمی شمردن مبادله و خریدبوده است.  منظور کردن حقوق آب

از نتایج این  ،نهادهای محلی حل اختلافایجاد های آب و مراجع و ، تشکیل نهادهای ناظر، بانکا هدف مبادلات آبرود و خروج بو
نحوه برخورد با موضوع خواهند بود. اما آنچه که در این خصوص کمتر مورد توجه قرار گرفته است، عدم تطابق قیمت گذاری آب 

ندگان بالاخص کشاورزانی است که معمولا کمترین تعرفه ها را پرداخت نموده و یا اساسا پرداخت با ارزش واقعی آب برای مصرف کن
نمی کنند. بنابراین در این تحقیق سعی بر آن بوده تا به بررسی ارزش واقعی مبادلاتی آب در محدوده انتخابی و نمونه منتخب و 

 :کند پیدا تحقق زیر اصل دو بر اتکاء بر مطالعات باید این ن هدفانعکاس شکاف بین قیمت مبادلاتی و تعرفه مصوب شود. همچنی

 .طرح خدمات از کنندگان استفاده و متقاضیان از ها هزینه دریافت •

 .بران بهره و متقاضیان پرداخت تمایل شناخت •
 

 تاریخچه تحقیق
بهره  مطالعات" با عنوان در این محدوده مطالعاتی با توجه به اینکه محدوده انتخابی، محدوده شبکه آبیاری دشت قزوین بوده، در

 است، گرفته انجام زنجان استانداری توسط 1321 سال در که " 1341-1320 سالهای دشت قزوین، بین  خاک و آب منابع از برداری

قزوین احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت  طرح اجرای اثر و افزایش درآمد آنها در کشاورزان درآمد که موضوع مشاهده میکنیم
 در که است شده برآورد ریال 13370 مبلغ 1344 سال در کشاورزان درآمد در تحقیق مذکور میزان .است گرفته قرار بررسی مورد

فعالیتهای  در کشاورزان برای  .یافت خواهد افزایش درصد 100بها، حداقل  آب مصوب نرخهای بر اساس طرح و اجرای صورت
درصد افزایش برآورد گردیده  622یعنی  ریال 70000 با برابر درآمدی افزایش حداقل نیز اریگوسفندد و مرغداری دامپروری شامل

 یک به عنوان و منطقه اربابی روستاهای در کشاورزان سنتی تشکلهای از الهام با که بنه بندی است. البته باید بیان نمود که نظام
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 انقلاب از پس سالهای در بود لیکن شده تقویت و یگیری بوده و حفظعمران قبل از انقلاب در دست پ سازمان سوی از موثر راهکار

بهره برداری  به تبدیل جمعی تولید سازمان و شد تقسیم  )بنه اعضای( اراضی صاحبان میان مزارع یکپارجه قطعات و پاشید از هم
 توسط نیز بخشی و توقیف گردید قتمو صورت به یا و مصادره مشمول بزرگ مالکان اراضی از بخشی سالها این در شد. فردی های

 های هیئت .درآمدند مستضعفان بنیاد و کشاورزی مالکیت بانک به نیز مالکان بزرگ واحدهای از تعدادی  .شد تصرف روستاییان

 هب  )موقت کشت( توقیفی و بایر موات، اراضی از هکتار17420 واگذاری به نسبت انقلاب اول دهه در نیز زمین واگذاری نفری هفت
 استان در مشاع واحد 111 تعداد مجموعاً راستا این در .کردند اقدام مشاع تولیدی قالب واحدهای در زمین کم و بی زمین دهقانان

 عضو نفر 30 متوسط با هکتار130 استان سطح در مشاع واحد هر به شده واگذار اراضی میانگین  .شد تشکیل عضو 3111 قزوین با

 تولید در جمعی همکاری سنتهای احیاء آنها سرلوحه در که دنبال میکردند مشاع ها تشکیل از را دافیاه نفره هفت هیئتهای  .است

چندی بهره  از پس اما بود. کشاورزی محصولات تولید افزایش و تهیدست کشاورزان برای تولید ساختن امکانات فراهم و کشاورزی
 واحدهای از مجموعه ای به عملاً از مشاع ها بسیاری دهه سه گذشت از سپ اکنون بدینسان و شد انفرادی صورت به اراضی از برداری

 کشاورزی، آب وخاک، دلیل پتانسیلهای به و بوده خدمات و بازرگانی کشاورزی، صنعت، آن فعالیتهای عمده .شده اند تبدیل دهقانی

 است کشور در مهمی جایگاه و شرایط یدارا مهم صنایع وجود و همچنین پایتخت به نزدیکی طبیعی، و جغرافیایی خاص موقعیت

سرمایه  نیز توجه تهران اطراف در صنایع استقرار ممنوعیت و ساخته فراهم مختلف بخشهای در استان و توسعه رشد برای را زمینه که
بهره برداری  پتانسیل و منطقه آب نیاز رشد روز افزون بیانگر مهم این .است نموده جلب منطقه این صنعت بخش به را بزرگ گذاران

منطقه بوده و به ویژه نشان دهنده ارزش واقعی آب، بیشتر از تعرفه و به صرفه تر با  در آن بهای افزایش و آب از اقتصادی تر های
 .اهداف بهره برداری بالاخص کشاورزی است

 اهداف تحقیق
 اهداف مورد نظر در این تحقیق عبارتست از:

 بی.بررسی مبادلات آب در محدوده انتخا1
 .بررسی درآمدهای کشاورزان و باغ داران در محدوده انتخابی2
 .بررسی و انعکاس فاصله درآمدهای کشاورزان با تعرفه و هزینه های مرتبط3
 .مقایسه درآمدهای و هزینه های کشاورزی4
 .بررسی رویکردهای متفاوت در خرید آب با هدف کشاورزی6

 جامعه و نمونه آماری
 64 طول به نواری است ناخالص بصورت هکتار 80000 معادل وسعتی با قزوین دشت آبیاری شبکه املش مطالعه مورد محدوده

 اراضی شهرهای عمده بطور شبکه این .میباشد کیلومتر 8تاکستان  کهک اراضی به و شده شروع زیاران محدوده از که کیلومتر

 در 2 حدود نوار این متوسط عرض .بر میگیرد در را ن زهرابوئی و تاکستان شهرستانهای اراضی از بخشی همچنین و آبیک قزوین،

 وجود بدلیل نیز مطالعه محدوده مورد در .است متکی دامپروری و کشاورزی به اقتصاد آن کوچک و شهرهای و روستایی مناطق

 در شبکه این آب .تاس منطقه مردم اصلی شغل و حرفه و دامداری کشاورزی مناسب، "نسبتا خاک و زمینی زیر و سطحی آبی منابع

 تنظیمی آب سهمیه طالقان مخزنی سد اجرایی با تکمیل طرح طبق . میشود تأمین تلفیقی چاههای و طالقان مخزنی ازسد حاضر حال

 .دارد وسعت هکتار 80000 مطالعه مورد زراعی اراضی کل. میگردد بالغ سال مکعب در متر میلیون 228 به رود طالقان از شبکه این

 مهمترین .اند داده جای خود در را نفر جمعیت 127832 مجموع در آبادی 60 حدود شامل مطالعاتی محدوده در واقع یتیمراکز جمع

 خاک، و آب فیزیکی و شیمیایی هوایی، خصوصیات و آب شامل شرایط دارد نقش منطقه یک در محصولات انتخاب در که عواملی

 آبی منابع آبدهی میزان به نسبت منطقه در اراضی وسعت به توجه با .موجود است آب میزان نیز و فروش بازار منطقه، تغذیه الگوی

 و ذرت ، جو گندم، شامل منطقه در آبی زراعی محصولات عمده .هستند خشکی تنش به مقاوم اکثراً الگوی کشت زراعی محصولات
رودخانه  آبدهی رژیم با غلات آبیاری همچنین و شدمیبا غلات از بیشتر تابستانه محصولات آبی که نیاز این به توجه با .است یونجه

 ذکر به لازم .میباشد غلات به اراضی مربوط از کمتر منطقه در یونجه و ذرت نظیر دیگر محصولات کشت زیر سطح لذا دارد، مطابقت

 انواع هکتار 2262 مجموع در طرح محدوده در همچنین .میباشد کم رایج سطح در نیز عدس و نخود ، زمینی سیب محصولات است
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سطح  در نیز پسته و گیلاس و آلبالو است ذکر به لازم باشد می درختی سیب و شلیل و هلو ، شامل انگور آن عمده که دارد وجود باغات
کشت  زیر سال در هکتار 26000 حدود قزوین دشت شبکه مساحت هکتار 80000 مجموع از  .شود می کشت منطقه در محدود
 چاهها درصد 17 تعداد قزوین دشت آبیاری شبکه محدوده در موجود اطلاعات ماند. طبق می باقی آیش رتبصو آن باقی و میرود

بخش خدمات و  در درصد 37 ، بخش کشاورزی در چاهها درصد 62 مجاز، چاه مجموع . همچنین از هستند مجاز غیر و پروانه فاقد
 میلیون 46 حدود مجاز غیر چاههای تخلیه و متر میلیون 222 مجاز چاههای تخلیه مجموع و دارد ها قرار در بخش گلخانه درصد 1

 در براساس نقشه های  .دارند قرار شبکه این پوشش تحت روستا 70 حدود در موجود، آمار برحسب مجموع در .است مکعب متر

در محدوده های با اهمیت  پر مصرف و روستای 10تحقیق  انجام زمانی گرفتن محدودیت نظر در با و اطلاعاتی نیازهای و دسترس
 .اند داده جای خود در را نفر جمعیت 117131 مجموع در انتخاب گردید که زهکشی و آبیاری شبکه در محدوده

 

 مطالعه مورد محدوده در نسبی تراکم -1جدول

 محدوده
 جمعیت

 )نفر(

 مساحت

 )مربع کیلومتر(

 نسبی تراکم

 )مربع کیلومتر در نفر(

    قزوین استان

    قزوین شهرستان

   08/22 آبیک شهرستان

 36/40 3003 121126 زهرا بویین شهرستان

 14/68 2638 122747 تاکستان شهرستان

 01/134 737 126832 شبکه محدوده
 

 قلمرو زمانی تحقیق

 است. در استان قزوین انجام شده 1376و  1376این تحقیق در سالهای 
 روش جمع آوری اطلاعات

ی )از المللروش انجام این تحقیق از طریق جمع آوری پرسشنامه می باشد.  در طراحی پرسشنامه، ابتدا با مراجعه به مراجع بین
 های رسمی و غیررسمی آب شناسایی و از بین اینگرفته درزمینه بازارطریق شبکه گسترده جهانی اینترنت( روش مطالعات انجام

ها در مورد مبادلات آب زیرزمینی در جنوب هند و دیگری طالعات دو پرسشنامه استخراج و ترجمه گردید. یکی از این پرسشنامهم
استرالیا،  شدهدر مورد مبادلات آب سطحی در استرالیا بود. به دلیل تمرکز بر آب سطحی در این مطالعات، روایی پرسشنامه ترجمه

دریکی از روستاهای محدوده مطالعاتی، موردبررسی قرار گرفت.  نامه مورداستفاده در این تحقیق،منظور کمک به طراحی پرسشبه
ط بومی شده با شرایترین نکاتی که در تکمیل این پرسشنامه در منطقه مشخص شد عدم همخوانی بعضی از سؤالات مطرحاز مهم

شده از این مرحله و بر اساس چارچوب نظری تجربیات کسبو فرهنگی منطقه موردبررسی بود. لذا سعی شد تا با استفاده از 
ود. در ای تهیه شاولیه شده در خصوص مطالعات مشابه و همچنین شرایط بومی منطقه، پرسشنامههای طراحیمطالعات، پرسشنامه

 شبکه در محدودهروستای پر مصرف و در محدوده های با اهمیت  10تحقیق،  انجام زمانی گرفتن محدودیت نظر در نهایت با

 گردید. تکمیل بردار بهره پرسشنامه 331 انتخاب گردیده و تعداد زهکشی دشت قزوین و آبیاری
 و مذاکره کشاورزان خبره، نیز و منطقه در مربوط ادارات کارشناسان و مسئولین از برخی با منطقه مستقیم در راستای بررسی

 کشاورزی موجود وضع شناخت منظور است. در ادامه به گردیده استفاده نیز لاعاتاط و نظرات این از که آمد عمل به لازم مشورتهای

 .است شده زیر استفاده روشهای از تحقیق، این در مطالعه مورد منطقه

 آگاه، و افراد خبره با مصاحبه و منطقه به مراجعه با و تنطیم و تهیه نیاز مورد پرسشنامههای روش این کشاورزی: برپایه مارگیری

 :از عبارتند پرسشنامه ها این که گردیده میلتک

 کل از عبارت است پرسشنامه این در شده مطرح مسائل و بوده عمومی پرسشهای بر مشتمل پرسشنامه عمومی: این پرسشنامه

 در دهاستفا مورد آب منابع مالکیتها، کشاورزی، وضعیت محصولات انواع آن، از استفاده انواع تفکیک با منطقه کشاورزی اراضی
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 ....و موجود محدودیتهای و مشکلات کشاورزی،

 محصولات انواع بهره برداری، اراضی عبارتست از میزان بررسی و سؤال مورد مسائل پرسشنامه این : در بهره برداری پرسشنامه های

 مصرفی هاینهاده از هاستفاد فعلی، میزان شرایط در محصولات برداشت و کاشت، داشت تکنولوژی فعلی، زراعی سال در کشت مورد

 ....و مکانیزاسیون آنها، کاربرد چگونگی و
 

 تراکم نسبی در محدوده مورد مطالعه -2جدول 

 محدوده
 جمعیت

 )نفر(

 مساحت

 )کیلومترمربع(

 تراکم نسبی

 )نفر در کیلومترمربع(

 87/26 16626 1201666 استان قزوین

 63/77 6687 666223 شهرستان قزوین

 01/134 737 126832 محدوده شبکه

 

روایی پرسشنامه های فوق با مراجعه به منطقه مطالعاتی در سه مرحله، موردبررسی قرار گرفت و در هر مرحله با رفع نواقص 
   شده، پرسشنامه نهایی تدوین و تکمیل گردید.مشاهده

 آزمون های روایی
مطالعاتی در سه مرحله، موردبررسی قرار گرفت و در هر مرحله همانگونه که بیان گردید روایی پرسشنامه فوق با مراجعه به منطقه 

ویک روستا پرسشنامه از چهل 106همچنین در محدوده نمونه آماری،   شده، پرسشنامه نهایی تدوین گردید.با رفع نواقص مشاهده
 برای این منظور تکمیل گردید. 

 

 تجزیه و تحلیل نتایج
 چگونگی مبادلات آب مشتمل بر موارد زیر می باشد: با توجه به یافته های تحقیق ، انواع و

فروش ملکی آب و زمین، فروش ملکی آب، اجاره سالیانه و یا محدود منبع آبی، فروش حجمی و یا تانکری آب، فروش آب 
، مبادله لاکهای معاملات امصورت کلی، مبادله آب از طریق بنگاهبندی، مبادله آب در محدوده یک منبع آبی، مبادله آب بهبسته

توان به چهار دسته های عمومی )روزنامه ، اینترنت، ...(. همچنین نظام حقابه بری و مالکیت اراضی را میآب از طریق رسانه
ای و مالکیت مشارکتی )سهم بری( تقسیم مالکیت خصوصی با محدوده مشخص )ملکی(، مالکیت عمومی )مشاع(، مالکیت اجاره

 نمود.
 

 درصد در محدوده انتخابی مالکیت اراضینظام حقابه بری و 

 2/26 اراضی خصوصی)ملکی(

 8/17 ایاراضی اجاره

 2/3 اراضی سهم بری

 2/0 اراضی عمومی )مشاع(

 

های آبیاری دشت قزوین در اختیار زارعین قرارگرفته است، بدون شک باعث ایجاد وجود آب مطمئن در منطقه که از طریق شبکه
محدوده مورد بررسی شده است و اهمیت اقتصادی آب موجب گردیده تا زمین بدون آب نه قیمتی دارد و  سطح بالای درآمدی در

شود.  یافته ها هزینه اجاره زمین با آب به ازای هر هکتار، قیمت فروش زمین بدون آب و قیمت فروش زمین با نه اجاره داده می
 دهد.آب را در منطقه موردبررسی بشرح زیر نشان می

 
 

 درصد جاره زمین با آبا
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 %26 میلیون ریال و کمتر 10

 %34 میلیون ریال 20میلیون ریال تا  10بالاتر از 

 %21 میلیون ریال 30میلیون ریال تا  20بالاتر از 

 %6 میلیون ریال 40میلیون ریال تا  30بالاتر از 

 %7 میلیون ریال 60میلیون ریال تا  40بالاتر از 

 %6 ون ریالمیلی 60از  بالاتر

 

گیرد. البته توجه به میلیون ریال، قرار می 30میلیون ریال تا  10بیشترین درصد میزان اجاره زمین به ازای هر هکتار، در دامنه 
بهای بالاتر برای کشت محصولات کشاورزی، تنها در صورتی دهد که پرداخت اجارهارزش اقتصادی محصولات کشاورزی، نشان می

هم در که اجاره زمین بدون آب، آنهد بود که محصولات با درآمد بالاتر در الگوی کشت قرار داشته باشند. درحالیپذیر خواتوجیه
و  کندمیلیون ریال در هکتار است، البته در خصوص فروش زمین، این روند تغییر می 16میلیون تا  2سطحی بسیار محدود بین 

گذاری زمین بدون آب، عواملی چون نزدیکی و یا دوری به منابع فعلی در ارزششود. زمین بدون آب هم در منطقه خریداری می
ی خصوص در نزدیکآب، موقعیت فعلی زمین، حاصلخیزی خاک کشاورزی و عواملی همچون خرید زمین برای تغییر کاربری به

 شهرها مؤثر هستند. 
 

 درصد آب دونزمین ب فروش

 %12 میلیون ریال و کمتر 10

 %66 میلیون ریال 200میلیون ریال تا  10بالاتر از 

 %12 میلیون ریال 300میلیون ریال تا  200بالاتر از 

 %4 میلیون ریال 400میلیون ریال تا  300بالاتر از 

 %4 میلیون ریال 600میلیون ریال تا  400بالاتر از 

 %4 میلیون ریال 600از  بالاتر

 

دهندگان، ارزش زمین بدون درصد پاسخ 62که طوریمیلیون ریال دارد. به 200تا  میلیون ریال 100زمین بدون آب، ارزشی بین 
شود میلیون ریال، عمدتاً زمین برای مقاصدی غیر از کشاورزی، خریداری می 300اند. در دامنه بالاتر از آب را در این دامنه ذکر کرده

 صادی برای پرداخت مبالغ بالاتر وجود خواهد داشت.های، توجیه اقتو با تغییر کاربری از کشاورزی به سایر کاربری
 

 درصد آب ازمین ب فروش

 %2 میلیون ریال و کمتر 100

 %6 میلیون ریال 100میلیون ریال تا بالاتر از  200

 %14 میلیون ریال 200میلیون ریال تا بالاتر از  300

 %23 میلیون ریال 300میلیون ریال تا بالاتر از  400

 %23 میلیون ریال 400ریال تا بالاتر از  میلیون 600

 %14 میلیون ریال 600میلیون ریال تا بالاتر از  200

 %13 میلیون ریال 200میلیون ریال تا بالاتر از  1000

 %4 میلیون ریال 1000میلیون ریال تا بالاتر از  3000
 

 3ریال تا  600ه ازای هر هکتار است. البته در دامنه بالاتر از میلیون ریال ب 600تا  300ارزش زمین با آب، در بیشترین مقدار، بین 
گیرد که با توجه به انتقال دائم حقابه، توجیه اقتصادی برای پرداخت این ارقام  میلیارد ریال، هم خرد و فروش زمین با آب انجام می

ب گیرد که تأمین آدشت قزوین انجام می ها در محدوده شبکه آبیاری و زهکشیوجود خواهد داشت. ضمن اینکه این خریدوفروش
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شده و قیمتی که توسط کشاورزی در آن تا حد زیادی، تضمین گردیده است. خرید فروش دائمی حقابه در موارد اندکی مشاهده
ن میلیون ریال برای اختصاص یک ساعت آب عنوا 60الی  40شده عمدتاً آب چاه و مبلغ کشاورزان برای خرید دائمی حقابه بیان

شوندگان میزان آب برای تولید محصولات درصد پرسش 73گیرد. تقریبًا صورت غیررسمی انجام میگردیده که در بیشتر موارد به
اند. عدم ترین دلیل آن را کمبود آب به دلیل کاهش حجم کلی آب ورودی به شبکه دانستهاند که مهمکشاورزی را کافی ندانسته

یافته در رده بعدی دلایل تناسب نداشتن آب تحویلی با نیازهای کشاورزان بوده سهمیه تخصیصهمخوانی الگوی کشت موجود با 
قه مبادلات اند . در منطشدههایی که باید آیش در نظر گرفته شوند، از دیگر دلایل عنوانو مشکلات سیستم توزیع و کشت زمین

ب، برداران برای بررسی بیشتر امکان خرید آاند. از بهرهرا داشته شوندگان، سابقه مبادله آب با همسایگان خوددرصد پرسش 62آب، 
فروش آبی هم، آب خریدوآیا برای جلوگیری از نابودی بخشی از محصولات خود براثر کم»سؤالی دیگر مطرح شد با این عنوان که: 

درصد بیان  31وجود فروش نیست با این اند که آبی برای خرید و درصد از کشاورزان بیان داشته 67و علیرغم اینکه « کنید؟می
اند که آب را برای کشاورزی خود تهیه خواهند کرد. خرید آب برای جلوگیری از نابودی بخشی از محصول، از همسایگان، از داشته

تر این یشهای تلفیقی بوده است. بهای شخصی و از سهم چاهاند، از صاحبان چاههای خود را به زیر کشت نبردهکسانی که زمین
ای نیز اند یا کشت کمتر از الگوی پیشنهادی سازمان جهاد کشاورزی دارند. عدهافراد کسانی هستند که زمین خود را کشت نکرده

اند اما سهمیه خود را حفظ کرده و آن های کشاورزی خود را بدون آب فروختهاز حقابه داران قدیمی هستند که در حال حاضر زمین
های مجاز و غیرمجاز در سطح شبکه بوده و در صورت نیاز کشاورزان، نسبت ای نیز دارای چاهفروشند. عدهان میسهمیه را به دیگر

 ورزند. خلاصه دلایل وجود آب اضافی برای مبادله بشرح زیر است:به فروش آب به آنان مبادرت می
 

 درصد شرح

 %46 عدم کشت محصول

 %32 کشت کمتر از نیاز

 %14 اراضی حقآبه دتغییر کاربری ار

 %7 چاه غیر مجاز و شخصی
 

درصد از پی تعیین شده 30درصد براساس توافق بین فروشنده و خریدار بوده و  61یافته ها نشان می دهد که تعیین قیمت آب در 
 درصد توسط دلالان تعیین می شود.  7  "و صرفا

شود و یزمان مشخص محجمی برحسب لیتر بر ثانیه در یک مدت  صورتالبته باید بیان نمود که سهمیه آب مبادلاتی عمدتاً به
که مترمکعب روزانه خواهد بود. درحالی 4320ساعت که معادل  24لیتر در ثانیه برای  60واحد مبادله حجمی آب عبارت است از 

ست، قیمت فروش آب در ساعت ا 24لیتر در ثانیه و برای مدت  60ریال به ازای  2،600،000قیمت فروش آب مبلغی در حدود 
 هاییگردد. هرچند در این دامنه قیمتبرابر تعرفه( برای همین مقدار آب بالغ می 2,6ریال ) 6،260،000طور متوسط به این موارد، به

ر یمت دتعرفه( را نیز مشاهده گردید اما بیشترین فراوانی قبرابر  4ریال ) 10،000،000برابر تعرفه( تا   1,6ریال ) 4،000،000بین 
 گردد. برابر تعرفه( مشاهده می 2,4ریال ) 6،000،000برابر تعرفه( تا  2ریال ) 6,000,000مقادیر 

بعد دیگر تحقیق، محاسبه و انعکاس درآمد ناخالص کشاورزان در محدوده مطالعاتی بوده تا از این طریق شکاف شدید تعرفه مصوب 
خالص از حاصلضرب قیمت فروش محصولات کشاورزی در متوسط عملکرد آن و درآمدهای کشاورزان را منعکس نماید. درآمد نا

نماید که مقداری از این تغییرات بدلیل آید. نرخ محصولات زراعی در سالهای مختلف تفاوت زیادی میدر منطقه به دست می
ط فروش این محاسبات نرخ متوس باشد. درها میهای بازار و واسطهکیفیت و کمیت محصول تولیدی و مقداری نیز به دلیل سیاست

و محصولات در سال جاری در نظر گرفته شده است. البته برخی از محصولات نظیر گندم و جو دارای قیمت خرید تضمین شده از 
شود. جدول زیر مشتمل بر نرخ فروش، های اعلام شده در نظر گرفته میباشد که قیمت مقادیر بر اساس نرخسوی دولت می

هان شود در جدول زیر علاوه بر محصول اصلی گیاآمد ناخالص محصولات مختلف می باشد. همان گونه که ملاحظه میعملکرد و در
 زراعی، محصولات جنبی از قبیل کاه گندم و جو نیز به عنوان منابع درآمدی مغفول در کشاورزی منظور شده و برآورد گردیده است.
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 اعی آبی و دیم در محدوده مطالعاتیمحصولات زر متوسطعملکرد و درآمد  -9جدول 

 درآمد ناخالص )هزار ریال( قبمت )ریال( )تن در هکتار( عملکرد (هکتار) سطح محصول

  13000 68600 گندم

  کاه گندم

  10300 36060 جو

  کاه جو

  10860 103120 ذرت

  3122 78666 چغندرقند

  64000 لوبیا

  22732 41878 نخود

  عدس

  هندوانه

  خیار

  یونجه

  ذرت علوفه ای

  زمینی سیب

  یفرنگ گوجه

  سیب

  گلابی

  آلبالو و گیلاس

  الووشفت شلیل هلو،

  وگوجه آلو

  بادام

  گردو

  پسته

   انگورآبی

 

وند. شهمچنین هزینه های تولید در شرایط فعلی شامل مواردی است که در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات مصرف می
حصولات تولید مباشد. قسمتی از عملیات زراعی برای این هزینه شامل هزینه نیروی انسانی، ماشین آلات و هزینه مواد اولیه می

گیرد و هزینه مربوط به آن با توجه به نرخ ساعت کار تراکتور در منطقه و کمباین محاسبه توسط نیروی ماشین آلات انجام می
گردیده است. هزینه ماشین آلات شامل هزینه شخم، دیسک زدن، تسطیح و حمل و نقل است. النهایه درآمد خالص که حاصل 

ددهی باشد. در جدول زیر نسبت سوید است، شاخص مناسبی برای ارزیابی اقتصادی پروژه کشاورزی میدرآمد ناخالص و هزینه تول
های گذاری و صرف هزینه را در واحدهای تولید ارائه شده است. این شاخص کارآیی سرمایهحاصل تقسیم درآمد خالص بر کل هزینه

این نسبت  زراعیهای بهایش سطح مکانیزاسیون و نیز استفاده از تکنیکدهد. همان طور که قبلاً اشاره شد با افزمختلف نشان می
 توان به سطح بالاتری افزایش داد. را می

 
 

 محاسبات اقتصادی محصولات مختلف آبی اراضی طرح در محدوده مطالعاتی -4جدول 
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 محصول
 سطح

 هکتار

عملکرد تن در 

 هکتار

قبمت 

 ریال

درآمد ناخالص 

 هزار ریال

ار هزینه  هز

 ریال

درآمد خالص 

 هزار ریال
b/c 

 1300068600 گندم
14260606263,43

  کاه گندم

 1030036060 جو
14630274832,03

  جو کاه

 10860103120220662,32 ذرت

 312278666666601,34 چغندرقند

 64000 لوبیا

 2273241878232881,26 نخود

  عدس

  هندوانه

  خیار

  یونجه

  ذرت علوفه ای

  زمینی سیب

  فرنگی گوجه

  سیب

  گلابی

  آلبالو و گیلاس

  الووشفت شلیل هلو،

  وگوجه آلو

  بادام

  گردو

  پسته

  انگورآبی

 

 محاسبات اقتصادی محصولات آبی و دیم یک هکتار الگو در محدوده مطالعاتی -1جدول 

 محصول
 سطح

 هکتار

عملکرد تن در 

 هکتار

قبمت 

 ریال

درآمد ناخالص 

 لهزار ریا

هزینه هزار 

 ریال

درآمد خالص 

 هزار ریال
b/c 

 1300011200 کاشت سطح دیم گندم
137262,27

  کاه گندم

 1030010300 کاشت سطح دیم جو
62802733 1,32

  جو کاه

  کاشت سطح دیم هندوانه

 

 نتیجه گیری

 آنچه که از تحقیق استنتاج می گردد بشرح زیر است:
 .خرید و فروش آب در محدوده انتخابی بصورت مکرر و فراوان در حال انجام می باشد.1
.با توجه به ارزش اقتصادی و با اهمیتی که آب برای کشاورزان محدوده مطالعاتی دارد و همچنین دلایل متقنی که برای صرفه 2
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 اقتصادی فوق العاده آب برای کشاورزان وجود دارد، حاضر به پرداخت مبالغ با اهمیتی از این بابت هستند.
.واضح و مشخص است که پرداخت مبالغی بیشتر بابت آب مصرفی در کشاورزی محدوده انتخابی، بشرطی توجیه پذیر است که 3

 منافع حاصل از آن مبادله قابل توجه باشد.
( میتوان استنباط نمود که درآمد حاصل از کشاورزی برای توجیه b/cهزینه )-تحلیل سوددهی و بالاخص تحلیل منافع.با توجه به 4

 تعرفه آب بها کفایت می نماید.
.شکاف تعرفه آب با درآمد حاصل از آن بسیار زیاد بوده و لذا می توان استنباط نمود که تعرفه مصوب نه تنها مناسب بوده، بلکه 6

 آن دارای توجیه می باشد.افزایش 
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 ماتیکیست)مطالعه مرور س یراندر ا یآب خانگ یتقاضا یو درآمد یمتیق یعوامل مؤثر بر کششها بررسی

 (یزو متاآنال
 

 2، محمد اوشنی1 علی سایه میری
 asayehmiri@gmail.comدانشگاه ایلام گروه اقتصاد  -مسئول مکاتبات(استادیار دانشگاه ایلام )-1

 Oshani.ff@gmail.comدکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور -2
 

تهای ی سیاسبر آنها، یکی از الزامات اساسی ثمربخش مؤثرقیمتی و درآمدی تقاضای آب و بررسی عوامل  کششبرآورد دقیق 
عوامل مؤثر  یز،و متاآنال یستماتیکبا استفاده از روش مرور س یران،بار در ا یناول یمطالعه برا یندر ا باشد.یممدیریت مصرف آب 

ی با استفاده از رویکرد روزنتال و رابین مورد بررسی قرار گرفته و اندازه اثرات آب خانگ یتقاضا یو درآمد یمتیق یهابر کشش
یمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی محاسبه شده است. با توجه به عدم تجانس مشاهده شده در بین اندازه اثرات ی قهاکشش

ی اثرات تصادفی و ثابت برای ترکیب نتایج استفاده شده است. بر طبق نتایج بدست آمده، درستی تمام هامدلمحاسبه شده، از 
سی، ی مورد بررهادادهرهای مربوط به مشخصات تقاضای آب، مشخصات فرضیات مورد بررسی تأیید شده است. بنابراین متغی

مشخصات قیمت آب، ساختار نرخ قیمت گذاری آب، مدل مورد بررسی، روش تخمین، منطقه مورد مطالعه و دیگر مشخصات 
 .اندبوده مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششمطالعه، بر مقادیر برآورد شده 

 

 : کشش قیمتی، کشش درآمدی، تقاضای آب، مرورسیستماتیک.یدیهای کلواژه
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 مقدمه
 1شکشدر سراسر جهان منجمله ایران، مطالعات زیادی درصدد تخمین تابع تقاضای آب برآمدند که هدف آنها به طور عمده برآورد 

ی محاسبه هاکشش، تفاوت در مقادیر بینی مقدار تقاضای آب بوده است. نکته قابل توجه در این مطالعاتیشپتقاضای آب و یا 
ای مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مطالعه از روش مرور در هیچ مطالعه هاکشششده است، اما تا کنون علت این تنوع 

، استفاده شده 1374تا  1360تقاضای آب مناطق مختلف کشور در دوره  کششبرای بررسی علل تنوع  3و متاآنالیز 2سیستماتیک
ی قیمتی و درآمدی تقاضا، که حساسیت مصرف کنندگان را نسبت به تغییر هاکششبر  مؤثرست. علاوه بر این شناسایی عوامل ا

 .باشدیم، برای مدیریت صحیح آب، از اهمیت بالایی از نظر علمی و سیاستگذاری برخوردار دهدقیمت آب و درآمد نشان می 
، خطا و ، تأثیر شانسهاآنی سیستماتیک به کار رفته در هاروشت مروری هستند که مطالعات مرور سیستماتیک، نوعی از مطالعا

(. برای انجام 1370کند )مدیریان و همکاران،یمگیری عرضه یجهنتگیری و یمتصمها را از بین برده و نتایج معتبری برای یریسوگ
ی هاوشرز استفاده نمود. متاآنالیز عبارتست از بکارگیری ی آماری نظیر متاآنالیهاروشتوان از یمیک مطالعه مرور سیستماتیک 

ین ترین شکل ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی. ایقدقآماری خاص، برای خلاصه کردن نتایج مطالعات مستقل، به منظور یافتن 
، صورت پذیرند و 4نیبه صورت عی هاآنی اطلاعات مقالات مختلف و خلاصه نمودن بندجمعکنند که یمی آماری کمک هاروش

(. در داخل و خارج از کشور ایران، مطالعات زیادی 6: 1370)حق دوست،  نظرات شخصی تأثیر خاصی در این فرآیند نداشته باشند
به روش متاآنالیز انجام شده است. اما این روش بیشتر در چارچوب علوم تجربی )به ویژه پزشکی، روانشناسی، بازاریابی و آموزش 

و...( توسعه یافته و با وجود اینکه در خارج از کشور ایران، مطالعات زیادی با استفاده از روش متاآنالیز، به بررسی و پرورش 
ی تقاضا هاکششی فراتحلیل امطالعه؛ در کشور ایران تا کنون در هیچ اندپرداختهی تقاضای کالاهای مختلف از جمله آب هاکشش

 بررسی قرار می گیرد.انجام نشده است که در ادامه مورد 

ی با عنوان متاآنالیز مطالعات تقاضای آب خانگی آمریکا و اروپا انجام داده است. هدف از این مطالعه، سنتز امطالعه( 2013) 6سبری
 ی قیمتی، درآمدی و اندازه تقاضای آب مسکونی تأثیر گذارند؛ بوده است. درهاکششنتایج مطالعات تجربی در مورد عواملی که بر 

گروه متغیر  8این راستا وی سه متارگرسیون را با متغیرهای وابسته: کشش قیمتی، درآمدی و اندازه خانوار تقاضای آب مسکونی و 
مطالعه شامل برآوردهای  22مطالعه شامل برآوردهای کشش قیمتی،  100توضیحی انجام داده است. در این مطالعه، در نهایت 

. هم چنین در این مطالعه، به منظور بررسی اندشدهآوردهای کشش اندازه خانوار وارد متاآنالیز مطالعه شامل بر 23کشش درآمدی و 
تورش انتشار، از نمودار قیفی استفاده شد. نتایج نشان داده که در مطالعات تقاضای آب خانگی تورش انتشار وجود نداشته و به این 

ار نبودن( دیمعنی )حتی در صورت امطالعهتفاده شده و از چاپ نتایج هیچ تمام نتایج مطالعات، در فراتحلیل اس معنی است که از
به این صورت بوده است که از بین  6خوداری نشده است. در این مطالعه نتایج متاآنالیز با استفاده از روش حداقل مربعات وزنی

، متغیر دامی فصل و تراکم جمعیت در تابع یرهای مربوط به مشخصات تقاضا، وجود متغیرهای توضیحی درآمد، اندازه خانوارمتغ
ی تقاضای ی قیمتهاکششتقاضا منجر به کاهش کششهای قیمتی شده و وجود متغیر درجه حرارت در تابع تقاضا منجر به افزایش 

ی هاشکشآب خانگی شده است. از طرف دیگر وجود متغیرهای وابسته تأخیری، دامی فصل، تراکم جمعیت و بارش موجب کاهش 
گذاری آب، مدل و روش تخمین یمتق، قیمت آب، ساختار هاداده و متغیرهای مربوط به مشخصات اندشدهرآمدی و اندازه خانوار د

ی هاکششده پیوسته نیز بر مقادیر برآورد ش-تابع تقاضا، منطقه مورد بررسی، دوره زمانی مطالعه و استفاده از رویکرد انتخاب گسسته
داری بین کشش قیمتی مطالعات منتشر شده و مطالعات منتشر یمعن. هم چنین تفاوت اندبوده مؤثرخانوار  قیمتی، درآمدی و اندازه

نشده وجود نداشته است. ولی مطالعات منتشر شده تمایل به گزارش مقادیر بیشتری از کشش درآمدی و مقادیر کمتری از کشش 
 .اندداشتهاندازه خانوار 

                                                           
1 - Elasticity 
2 - Systematic Review 

3 - Meta-Analysis 
4 - Objective 
5 - Maamar, Sebri (2013) 
6 - WLS 
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 اندادهدانجام  ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی در آمریکاهاکششی با عنوان متاآنالیز اطالعهم( 2003) 1دالحیسن و همکاران
یر . در این مطالعه تأثاندکردهی قیمتی و درآمدی تقاضای آب مسکونی مطرح هاکششو هدف از این مطالعه را بررسی علل تنوع 

های زمان یاییپو( 2ار تعرفه، قیمت آب و روش مدلسازی تقاضای آب ( متغیرهای مربوط به ساخت1 توضیحی شامل: گروه متغیر 6
ی قیمتی و درآمدی هاکشش( وضعیت انتشار، بر 6 هادادههای مربوط به یژگیو( 4های تخمین مطالعات قبلی یژگیو( 3و مکان 

این  ش متاآنالیز، به طور خلاصه بهاز این مطالعه با استفاده از رو تقاضای آب خانگی مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل
ی مطالعه و وضعیت انتشار هادادهصورت بوده است که متغیرهای مربوط به آب و هوا، ساختار نرخ آب، قیمت آب، درآمد سرانه، 

 .اندبوده مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششمطالعات، بر 

و هدف اصلی از انجام  انددادهی قیمتی تقاضای آب خانگی انجام هاکششآنالیز ی با عنوان متاامطالعه( 1772)2اسپی و همکاران
العه، از ی این مطهاداده. اندکردهی قیمتی تقاضای آب خانگی معرفی هاکششبر تنوع  مؤثراین مطالعه را، بررسی عوامل مختلف 

برآورد کشش قیمتی  124شامل  هادادهه است. این ؛ بدست آمداندشدهمنتشر  1773تا  1762ی هاسالی که بین امجله 24بررسی 
. فرض اصلی در این مطالعه بر این بوده است که تنوع در برآوردهای کشش قیمتی اندبودهتقاضای آب خانگی ایالات متحده آمریکا 

خصوصیات  (3 هاداده( خصوصیات 2تقاضا  ( مشخصات1گروه متغیر توضیحی شامل:  4تقاضای آب خانگی به دلیل تنوع در 
باشد. بر اساس نتایج بدست آمده از متاآنالیز، به طور کلی متغیرهای تبخیر، تعرق، بارش، یم( روش برآورد اقتصاد سنجی، 4محیط 
 مدتکوتاهمان . بین زاندبودهبر کشش قیمتی تقاضای آب خانگی  مؤثرگذاری آب و تغییرات فصلی مهمترین عوامل یمتقساختار 

ای آب خانگی و کشاورزی تفاوت قابل توجهی وجود داشته و عواملی مثل تراکم جمعیت، اندازه خانوار و درجه و بلندمدت و تقاض
 .اندنداشتهداری بر کشش قیمتی تقاضای آب خانگی یمعنیر تأثحرارت 

ژوهش مورد ی پهادر راستای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا مبانی نظری، پیشینه و روش تحقیق بیان می گردد، سپس یافته
 گیری و پیشنهادات سیاستی آورده شده است.یجهنتبحث قرار گرفته و در انتها 

 مبانی نظری
ه ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب، پرداختهاکششو  کنندهمصرفدر این قسمت ابتدا به طور خلاصه تئوری اقتصاد خرد تقاضای 

ی هاکششواملی که ممکن است باعث تنوع در مقادیر برآورد شده و پس از آن بر موضوعات مربوط به آب تمرکز شده و ع شده
 .اندگرفتهقیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی در ایران شوند، مورد بررسی قرار 

توان یممقدار تقاضا از هر کالا بستگی به قیمت کالا، درآمد، قیمت سایر کالاها، تبلیغات، انتظارات و بسیاری از عوامل دیگر دارد، که 
 آن را به صورت زیر نوشت:

(1) 𝑄𝑋
𝐷 = 𝐹(𝑃𝑋 , 𝐼, 𝑃𝑌,𝐴, 𝐸, … ) 

𝑄𝑋به ترتیبی که ،
𝐷  یکالامقدار تقاضای X ،XP کالای  قیمتX ،I  ،درآمدYP  ،قیمت سایر کالاهاA  تبلیغات وE  انتظارات نسبت به

دسته تقاضای آب کشاورزی، آب صنعتی  3ی وسیع آن به اربردهاک(. تقاضای آب با توجه به 14و  13: 1370باشد )نظری،یمآینده 
ی ااسطهوشود. تقاضای آب در بخش کشاورزی و صنعت، در واقع تقاضا برای یک عامل تولیدی یا کالای یمو آب شهری تقسیم 

ابراین هر کدام از (. بن1382)پژویان و حسینی،  باشدیمباشد ولی تقاضای آب خانگی، تقاضا برای کالای نهایی مصرفی یم
لف تقاضای آب در مصارف مخت یهاکششگردد و به تبع آن، یمی آب، منجر به استخراج توابع تقاضای مختلفی برای آب کاربردها
ی هاکششباشد. در این پژوهش بر تقاضای آب خانگی، به عنوان بخشی از تقاضای آب شهری تأکید شده است. یممتفاوت 

بر آن، تغییر کند. لذا از آنجایی که تقاضای آب مسکونی، تحت تأثیر  مؤثرند تحت تأثیر تقاضا و عوامل توانیمقیمتی و درآمدی 
عوامل مختلفی مانند قیمت آب، درآمد مصرف کننده، متغیرهای جوی، شرایط جمعیتی منطقه، مصرف داخل و بیرون از منزل و  

به درصد  ند.باش مؤثرممکن است بر تنوع کششهای تقاضای آب نیز کند، این عوامل یمهمچنین در تابستان یا زمستان تغییر 
 گردد:یمو به صورت زیر محاسبه  گویندیمکشش  تغییرات دو متغیر نسبت به یکدیگر

(2) 
𝐸𝑌𝑋 =  

𝑑𝑌

𝑑𝑋
 .

𝑋

𝑌
 =  

𝑑𝐿𝑛 𝑌

𝑑𝐿𝑛 𝑋
   

                                                           
 - M, Dalhuisen; R. J. G. M., Florax; H. L. F., de Groot and P, Nijkamp (2003) 

2 - M. Espey, J. Espey, and W. D. Shaw (1997) 
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(. درصد تغییرات مقدار 13: 1382باشد)محمدی، یمطع کشش قیمتی تقاضا، کشش درآمدی تقاضا و کشش متقا انواع کشش شامل
به ازاء درصد  ،Xرا کشش قیمتی تقاضا و درصد تغییرات مقدار کالای  Xبه ازاء درصد تغییرات قیمت کالای  Xتقاضای کالای 

 (.1382تغییرات در درآمد، کشش درآمدی تقاضا می گویند )محمدی، 
شوند. مطالعات اولیه، مطالعاتی هستند که بررسی و استخراج یمالعات ثانویه تقسیم مطالعات به دو دسته، مطالعات اولیه و مط

دهند. حال آنکه مطالعات ثانویه، مطالعاتی هستند که حاصل ترکیب و یماطلاعات را به صورت مستقیم، از میدان مطالعه انجام 
ه قرار دارند و مطالعاتی هستند که به بررسی جامع مجموعه باشند. مطالعات مروری در دسته مطالعات ثانوییمتحلیل مطالعات اولیه 

اران، )یارمحمدیان و همک پردازند.یمای مشخص یجهنت، برای رسیدن به هاآنینه واحد و تحلیل کردن زممقالات منتشر شده در یک 
1370 :1226) 

 2. مطالعه مرور نقلی، فرآیندی ذهنیاندشدهم و مطالعات مرور سیستماتیک تقسی 1مطالعات مروری به دو دسته مطالعات مرور نقلی
باشد و در معرض خطا قرار دارد. در این مطالعات، نویسنده روش کار مشخصی نداشته و انتخاب مطالعات توسط وی، با توجه یم

عد از جمع بشوند که موافق نظر نویسنده باشند و یمگیرد. یعنی بیشتر مطالعاتی انتخاب یمبه تجربه و نظر شخصی وی صورت 
(. دسته دیگر، مطالعات 1387شود )ملبوس باف و عزیزی، یمگیری یجهنتآوری مطالعات، بر اساس تعداد مطالعات موافق و مخالف، 

ی ساختار یافته، منابع را جست و جو کرده و نتایج را به صورت کمّی وجوجستمرور ساختارمند بوده و مطالعاتی هستند که با روش 
(. بنابراین نتایج بدست آمده از روش مرورسیستماتیک در 1372دهند )معتمدیان، یمز متاآنالیز(، مورد آنالیز آماری قرار )با استفاده ا

 باشند.یممقایسه با روش مرور نقلی، قابل اعتمادتر 
بررسی نتایج تحلیل آماری  در روانشناسی به کار برده شد. وی متاآنالیز را 1726در سال  3اصطلاح متاآنالیز، اولین بار توسط گلاس

به طور کلی متاآنالیز یا فراتحلیل، عبارتست از ترکیب، آنالیز و  (.1387با هدف رسیدن به نتایج کلی، تعریف کرده است)طالبی، 
 باشدیممشخص  سؤالکنند و هدف از آن پاسخ به یک یمتحلیل نتایج مطالعات مستقلی که همگی هدف یکسانی را دنبال 

 تر از روش بازنگری سنتی است.ینیع(. بنابراین روش فراتحلیل 1370همکاران،  )مدیریان و
ی آورمعجدر مطالعات فراتحلیل بعد از انتخاب موضوع، مسئله فرموله شده و مطالعاتی که با موضوع مورد بررسی مرتبط باشند؛ 

ی اثر، با هم هااندازهتبدیل شده و در نهایت  4ه اثربه انداز هاآمارهشوند. سپس مطالعات کدگذاری و داده ها استخراج شده و یم
ی کمّی دهد. در واقع اندازه اثر، شاخصیمگردند. اندازه اثر، میزان همبستگی میان دو متغیر را نشان یمترکیب شده و سپس تفسیر 

اده از آن، یک شکل کردن شوند و هدف استفیمهای آماری مطالعات، در قالب آن خلاصه و یکدست باشد که نتایج و یافتهیم
باشد؛ تا امکان مقایسه و ترکیب نتایج آماری مطالعات یمی مشترک ااندازههای آماری گوناگون مطالعات، در شاخص عددی و یافته

ه د(. با توجه به قلمرو متفاوت مطالعات، برای بدست آوردن اندازه اثر ترکیبی، به جای استفا1371فراهم گردد )محمدی و همکاران، 
استفاده نمود. بر اساس این روش، اندازه اثرات در هر مطالعه مستقل، قبل از ترکیب  6توان از میانگین وزنییماز میانگین ساده 

شوند سپس با توجه به میزان عدم یمی دهوزنبااندازه اثر دیگر مطالعات مستقل، بر اساس اندازه نمونه یا واریانس آن مطالعه 
داری رابطه یمعنگردد و میزان یمی اثرات ثابت و تصادفی، اندازه اثر ادغام شده محاسبه هامدلبا استفاده از تجانس بین مطالعات، 

 (.1372شود )نصراللهی و همکاران، یمکلی در فواصل اطمینان معین بررسی 

 روش تحقیق
ه و گردد. به منظور تجزیته بندی میتحلیلی و از حیث هدف در زمره مطالعات کاربردی دس-این مطالعه به لحاظ روش توصیفی

، هاادهدی اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده است. هم چنین به منظور آنالیز هامدلاز روش فراتحلیل )متاآنالیز( و  هادادهتحلیل 
 . اندگرفتهمورد استفاده قرار  2و استتا 6اساسیپاسنرم افزار 

                                                           
1 - Narvative Review 
2 - Subjective 
3 - Glass 
4 - Effect Size 
5 - Weighted Mean 
6 -Spss 
7 - Stata 
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گروه متغیر توضیحی شامل: مشخصات تقاضا،  8روش مرورسیستماتیک و متاآنالیز، تأثیر  این مطالعه در صدد است که با استفاده از
منطقه  ،هاکشش، مشخصات قیمت آب، ساختار نرخ قیمت گذاری آب، شکل تابع تقاضا، روش تخمین تقاضا و هادادهمشخصات 

خانگی مورد بررسی قرار گیرند. لازم به ذکر ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب هاکششهای مطالعه، بر یژگیومورد بررسی و دیگر 
گروه متغیر شامل تعدادی متغیر دو یا چند حالته بوده که با توجه به مطالعات وارد شده به متاآنالیز،  8است که هر کدام از این 

 :اندبوده. با توجه به مطالب مطرح شده، فرضیات پژوهش به صورت زیر اندشدهاستخراج 
ای آب خانگی مانند، وجود یا عدم وجود متغیرهای درآمد، اندازه خانوار، تراکم جمعیت، متغیر وابسته تأخیری، های تقاضیژگیو -1

 است. مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششدما و بارش بر مقادیر برآورد شده 
ی فصلی، مصرف داخلی یا بیرونی، دوره هاداده ی مورد استفاده در هر مطالعه، مانند استفاده ازهادادههای مربوط به یژگیو -2

 باشد.می مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکشش، بر مقادیر برآورد شده هادادهو سطح  هادادهمصرف، طبیعت سری 
رآمدی و د ی قیمتیهاکششمشخصات قیمت آب )قیمت نهایی و متوسط( مورد استفاده در هر مطالعه، بر مقادیر برآورد شده  -3

 باشد.می مؤثرتقاضای آب خانگی 
 باشد.می مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششساختار تعرفه بلوکی بر مقادیر برآورد شده  -4
ی قیمتی و هاکششبر مقادیر برآورد شده  3و استون گری 2خطی-لگاریتمی ،1تصریح تابع تقاضای آب مانند لگاریتمی، خطی -6

 باشد.می مؤثرضای آب خانگی درآمدی تقا
، اثرات تصادفی و 6یامرحله، حداقل مربعات دو 4ی مختلف تخمین تابع تقاضای آب مانند: حداقل مربعات معمولیهاروش -6

 باشد.می مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکششبرآورد شده  6ثابت
 ی قیمتی و درآمدی تقاضای آبهاکششه است، بر مقادیر برآورد شده ی که تابع تقاضای آب برای آن تخمین زده شدامنطقه -2

 باشد.می مؤثرخانگی 
د شده پیوسته، بر مقادیر برآور-های مطالعه مانند، چارچوب زمانی مطالعه و یا استفاده از رویکرد انتخاب گسستهیژگیودیگر  -8

 باشد.می مؤثرکششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی 
 مرحله به شرح زیر تشکیل شده است: 2وهش نیز همانند سایر مطالعات مرورسیستماتیک و فراتحلیل، از این پژ

رآمدی ی قیمتی و دهاکششات اصلی پژوهش به این صورت بوده که چه عواملی بر تنوع سؤالپژوهش(:  سؤالمرحله اول )تعیین 
؟ هر کدام از متغیرهای تحقیق چه تأثیری بر مقادیر برآورد اندبوده مؤثر 1374تا  1360ی هاسالتقاضای آب خانگی ایران بین 

 ؟اندداشتهی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکشششده 
ی هاروشمرحله دوم )تنظیم قرارداد پژوهش(: به منظور جلوگیری از سوگیری، قراردادی تنظیم شد که بر اساس آن ابتدا 

ید واژه فارسی شامل: تقاضای آب خانگی/ شهر / شهری/ مصرفی/ مسکونی/ شرب، کل 6ی متون مشخص گردید. تعداد وجوجست
، بانک 2های معتبر اطلاعات الکترونیکی ایران شامل: پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهییگاهپابایست در یمطراحی شده که 

پایگاه نشریات  ،11، سیویلیکا10تخصصی نور، پایگاه مجلات 7کشور ، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات8اطلاعات نشریات کشور

                                                           
1 - Linear 
2 - Log Linear 
3 - Stone Geary 

4 - OLS 
6 - 2sls 
6 - FE-RE 
2 - SID.ir 
8 - Magiran.com 
7 - Irandoc.ir 
10 - Noormags.com 
11 - Civilica.ir 
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 3ی اطلاع رسانی علوم و فناوری و گوگل اسکولارامنطقه، مرکز 2، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران1الکترونیکی دانشگاه تهران

احی شد که کلید واژه لاتین، طر 17ی فارسی، به صورت هاواژههم چنین معادل لاتین کلید  گرفتند.یمقرار  وجوجستمورد 
، 6های الکترونیکی لاتینیهنشر، 4های جهانیانامهپاین پایگاه اطلاعات تربزرگی مهم اطلاعاتی لاتین شامل: هابانکبایست در یم
ی هاکنفرانس، بانک مقالات 8الکترونیکی لاتین های مقالاتیگاهپا، 2های مجلات الکترونیکییگاهپا، 6های لاتینیانامهپاهای یگاهپا

گرفتند. هم چنین در این قرارداد مشخص شد که به یمقرار  وجوجست، مورد 10های الکترونیکییانامهپاهای یگاهپاو  7جیخار
 وجوتجسبایست در منابع دستی یمی فارسی و لاتین هاواژهی کلید وجوجستمنظور جلوگیری از بوجود آمدن تورش انتشار، 

ی پژوهشی مراکز هاطرح، هاکنفرانس، مقالات 11ی دانشگاه آزاد اسلامیهاتابخانهکی دستی در سیستم یکپارچه وجوجستشامل: 
ی هاحطرها و یانامهپادر  وجوجستی کشور، عناوین مجلات معتبر داخلی، هااستانتحقیقاتی مربوط به شرکت منابع آب تمام 

علوم تحقیقات و فناوری، سمینارها و آموزش عالی تحت نظر وزارت  مؤسساتو  هادانشگاهپژوهشی موجود در کتابخانه 
گرفتند. عنوان و چکیده مطالعات، مورد یمقرار  وجوجستمورد  12ی لاتینهاپژوهشی خارجی و مجلات و مقالات هاکنفرانس

شرب شهری بوده، وارد لیست اولیه شده و سایر -مربوط به تقاضای آب خانگی هاآنبررسی قرار گرفته و مطالعاتی که موضوع 
چک لیستی طراحی شد که بر اساس این چک لیست  هادادهبه منظور استخراج  لعات باید از بررسی حذف شوند. هم چنینمطا

بایست اطلاعاتی شامل: نام پژوهشگر، عنوان پژوهش، سال و محل انجام پژوهش، شیوه انتخاب نمونه، حجم نمونه، نوع مطالعه، یم
 ی پژوهش، خصوصیاتهادادهدی تقاضای آب، متغیرهای مورد بررسی، خصوصیات ی قیمتی و درآمهاکشش مقادیر محاسبه شده

قیمت و نرخ آب در مطالعه مورد بررسی، شکل تابع تقاضای آب در مطالعه مورد بررسی، روش تخمین تابع تقاضای آب و ابزار 
دستی استخراج شده و با توجه به و دوره زمانی مطالعه از تمام مطالعات مورد بررسی، به صورت  ی تقاضای آبهاکششسنجش 

معیارهای ورود و خروج مطالعات به متاآنالیز، وارد لیست نهایی گردند. لازم به ذکر است که معیارهای ورود شامل تمام مطالعاتی 
 نی قیمتی یا درآمدی و یا هر دو کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب مسکونی را برای مناطق مختلف ایران، بیهاکششبوده که 

یارهای خروج شامل: غیر مرتبط بودن مطالعات با موضوع مورد بررسی، وجود معمحاسبه کرده باشند و  1360-1374ی هاسال
های یانامهاپ. هم چنین اندبودهی ناکافی در مطالعه، عدم دسترسی به متن کامل مطالعه، کیفیت پایین مطالعه مورد بررسی هاداده

دقت کمتر کنار گذاشته شدند. هم چنین مشخص شد که بعد از تهیه لیست نهایی، به منظور  مقطع کارشناسی به دلیل احتمال
بایست به صورت دستی مورد بررسی قرار گرفته و برای بررسی یمکامل شدن نتایج جست و جو، منابع مطالعات انجام شده 

با استفاده از مدل اثرات تصادفی  هادادهمطالعات، و در صورت وجود ناهمگنی بین  مورد استفاده گیرد 2Iناهمگنی مطالعات، شاخص 
، مدل اثر ثابت مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این در این قرارداد مشخص هاآنبا هم ترکیب گردند و در صورت همگن بودن 

ا استفاده از مقادیر بشد که برای آنکه برآوردهای مربوط به کشش قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی قابل مقایسه باشند؛ این 
حاسبه محاسبه شود. بعد از م هاآن، به اندازه اثر تبدیل شده سپس برای ترکیب اندازه اثرات، میانگین وزنی 13رویکرد روزنتال و رابین

یحی ضی مختلف متغیرهای توضیحی با هم مقایسه شده تا تأثیر هر یک از متغیرهای توهاحالتاندازه اثرات ترکیبی، این مقادیر در 
 14ی بِگهاآزمونبایست از یمبرای بررسی سوگیری در انتشار،  ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی مشخص گردد.هاکششبر 

                                                           
1 - http:// journals.ut.ac.ir 
2 - nail.ir 
3 - Google scholar 
4 - Proquest.umi.com 
5 - Such as Eprints in library & Information Science 
6 - open thesis, PQDT open 
7 - Jstor, SAGE, Springer Link, Science Direct 
8 - Acm Digital Library, axford, IEEE aplor digital Library 
9 - Confidex.ir 

10 - D-Scholar ship, DART-European theses portal, Duquesne university ETD, Library & Archives Canada, Louisiana stata 

university ETDs 
 سیکا -11

12 - www.High beam.com  
13 - Rosenthal & Rubin 
14 - Begg regression asymmetry test 
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 استفاده گردد.  1و اِگِر
مطالعه فارسی و لاتین  1027در مجموع تعداد  وجوجستجست و جوی متون(: با توجه به قرارداد پژوهش، حاصل سوم )مرحله 

مطالعه به  666های این مطالعات مورد بررسی قرار گرفتند، که تعداد یدهچکظور تهیه لیست اولیه مطالعات، عناوین و بود. به من
مطالعه فارسی و لاتین مرتبط  88علت تکراری بودن و تعدادی بدلیل نامرتبط بودن حذف شدند. بعد از تهیه لیست اولیه که شامل 

رود و یارهای ومعل مطالعات نموده، تا با بررسی محتوای این مطالعات و با در نظر گرفتن بود؛ پژوهشگر اقدام به تهیه متن کام
مطالعه برای  16در نهایت تعداد  خروج مطالعات مشخص شده در قرار داد پژوهش به متاآنالیز، لیست نهایی مطالعات تهیه گردد.

 تجزیه و تحلیل وارد مرحله بعد شدند.
استخراج اطلاعات از مطالعاتی که وارد لیست نهایی شده بودند؛ به صورت دستی و با استفاده از  اعات(:)استخراج اطل مرحله چهارم 

 چک لیست از پیش تعیین شده صورت گرفت تا کد گذاری شده و وارد نرم افزار اس پی اس اس شوند.
بار دیگر از نظر طرح مطالعه  ولیه، این مطالعاتمرحله پنجم )ارزیابی کیفیت مطالعات(: در این مطالعه برای بررسی کیفیت مطالعات ا

برای پرهیز از بروز خطاهای کار )و موضوع پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین این مطالعات از نظر کیفیت انجام 
ل اطلاعات، مورد یی و تجزیه و تحلآورجمعیری )برای بررسی میزان تعمیم پذیری نتایج متاآنالیز(، ابزار گنمونهسیستماتیک(، روش 
 بررسی قرار گرفتند.

به نرم افزار اس پی اس اس،  هاآندر این مرحله بعد از کدگذاری اطلاعات و انتقال  و ارائه نتایج(: هادادهمرحله ششم )تحلیل 
 ی اثرات تصادفی و ثابت صورت گرفت.هامدلبا استفاده از  هادادهتجزیه و تحلیل 

 و ارائه نتایج، تفسیر نتایج انجام شده است. لازم به ذکر است با توجه به هادادهعد از تجزیه و تحلیل مرحله هفتم )تفسیر نتایج(: ب
 ؛ سعی شده است که تفسیر نتایج با دقت کامل صورت گیرد.اندبودهاینکه در این مطالعه متغیرها به صورت دامی و چند حالته 

 های پژوهشیافته
 42کشش قیمتی و  60که تعداد  دش  26370لعه مورد بررسی، تعداد کل نمونه مورد بررسیمطا 16در این مطالعه، از مجموع 

کشش درآمدی تقاضای آب خانگی، برای تجزیه و تحلیل وارد متاآنالیز شدند. مشخصات مطالعات وارد شده به متاآنالیز در جدول 
 یب شدن، تبدیل به اندازه اثر شده، سپس با توجه بهی قیمتی و درآمدی قبل از ترکهاکشش ( پیوست قابل مشاهده است.1شماره)

ی اثرات تصادفی و ثابت و روش میانگین وزنی برای محاسبه اندازه اثرات ترکیبی هامدلمیزان عدم تجانس بین مطالعات، از 
ر بوده، از درصد بیشت 60از  2Iی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی استفاده شده است. در صورتی که مقدار شاخص هاکشش

ی ی قیمتهاکششدرصد کمتر بوده از مدل اثر ثابت برای ترکیب اندازه اثرات  60مدل اثر تصادفی و در صورتی که این شاخص از 
ی و درآمدی ی قیمتهاکششو درآمدی تقاضای آب خانگی استفاده شده است. نتایج مربوط به محاسبات اندازه اثرات ترکیبی برای 

 ( پیوست آورده شده است.3( و )2ترتیب در جداول ) تقاضای آب خانگی، به

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب هاکشش( پیوست نشان داده شده است، اندازه اثرات ترکیبی 3( و )2همانطور که در جدول )
انگی، خ ی قیمتی و درآمدی تقاضای آبهاکششی مختلف متغیرهای توضیحی و همچنین اندازه اثرات ترکیبی هاحالتخانگی، در 

بوده است.  323/0 ی درآمدیهاکششو برای  -187/0ی قیمتی هاکششکه مقدار آن برای  اندشدهدر حالت کلی نیز محاسبه 
دی هر یک ی قیمتی و درآمهاکششبرای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای توضیحی بر متغیرهای وابسته، اندازه اثرات ترکیبی 

فرضیات  . آزموناندشدهبودن با هم مقایسه  2داریمعندر صورت  ختلف متغیرهای توضیحیی مهاحالتبه صورت جداگانه، در 
 پژوهش با استفاده از تحلیل نتایج بدست آمده، در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.

تغیرهای ذکر مبا استفاده از مدل اثرات تصادفی و ثابت، نشان داده است که از بین بررسی نتایج مربوط به فرضیه اول:  -1

 ی قیمتیهاکشش، موجب کاهش هاآنشده، وجود درآمد و اندازه خانوار در تابع تقاضای آب خانگی، نسبت به شرایط عدم وجود 
تقاضای آب خانگی شده است. از طرف دیگر وجود متغیرهای تراکم جمعیت، وابسته باوقفه، درجه حرارت و بارش در تابع تقاضا، 

                                                           
1 - Egger regression asymmetry test 

درصد در  10حالات مختلف متغیرهای توضیحی، به دلیل کم بودن تعداد کششهای برخی از حالات، سطح معنی داری برای بررسی معنی داری اندازه اثرات ترکیبی  -2
 نظر گرفته شده است.
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رهای درآمد یمتغ، موجب افزایش کشش قیمتی تقاضای آب خانگی شده است. در مورد تأثیر منفی هاآند نسبت به حالت عدم وجو
توان گفت که افزایش این متغیرها، ممکن است باعث افزایش مصرف یمی قیمتی تقاضای آب خانگی، هاکششو اندازه خانوار بر 

تقاضا، حساسیت مصرف کنندگان نسبت به تغییرات قیمت آب را کمتر . وجود متغیرهای درآمد و اندازه خانوار، در تابع 1آب گردد
کرده و وجود متغیرهای وابسته تأخیری، تراکم جمعیت، درجه حرارت و بارش، این حساسیت را افزایش داده است. با توجه به نتایج 

معیت، درجه حرارت و بارش در تابع توان نتیجه گرفت که وجود متغیرهای درآمد، تراکم جیمبدست آمده از مدل اثرات تصادفی، 
ی درآمدی و وجود متغیرهای اندازه خانوار و متغیر وابسته باوقفه هاکشش، موجب افزایش هاآنتقاضا، نسبت به حالت عدم وجود 

ی درآمدی تقاضای آب خانگی شده است. هاکشش، موجب کاهش هاآندر تابع تقاضای آب خانگی، نسبت به حالت عدم وجود 
این بر اساس نتایج بدست آمده از این قسمت، وجود متغیرهای درآمد، تغییرات جوی و ترکیب و بعد خانوار در تابع تقاضا، بر بنابر

 که منطبق با تئوری است. اندبوده مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضا هاکشش

ی مربوط هادادهبستان در مقایسه با ی مربوط به مصرف آب در تاهادادهاستفاده از بررسی نتایج مربوط به فرضیه دوم:  -2

ی مربوط به مصرف داخلی هادادهی مربوط به مصرف بیرون از منزل آب در مقایسه با هادادهبه مصرف زمستانی آب و استفاده از 
ز این ا و بنابراین نتایج بدست آمده اندکردهی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی ایجاد هاکششی از ترکششآب، برآوردهای با 

ی هاادهدی قیمتی و درآمدی نیز، وقتی هاکششبر مقادیر برآورد شده  هاداده. در مورد تأثیر سطح اندبودهقسمت هم راستا با تئوری 
ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، در سطح خانوار بوده، در مقایسه هاکششمورد استفاده در تخمین تابع تقاضا و محاسبه 

. اما انددهشی قیمتی تقاضای آب خانگی هاکششی از ترکشش؛ منجر به برآوردهای با اندبودهدر سطح کلی  هاهدادبا وقتی که 
ی هادادهدار نبوده است. به عبارت دیگر در صورت استفاده از یمعنی درآمدی، از نظر آماری هاکششبر  هادادهتأثیر سطح کلّی 

. اگر آب خانگی نسبت به قیمت آب بیشتر بوده است کنندگانمصرفی کلی، حساسیت هادادهدر سطح خانوار نسبت به استفاده از 
ی ی قیمتی تقاضا نسبت به زمانهاکششی مربوط به مصرف ماهانه آب استفاده شده باشد؛ مقادیر برآورد شده هادادهدر مطالعه از 

رد ی درآمدی، مقادیر برآوهاکشششتر بوده و در مورد ی مربوط به مصرف فصلی و یا سالانه استفاده شده باشد، بیهادادهکه از 
 ی مربوط به مصرف فصلی وهادادهی مربوط به مصرف سالانه بیشتر از زمانی است که از هاداده، هنگام استفاده از هاکشششده 

ر مقادیر داری بیمعنتأثیر ی مورد استفاده در مطالعه، سری زمانی باشند؛ هادادهماهانه استفاده شده باشد. در صورتی که طبیعت 
ی ترکیبی هاهدادی مقطعی نسبت به هادادهی قیمتی تقاضا در شرایط استفاده از هاکشش. اما اندنداشتهی قیمتی تقاضا هاکشش
، ی سری زمانی، مقطعی و ترکیبیهادادهی درآمدی به تر تیب استفاده از هاکشش. هم چنین مقادیر برآورد شده اندبودهبیشتر 

 اند.فزایش یافتها
رد ی مورد بررسی در مطالعه، بر مقادیر برآوهادادهتوان نتیجه گرفت که متغیرهای مربوط به مشخصات یمبنابراین به طور کلی  

ه دوم هم . بنابراین فرضیاندبودهبوده و در راستای انتظارات تئوریکی  مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکشششده 
 است. تأیید شده

ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، در هنگام هاکششمقادیر برآورد شده بررسی نتایج مربوط به فرضیه سوم:  -9

توان یمهای متوسط استفاده شده باشد. بنابراین یمتقباشند که در مطالعه از یمهای نهایی آب، بیشتر از زمانی یمتقاستفاده از 
ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی داشته است که این هاکشش، تأثیر قابل توجهی بر نتیجه گرفت که مشخصات قیمت آب

 نتیجه در راستای انتظارات تئوریکی بوده است، بنابراین فرضیه سوم نیز تأیید شده است.

 ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، درهاکششمقادیر برآورد شده  بررسی نتایج مربوط به فرضیه چهارم: -4

شرایطی که ساختار نرخ آب، به صورت بلوک افزایشی بوده، نسبت به زمانی که ساختار نرخ آب نامشخص بوده است؛ بیشتر 
ب خانگی ی قیمتی و درامدی تقاضای آهاکششگذاری آب، تأثیر قابل توجهی بر مقادیر برآورد شده یمتقباشد. بنابراین ساختار یم

 انتظارات نظری بوده است، بنابراین فرضیه چهارم نیز تأیید شده است.داشته است و این نتیجه در راستای 

ی قیمتی هاششکخطی تأثیر معنی داری بر مقادیر برآورد شده -مدل لگاریتمیبررسی نتایج مربوط به فرضیه پنجم:  -1

                                                           
 بر اساس تئوری رابطه مثبتی بیین درآمد و مقدار مصرف وجود داشته است. -1
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آب خانگی  تی تقاضایی قیمهاکششی لگاریتمی، استون گری و خطی به ترتیب سبب افزایش هامدلنداشته است. استفاده از 
ی هاششکی، خطی و لگاریتمی نیز به ترتیب موجب افزایش گراستونخطی، -ی لگاریتمیهامدل. هم چنین استفاده از اندشده

 یهاکششتواند بر مقادیر برآورد شده یمبنابراین مدل مورد استفاده در مطالعه، تا حدودی  .اندشدهدرآمدی تقاضای آب خانگی 
 باشد. بنابراین فرضیه پنجم نیز تأیید شده است. مؤثردی تقاضای آب خانگی قیمتی و درآم

ی هاروش ی قیمتی تقاضا، به ترتیب هنگام استفاده ازهاکششمقادیر برآورد شده بررسی نتایج مربوط به فرضیه ششم:  -2

مربعات معمولی، افزایش یافته است. در ی، اثرات تصادفی و ثابت، روشی غیر از موارد مذکور و حداقل امرحلهحداقل مربعات دو 
نداشته است؛ مقادیر برآورد شده  هاکششداری بر یمعنی، تأثیر امرحلهی درآمدی نیز، روش حداقل مربعات دو هاکششمورد 
ی اثرات تصادفی و ثابت، حداقل مربعات معمولی و روشی هاروشی درآمدی تقاضای آب خانگی، به ترتیب استفاده از هاکشش

 یر از موارد مذکور، افزایش یافته است. بنابراین فرضیه ششم نیز تأیید شده است.غ

و  شدهمنطقه تقسیم  6ی مختلف کشور، از نظر موقعیت جغرافیایی به هااستانبررسی نتایج مربوط به فرضیه هفتم:  -9

شش . نتایج نشان داد که اندازه اثر کاندشدهی قیمتی مربوط به مناطق مختلف، با یکدیگر مقایسه هاکششمقادیر برآورد شده 
اند. افزایش یافته 3و  6، 4، 1ی قیمتی، به ترتیب در مناطق هاکششمعنی بوده و مقادیر برآورد شده یب 2منطقه قیمتی مربوط به 

فرضیه هفتم تأیید شده  اند. بنابراینافزایش یافته 3و  2، 1، 4، 6ی درآمدی نیز، به ترتیب در مناطق هاکششو مقادیر برآورد شده 
 است.
 ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، در بلندهاکششمقادیر برآورد شده بررسی نتایج مربوط به فرضیه هشتم:  -1

ی از ترششکپیوسته منجر به مقادیر با -مدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر بوده است. هم چنین استفاده از رویکرد انتخاب گسسته
 و فرضیه هشتم تأیید شده است. اندشدهو درآمدی تقاضای آب خانگی ی قیمتی هاکشش

بِگ و اِگِر  یهاآزمونلازم به ذکر است که در این مطالعه برای بررسی سوگیری انتشار مطالعات اولیه مورد بررسی در متاآنالیز، از  
، در هاکششو انحراف استاندارد این  ی قیمتی و درآمدیهاکششاستفاده شده است که بر اساس آزمون بِگ، همبستگی بین 

ی مطالعات بزرگ و کوچک یکسان بوده است و بر اساس نتایج برآوردهادرصد، معنی دار نبوده است. بنابراین  6داری یمعنسطح 
ای بر هم چنین بر اساس آزمون اِگِر، ضرایب تورش توان نتیجه گرفت که سوگیری در انتشار وجود نداشته است.یماین آزمون، 

 . بنابرایناندنبودهدار یمعنبنابراین  ؛اندبودهدرصد  6ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی دارای مقدار احتمال بیش از هاکشش
باشد که یمدار نبودن ضرایب مربوط به تورش، نشاندهنده عدم وجود سوگیری انتشار در مطالعاتی یمعنبر اساس این آزمون نیز 

( و 4در جداول ) هاآزمون. خلاصه نتایج مربوط به این اندشدهاستخراج  هاآنمدی تقاضای آب خانگی از ی قیمتی و درآهاکشش
 ( آورده شده است:6)

 
 (: خلاصه نتایج آزمون بِگ، برای بررسی سوگیری در انتشار4جدول )

 (%1ح در سطاحتمال همبستگی بین متغیرهای وابسته و انحراف استاندارد این متغیرها ) متغیر وابسته

 12/0 کشش قیمتی تقاضای آب خانگی

 026/0 کشش درآمدی تقاضای آب خانگی
 های تحقیق.منبع: یافته    

 

 (: خلاصه نتایج آزمون اِگِر، برای بررسی سوگیری در انتشار1جدول )

 احتمال تورش ضریب تورش متغیر وابسته

 066/0 -682/1 کشش قیمتی تقاضای آب خانگی

 0221/0 006/1 تقاضای آب خانگیکشش درآمدی 

 های تحقیق.منبع: یافته    
 

 گیری و پیشنهاداتیجهنتخلاصه، 
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گذاران یاستسشود. لذا یمکمبود آب در کشور به یک مشکل جدی تبدیل شده و با توجه شرایط موجود، این مشکل روز به روز حادتر 
آب، ابزارهای مناسبی برای مدیریت تقاضای آب به کار گیرند. یکی  بایست در کنار مدیریت عرضهیمبرای مقابله با این مشکل 

 باشد که در این مطالعه با استفاده از روشیمبر کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی  مؤثراز این ابزارها بررسی عوامل 
ماتیک، ل مختلف انجام یک مطالعه مرور سیستپرداخته شده است. در این مطالعه با توجه به مراح مرور سیستماتیک و متاآنالیز به آن

ی قیمتی و درآمدی هاکششمتغیر دامی دو یا چند حالته استخراج شده، سپس اندازه اثر  18مطالعه مورد بررسی تعداد  16از 
ندازه اثرات ا ی اثرات تصادفی و ثابت و میانگین وزنی، برای محاسبههامدل، از هاآنمحاسبه شده و با توجه به میزان تجانس بین 

در حالات مختلف متغرهای توضیحی استفاده شده است. سپس اندازه اثرات ترکیبی در صورت معنی دار بودن،  هاکششترکیبی 
 ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی مشخصهاکششدر حالات مختلف متغیرهای توضیحی با هم مقایسه شده تا علت تنوع در 

ده درستی تمام فرضیات مورد بررسی تأیید شده، بنابر این متغیرهای مربوط به مشخصات تقاضا، شوند. بر اساس نتایج بدست آم
های مطالعه، بر یژگیو، مشخصات قیمت آب، ساختار نرخ آب، مدل، روش تخمین، منطقه مورد مطالعه و دیگر هادادهمشخصات 

 توجه به نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه شده است:و لذا با  اندبوده مؤثری قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی هاکشش
به  ی قیمتی در فصل تابستان نسبتهاکششبا توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه، از آنجایی که مقادیر برآورد شده  -1

تواند افزایش یمدلیل آن  ینترمهمفصل زمستان و در استفاده بیرون منزل آب نسبت به استفاده داخل منزل، بیشتر بوده است و 
واند ابزار تیمگذاری مناسب آب در فصل تابستان و برای استفاده بیرون منزل آب، یمتقبوده باشد؛  مصرف آب در این دو حالت

 مناسبی برای مدیریت مصرف آب باشد.
تر ی در سطح خانوار، بیشهادادهاز ی قیمتی و درآمدی تقاضا در شرایط استفاده هاکششبا توجه به اینکه مقادیر برآورد شده  -2

ی در سطح خرد، به منظور هادادهگذاران تکیه بر یاستسی در سطح کلی بوده؛ برای هادادهاز مقادیر برآورد شده با استفاده از 
ه مصرف ب ی در سطح خرد، ناهمگنی ترجیحات خانوار نسبتهادادهی باشد زیرا ترمناسبتواند ابزار یمهای مناسب، یاستستعیین 

 کنند.یمآب را بهتر منعکس 
قش ی قیمتی و درآمدی، نهاکششگذاری آن، بر مقادیر برآورد شده یمتقبا توجه به تأثیر مشخصات قیمت آب و ساختار نرخ  -3

 ارتوان انکینمگذاری آب، به عنوان یک سیاست ارزشمند در ترویج مصرف درست آب و افزایش عدالت اجتماعی را یمتقابزار 
 نمود.

ا هم متفاوت ، باندداشتهیباً مشابهی تقرهای جغرافیایی یژگیوی قیمتی آب در مناطق مختلف و حتی در مناطقی که هاکشش -4
ای مطالعات مربوط هگیری در خصوص مسائل مربوط به آب یک منطقه، نباید بر یافتهیمتصمگذاران برای یاستس. بنابراین اندبوده

ی تقاضا هاکششی متناسب با ساختار آن منطقه مطالعه انجام شده و امنطقهبایست در هر یمکنند، بلکه به مناطق دیگر تکیه 
 محاسبه گردند.

با  مدتهکوتابلندمدت و  ی قیمتی و درآمدی تقاضای آب خانگی، در دوره زمانیهاکششبا توجه به اینکه مقادیر برآورد شده  -6
ات یا برعکس، ممکن است به برخی انحراف مدتکوتاهی هاکششزارهای سیاستی بلندمدت هم متفاوت بوده است؛ مبنا گرفتن اب

 منجر گردد.
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 (: مشخصات مطالعاتی که برای تجزیه وتحلیل وارد متاآنالیز شدند.1جدول )

 شهر سال نویسنده
 تعداد

 نمونه

 کشش

 قیمتی

 کشش

 درآمدی

تعداد کشش 

 قیمتی

تعداد کشش 

 درآمدی

 2 2 062/0-22/0 (-22/0)-(-06/0) 400 زاهدان 2002 1همکاران رحمان خوش اخلاق و 

 10 10 104/0-1 (-647/0)-(-064/0) 162 اراک 2010 حسین سجادی فر وهمکاران

62/0 -42/0 171 تهران 2007 آمنه خوشبخت و همکاران  1 1 

 1 2 282/0 (-321/0)-(-127/0) 100 تهران 2008 محمود صبوحی و همکاران

 (-323/0)-(-131/0) 600 تهران 2002 2همکاران رحمان خوش اخلاق و 
373/0-
271/0 

2 2 

 1 1 16/0 -16/0 266 نیشابور 2011 همکاران محمد علی فلاحی و

 0 6 - (-036/0)-(-001/0) 60 مرودشت 2002 سید نعمت الله موسوی و همکاران

 0 1 - -23/0 122 تنکابن 2000 1همکاران هرمز اسدی و 

 1 1 41/0 -146/0 102 رشت 2014 کیومرث سهیلی و همکاران

 1 1 22/0 -02/0 442 ساری 2010 حمید امیرنژاد و همکاران

 2 2 31/0-034/0 (-104/0)-(-013/0) 600 تبریز 2014 مریم انصاری و همکاران

 12 12 01/0-84/0 (-21/0)-(-02/0) 1000 همدان 2000 2 هرمز اسدی و همکاران

 1 1 14/0 -02/0 200 اصفهان 1776 احمد ابطحی و همکاران

 (-12/0)-(-01/0) 276 شیراز 1776 رضا کلاهی و همکاران
211/0-
126/0 

2 2 

 0 1 - -63/0 162 اصفهان 2000 مجید شمسایی

 1 1 28/0 -47/0 46 همدان 1778 فاطمه موحدی وهمکاران
 های پژوهشمأخذ: یافته 

 

 ی آب خانگیکششهای قیمتی تقاضا اثرات ترکیبی (: نتایج حاصل از محاسبات اندازه2جدول )

تعداد  متغیرهای توضیحی شماره

 نمونه
2I% 

p-value 
اندازه اثر 

 ترکیبی

اندازه اثر 

ترکیبی 

کششهای 

 قیمتی

CI 95% 

 

LOW- UPP 

 -218/0و -147/0 -183/0 0 3/84 3226 اگر متغیر درآمد در تابع تقاضا باشد. 1

 -687/0و +001/0 -277/0 061/0 1/72 22114 اگر متغیر درآمد در تابع تقاضا نباشد. 2

 -184/0و -081/0 -132/0 0 28 7066 اگر متغیر اندازه خانوار در تابع تقاضا باشد. 3

 -264/0و -164/0 -207/0 0 2/82 16336 اگر متغیر اندازه خانوار در تابع تقاضا نباشد. 4

 -663/0و -362/0 -61/0 0 0 171 اگر متغیر تراکم جمعیت در تابع تقاضا باشد. 6

 -218/0و -148/0 -183/0 0 6/86 26177 اگر متغیر تراکم جمعیت در تابع تقاضا نباشد. 6

 -311/0و -118/0 -216/0 0 3/71 6066 اگر متغیر وابسته تأخیری در تابع تقاضا باشد. 2

 -216/0و -144/0 -18/0 0 3/82 20326 اگر متغیر وابسته تأخیری در تابع تقاضا نباشد. 8

 -226/0و -12/0 -222/0 0 6/88 23676 متغیر درجه حرارت در تابع تقاضا باشد. اگر 7

 -168/0و -072/0 -126/0 0 1/64 1676 اگر متغیر درجه حرارت در تابع تقاضا نباشد. 10

 -322/0و -144/0 -268/0 0 2/80 1620 اگر متغیر بارش در تابع تقاضا باشد. 11

 -213/0و -137/0 -126/0 0 6/86 23820 ا نباشد.اگر متغیر بارش در تابع تقاض 12

 -122/0و -042/0 -086/0 0 2/40 6402 ی زمستان استفاده شده باشد.هادادهاگر از  13

 -301/0و -166/0 -233/0 0 82 6261 ی تابستان استفاده شده باشد.هادادهاگر از  14

 -266/0و -163/0 -204/0 0 4/88 14232 نشده باشد. ی تابستان یا زمستان استفادههادادهاگر در مطالعه از  16

 -133/0و -036/0 -084/0 001/0 6/43 3300 ی مربوط به استفاده داخلی از آب استفاده شده باشد.هادادهاگر از  16

 -301/0و -142/0 -224/0 0 8/86 6300 ی مربوط به استفاده بیرونی از آب استفاده شده باشدهادادهاگر از  12

 -246/0و -163/0 -177/0 0 2/82 16270 ی مربوط به استفاده داخل و بیرون استفاده نشده باشد.هادادهاگر در مطالعه از  18

 -218/0و -146/0 -182/0 0 86 663 ی در سطح خانوار استفاده شده باشد.هادادهاگر از  17

 -623/0و -064/0 -313/0 018/0 6/88 24822 ی کلی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  20
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تعداد  متغیرهای توضیحی شماره

 نمونه
2I% 

p-value 
اندازه اثر 

 ترکیبی

اندازه اثر 

ترکیبی 

کششهای 

 قیمتی

CI 95% 

 

LOW- UPP 

 -464/0و -061/0 -263/0 014/0 2/88 1082 ی ماهانه استفاده شده باشد.هادادهاگر از  21

 -213/0و -137/0 -126/0 0 6/86 1202 ی فصلی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  22

 -372/0و -074/0 -264/0 001/0 2/87 22601 ی سالانه استفاده شده باشد.هادادهاگر از  23

 -603/0و -18/0 -341/0 0 1/26 218 ی مقطعی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  24

 -168/0و -038/0 -06/0 231/0 0 400 ی سری زمانی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  26

 -217/0و -142/0 -183/0 0 86 24223 ی ترکیبی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  26

 -206/0و -134/0 -12/0 0 2/86 23420 توسط آب مورد استفاده قرار گرفته باشد.اگر قیمت م 22

 -366/0و -128/0 -242/0 0 6/83 1720 اگر قیمت نهایی آب مورد استفاده قرار گرفته باشد. 28

 -226/0و -127/0 -228/0 0 2/26 2214 اگر ساختار نرخ آب بلوک فزاینده باشد. 27

 -173/0و -078/0 -146/0 0 7/87 12626 امشخص باشد.اگر ساختار نرخ آب ن 30

 -346/0و -086/0 -216/0 001/0 1/84 633 اگر مدل تقاضا لگاریتمی باشد. 31

 -242/0و +218/0 -262/0 268/0 8/76 4166 خطی باشد.-اگر مدل تقاضا لگاریتمی 32

 -210/0و -11/0 -16/0 0 4/23 2464 اگر مدل تقاضا خطی باشد. 33

 -237/0و -142/0 -171/0 0 1/86 13138 اگر مدل تقاضا استون گری باشد. 34

 -186/0و -117/0 -162/0 0 27 18813 .باشد OLSاگر روش برآورد  36

 -864/0و -472/0 -681/0 0 7/22 200 .باشد sls2اگر روش برآورد  36

 -36/0و -144/0 -242/0 0 2/27 1286 اگر روش برآورد مدل اثرات ثابت یا تصادفی باشد. 32

 -304/0-074/0 -177/0 0 3/71 4671 .باشد ols, FE-RE, sls2,اگر روش برآورد غیر از 38

 -302/0و -171/0 -247/0 0 4/23 4760 1انجام شده باشد. 1اگر مطالعه در منطقه  37

 -280/0و -022/0 -122/0 106/0 4/87 2172 2انجام شده باشد. 2اگر مطالعه در منطقه  40

 -222/0و +01/0 -131/0 067/0 6/74 3602 3انجام شده باشد. 3اگر مطالعه در منطقه  41

 -217/0و -132/0 -128/0 0 2/80 13666 4انجام شده باشد. 4اگر مطالعه در منطقه  42

 -276/0و -031/0 -163/0 016/0 8/28 1066 6انجام شده باشد. 6اگر مطالعه در منطقه  43

 -274/0و -122/0 -236/0 0 4/87 11360 ی مطالعه بلند مدت باشد.اگر دوره زمان 44

 -166/0و -076/0 -13/0 0 4/20 14040 اگر دوره زمانی مطالعه کوتاه مدت باشد. 46

 -663/0و -362/0 -61/0 0 0 171 اشد.پیوسته استفاده شده ب-اگر در مطالعه از رویکرد انتخاب گسسته 46

 -218/0و -148/0 -183/0 0 6/86 26177 پیوسته استفاده نشده باشد.-د انتخاب گسستهاگر در مطالعه از رویکر 42

 های تحقیق.مأخذ: یافته 
 

 (: نتایج حاصل از محاسبات اندازه اثرات ترکیبی کششهای درآمدی تقاضای آب خانگی9جدول )

 متغیرهای توضیحی شماره
تعداد 

 نمونه
2I% 

p-

value 

اندازه اثر 

ترکیبی 

 کششهای

 رآمدید

CI 95% 

LOW - UP 

 242/0و  423/0 336/0 0 2/72 3226 اگر متغیر درآمد در تابع تقاضا باشد. 1

 081/0و  242/0 166/0 0 6/66 22114 اگر متغیر درآمد در تابع تقاضا نباشد. 2

 1/0و  268/0 184/0 0 2/72 7066 اگر متغیر اندازه خانوار در تابع تقاضا باشد. 3

 261/0و  420/0 366/0 0 2/73 16336 متغیر اندازه خانوار در تابع تقاضا نباشد. اگر 4

 433/0و  217/0 626/0 0 0 171 اگر متغیر تراکم جمعیت در تابع تقاضا باشد. 6

 233/0و  401/0 312/0 0 2/72 26177 اگر متغیر تراکم جمعیت در تابع تقاضا نباشد. 6

 124/0و  446/0 310/0 0 7/76 6066 تابع تقاضا باشد. اگر متغیر وابسته تأخیری در 2

 226/0و  433/0 327/0 0 1/78 20326 اگر متغیر وابسته تأخیری در تابع تقاضا نباشد. 8

 226/0و  406/0 330/0 0 74 23676 اگر متغیر درجه حرارت در تابع تقاضا باشد. 7

 114/0و  486/0 277/0 002/0 1/77 1676 اگر متغیر درجه حرارت در تابع تقاضا نباشد. 10

                                                           
 باشد.لبرز و قم میهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، ا(: شامل استان1منطقه ) -1 
 های اصفهان، فارس، بوشهر، چهارمحال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویر احمد( شامل استان2منطقه ) -2 
 های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان( شامل استان3منطقه ) -3
 ستان، همدان، مرکزی و خوزستانهای کرمانشاه، ایلام، لر( شامل استان4منطقه ) -4
 های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان سیستان و بلوچستان( شامل استان6منطقه ) - 3
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 متغیرهای توضیحی شماره
تعداد 

 نمونه
2I% 

p-

value 

اندازه اثر 

ترکیبی 

 کششهای

 رآمدید

CI 95% 

LOW - UP 

 222/0و  266/0 476/0 0 7/76 1620 اگر متغیر بارش در تابع تقاضا باشد. 11

 176/0و  323/0 284/0 0 8/72 23820 اگر متغیر بارش در تابع تقاضا نباشد. 12

 016/0و  601/0 273/0 062/0 2/77 6402 ی زمستان استفاده شده باشد.هادادهاگر از  13

 124/0و  438/0 306/0 0 4/76 6261 ی تابستان استفاده شده باشد.هادادهاگر از  14

 248/0و  422/0 332/0 0 3/76 14232 ی تابستان یا زمستان استفاده نشده باشد.هادادهاگر در مطالعه از  16

 112/0و  321/0 217/0 0 1/82 3300 ی مربوط به استفاده داخلی از آب استفاده شده باشد.هادادهاگر از  16

 172/0و  362/0 222/0 0 87 6300 ی مربوط به استفاده بیرونی از آب استفاده شده باشدهادادهاگر از  12

 241/0و  487/0 366/0 0 4/78 16270 ی مربوط به استفاده داخل و بیرون استفاده نشده باشد.هادادهاگر در مطالعه از  18

 240/0و  412/0 326/0 0 8/72 663 ح خانوار استفاده شده باشد.ی در سطهادادهاگر از  17

 -081/0و  606/0 262/0 134/0 71 24822 ی در سطح کلی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  20

 083/0و  440/0 261/0 004/0 83 1082 ی ماهانه استفاده شده باشد.هادادهاگر از  21

 233/0و  421/0 322/0 0 78 1202 ده باشد.ی فصلی استفاده شهادادهاگر از  22

 070/0و  627/0 334/0 002/0 6/76 22601 ی سالانه استفاده شده باشد.هادادهاگر از  23

 127/0و  216/0 442/0 006/0 3/71 218 ی مقطعی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  24

 622/0و  823/0 226/0 0 0 400 ی سری زمانی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  26

 223/0و  374/0 307/0 0 2/72 24222 ی ترکیبی استفاده شده باشد.هادادهاگر از  26

 206/0و  388/0 272/0 0 7/72 23420 اگر قیمت متوسط آب مورد استفاده قرار گرفته باشد. 22

 167/0و  663/0 411/0 001/0 2/76 1720 اگر قیمت نهایی آب مورد استفاده قرار گرفته باشد. 28

 318/0و  602/0 410/0 0 8/72 2214 اگر ساختار نرخ آب بلوک فزاینده باشد. 27

 120/0و  366/0 242/0 0 6/78 12626 اگر ساختار نرخ آب نامشخص باشد. 30

 003/0و  064/0 033/0 033/0 0 633 اگر مدل تقاضا لگاریتمی باشد. 31

 06/0و  241/0 376/0 026/0 7/73 4166 .خطی باشد-اگر مدل تقاضا لگاریتمی 32

 176/0و  362/0 226/0 0 70 2464 اگر مدل تقاضا خطی باشد. 33

 262/0و  611/0 387/0 0 7/72 13138 اگر مدل تقاضا استون گری باشد. 34

 222/0و  461/0 337/0 0 3/78 18813 .باشد OLSاگر روش برآورد  36

 -113/0و  167/0 028/0 676/0 . 200 باشد. sls2اگر روش برآورد  36

 214/0و  2/0 462/0 0 7/76 1286 اگر روش برآورد مدل اثرات ثابت یا تصادفی باشد. 32

 086/0و  226/0 181/0 0 1/88 4671 .باشد ols,, FE-RE, sls2اگر روش برآورد غیر از  38

 322/0و  426/0 324/0 0 3/63 4760 انجام شده باشد. 1اگر مطالعه در منطقه  37

 104/0و  226/0 166/0 0 2/36 2172 انجام شده باشد. 2اگر مطالعه در منطقه  40

 068/0و  223/0 146/0 0 3/81 3602 انجام شده باشد. 3اگر مطالعه در منطقه  41

 232/0و  63/0 384/0 0 2/78 13666 انجام شده باشد. 4اگر مطالعه در منطقه  42

 041/0و  227/0 386/0 028/0 7/76 1066 انجام شده باشد. 6 اگر مطالعه در منطقه 43

 266/0و  431/0 344/0 0 1/76 11360 اگر دوره زمانی مطالعه بلندمدت باشد. 44

 148/0و  432/0 273/0 0 6/78 14040 باشد. مدتکوتاهاگر دوره زمانی مطالعه  46

 433/0و  217/0 626/0 0 0 171 .ده شده باشدپیوسته استفا-اگر در مطالعه از رویکرد انتخاب گسسته 46

 233/0و  401/0 312/0 0 2/72 26177 پیوسته استفاده نشده باشد.-اگر در مطالعه از رویکرد انتخاب گسسته 42

 های تحقیق.مأخذ: یافته 
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 های تولید نیشکروری آب و اثرات نظام تعرفه بر مصرف آب در سامانهبهره بررسی
 

 سهیل رضایی
soheilrezaei@yahoo.com 

 
درصد  70برداری بهینه از این نهاده راهبردی را روزافزون کرده است. با توجه به مصرف بیش از بحران آب در ایران، اهمیت بهره

وری این نهاده و اثرات نظام تعرفه و قیمت گذاری بر بررسی بهره آب برداشتی از منابع سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی،
وری آب در نظام مدیریت یکپارچه کشت و صنعت ای برخوردار است. از این رو در این مطالعه، بهرهرف آن از اهمیت ویژهمص

گذاری بر مصرف آب مورد واکاوی قرار گرفته است. در این بررسی با کاربست رهیافت )نیشکر( و اثرات نظام تعرفه و قیمت
آب در  دهد کههای تولید محاسبه شدند. نتایج نشان میوری آب و دیگر نهادهید، بهرهترین تابع تولاقتصادسنجی و برآورد مناسب

رار وری نهایی آن نیز در ناحیه سوم تولید )ناحیه غیرکارا( قهای تولید نیشکر بیش از حد بهینه اقتصادی مصرف شده و بهرهسامانه
یحی رو به پایین )تعرفه هر متر مکعب آب تحویلی به کشت و های ترجگذاریگرفته است. از سوی دیگر نظام تعرفه با قیمت

ریال( و بدون در نظر گرفتن ارزش اقتصادی آب، هزینه تمام شده و توان پرداخت  100حدود  72های نیشکر در سال صنعت
آب و تولید  وریزایش بهرهها تاثیرگذار باشد. بنابر این، برای افوری مصرف در این سامانهنتوانسته بصورت کارامد در بهبود بهره

ان( گذاری آب )سطح کلای و قیمتهای نظام تعرفههای تولید )سطح خرد( و سیاستکل، ضروری است فرایندهای مدیریت سامانه
  1مورد بازبینی قرار گرفته تا مصرف آب بدون تغییر در عملکرد محصول، تا حد امکان در مقدار بهینه اقتصادی قرار گیرد.

 

 برداری کشت و صنعت، نیشکر.های بهرهوری آب، نظام تعرفه، سامانهبهره :کلیدی هایواژه

  

                                                           
ت کشاورزی و ادر ارتباط با موضوع مطروحه نگارش شده و هدف از بیان آن، اندک مساعدتی به بهبود وضعیت تولید مقاله حاضر بدون هیچگونه دیدگاه سیاسی، صرفاً 

 باشد.ای بخش آب میتعرفه نظام
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  مقدمه
مانندی در مناسبات اقتصادی برخوردار است. به همین ناپذیر از نقش مهم و بیآب به عنوان یک نهاده راهبردی و کالایی کشش

گذاران بوده است. در ایران و بیشتر ریزان و سیاستبرنامه وری کاربرد آب در فرایندهای تولیدی همیشه مورد توجهدلیل بهره
وری شود و به طور معمول کاربرد آن با بهرهکشورهای در حال توسعه سهم قابل توجهی از آب در بخش کشاورزی مصرف می

ول ن را به خود مشغگراریزان و پژوهشنازل همراه است. جستجوی دلیل این مسئله به عنوان پرسشی کلیدی همواره ذهن برنامه
ای قیمت گذاری از دیدگاه های تعرفهبرداری آب از دیدگاه خرد و نظامهای بهرهکرده است. بررسی فرایندهای تولیدی و نظام

های کلان بخش آب در رسیدن به پاسخ پرسش مذکور راهگشاست. از این رو انتخاب رهیافتی که زمینه بررسی دقیق سیاست
 اهم کند، باید مد نظر قرار گیرد. موارد یاد شده را فر

نبود امنیت در تولید محصولات کشاورزی است.  های پیش روی کشورهای در حال توسعه مانند ایران،از سوی دیگر یکی از دغدغه
که در یدهند بطوری این عدم اطمینان و کمبود تولید همواره این کشورها سیاستهای واردات را در دستور کار خود قرار میبواسطه

شرایط مناسب تولید محصولات کشاورزی و عدم نیاز به واردات به دلیل انعقاد قراردادهای چند ساله باز هم شاهد واردات کالا به 
باشیم. در طول سالیان گذشته راهکار بهبود تولید برای جانشینی واردات محصولات اساسی در دستور کار بخش کشاورزی داخل می

 ی نیشکر در کشور در جهتتوان به نیشکر اشاره کرد که دولت با طرح توسعهی این محصولات میجملهقرار گرفته است. از 
کاهش واردات و خود کفایی گامهای بسیار موثری را برداشته است، بطوریکه ایران در سالیان نه چندان دور حجم عظیمی از واردات 

 حد خود رسیده است. شکر را داشته و در سالهای اخیر واردات شکر به کمترین
قانون برنامه اول، وزارت کشاورزی )وقت( را مکلف کرد تا به منظور خودکفایی در تامین شکر مورد نیاز کشور  27 بند )هت( تبصره

هزار هکتار خالص و احداث کارخانجات شکر، تصفیه شکر، خوراک دام، تخته  84 واحد کشت و صنعت نیشکر به وسعت 2 به ایجاد
. بیش از دکاغذ و کارخانجات بیوتکنولوژی مورد نیاز کشور از قبیل خمیر مایه و الکل با ظرفیت مناسب اقدام کن ،MDF صنعتی

که  آید که با توجه به حجم تولید کل شکر در ایراندرصد از تولید شکر در کشور از واحدهای هفتگانه توسعه نیشکر بدست می 40
 دهد.د رقم قابل توجهی را تشکیل میباشمیلیون تن در سال می 2/1معادل حدود 

 های تولیدی دارد. با توجه به مصرف بالای آبباشد که سهم بسزایی در سامانهاز مهمترین عوامل تولید در کشت نیشکر، آب می
صرفه  بهتوان وری این عامل تولید را با راهکارهایی افزایش داد میدر این محصول در اقلیم خوزستان، در صورتیکه بتوان بهره

 های تولید نیشکر در خوزستان امیدوار بود.جویی و بهبود بهره وری در سامانه
در مطالعه حاضر، نخست با استفاده از آمار و اطلاعات جمع آوری شده توسط مرکز توسعه نیشکر به تخمین تابع تولید برای یکی 

 1هکتار( در کشت و صنعت امام خمینی خوزستان 36تا  10 هایی ازواحد زراعی با وسعت 81در  CP48-103(های نیشکر از واریته
وری عوامل تولید بویژه آب تعیین گردد، تا بتوان پیشنهاداتی را برای کاهش یا پرداخته شده است تا مقادیر بهینه و مقدار بهره

ایسه اساس نتایج بدست آمده و مق تر از عوامل تولید ارایه داد. از سوی دیگر برافزایش و تغییرات مناسب در جهت استفاده مناسب
های تولید نیشکر به بررسی کارایی نظام قیمت گذاری آب پرداخته گذاری آب تحویلی به سامانههای ترجیحی قیمتآنها با تعرفه
 شده است. 

 

 روش تحقیق
شت و های تولید در مزارع کدهوری آب و دیگر نهادر این مطالعه از نظریه اقتصاد تولید و رهیافت اقتصادسنجی برای بررسی بهره

صنعت نیشکر در استان خوزستان استفاده شده است. نظریه اقتصاد تولید، چارچوب رفتار تولیدکنندگان را بر مبنای رفتار عقلایی 
ایه (. در این بخش بر پ1326کند )سلامی، کند و عوامل موثر بر ساختار تولید بنگاه را تصریح میهای اقتصادی تبیین میبنگاه

                                                           
محدوده  کیلومتری جنوب شهرستان شوشتر در استان خوزستان واقع شده است. 30کشت صنعت امام خمینی)ره( در اراضی شعیبیه بین رودخانه های شطیط و دز در 1 

های شمالی دشت شعیبیه و هکتار است که از شمال به تپه 16300مساحت تقریبی طرح، بخشی از دشت شعیبیه واقع در دهستان شعیبیه از توابع شهرستان شوشتر به 
 34)ره( حدود از غرب به رودخانه دز و از شرق به رودخانه شطیط )کارون( و از جنوب به کشت و صنعت دهخدا محدود است طول ابعادی کشت وصنعت امام خمینی

هزار تن(، 100ت یدر کشت و صنعت امام خمینی)ره( واحدهای صنعتی از قبیل کارخانه شکر خام )با ظرف .کیلومتر است 16و حداکثر  6کیلومتر و عرض آن حداقل 

 هزار تن( احداث شده است.100ت ی)با ظرف MDF ایهزار تن( و کارخانه تخته نیمه سنگین 100دام )با ظرفیت کارخانه خوراک
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 شود.وری عوامل تولید در چارچوب برازش توابع تولید نیشکر معرفی مینظریه تولیدکننده، چگونگی برآورد بهره
وری نهایی و کشش تولید عوامل مختلف تولید در مدل برآورد شده با فرض اینکه تولیدکنندگان، عوامل وری متوسط، بهرهبه طور کلی بهره

 کنند عبارت است از:تامین میتولید را از یک بازار رقابتی 

(.) 

  
 که در آن: 

ijMP ی)مزرعه( : بهره وری نهایی قطعهj  ام از عامل تولیدi ام 

ijAP ی)مزرعه( : بهره وری متوسط قطعهj  ام از عامل تولیدi ام 

ijE ی)مزرعه( : کشش تولید قطعهj  ام از عامل تولیدi ام 

iY ( ی )مزرعه: عملکرد نیشکر در قطعهj ام 

ijX  مقدار مصرف عامل تولید :i ی)مزرعه( ام توسط قطعهj ام 
شود. این بهره وری در متون مربوط به اقتصاد توسعه، به عنوان میزان ستانده حاصل از مقدار معینی از یک یا چند نهاده تعریف می

مقیاس  ی تغییر فناوری، تغییرمان است و آثار سه گانهای از زی استفاده از منابع و عوامل تولیدی در برههی نحوهمعیار نشان دهنده
بهره وری  رو تغییر درگیرد. از اینها، یعنی حرکت به سمت تابع تولید مرزی از داخل را در بر میو تغییر در راندمان استفاده از نهاده

ن نشانگر تغییر و تفاوت در توان فنی و ای به دوره بعد و یا شکاف بهره وری بین واحدهای تولیدی در یک مقطع از زمااز دوره
ها به کالا و خدمات و یا به عبارت دیگر، تغییر در ثمر بخشی یک مجموعه از عملکرد واحد یا بخش اقتصادی در تبدیل نهاده

 (.1386و گجراتی،  1386ها در تولید ستانده است )حسین زاد و همکاران، نهاده
ز سوی اقتصاددانان پیشنهاد شده است: روش اقتصاد سنجی و روش غیر پارامتری، به برای محاسبه بهره وری، دو روش عمده ا
های گوناگونی از منابع مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. در این مطالعه با منظور استفاده از روش اقتصادسنجی مدل

محاسبه شده است. به این منظور دو نوع بهره وری، که از  های تولیداستفاده از روش اول و برآورد تابع تولید، بهره وری نهاده
( که ستانده حاصل از یک واحد نهاده معین AP)1بهره وری متوسط -1مفاهیم شاخص بهره وری جزیی است، منظور گردیده است: 

افزاید. نده کل می( که عبارت است از مقداری که هر واحد عامل ورودی )داده( به ستاMP)2بهره وری نهایی -2تعریف می شود.
 (.1324و دبرتین 1381بنابر این، بهره وری نهایی مشتق اول تابع تولید نسبت به عامل مربوط است )سیدان، 

(. در این روش 1381باید تابع تولید مناسب تخمین زده شود )سیدان،برای بهره وری محاسبه تابع تولید ضروری است، بنابر این می
های نیشکر، تابع تولید برآورد شد و با استفاده های مربوط به واریتهداده OLSع با استفاده از روش پس از مشخص کردن فرم تاب

 از آن، بهره وری نهایی و متوسط مربوط به هر نهاده به دست آمده است.
د، که توابع اسب اقدام شبرای برقراری روابط بین نهاده و ستانده، پس از استخراج داده ها نسبت به پردازش و گزینش تابع تولید من

داگلاس، ترانسندنتال )متعالی( و درجه دوم تعمیم یافته و ترانسلوگ، تخمین زده شدند. سپس برای مقایسه بهترین شکل  -کاب
 استفاده شده است   6LR، آزمون 3AIC، 4SICحداقل مربعات مقید، معیار  Fی فرم توابع از جمله، های مقایسهتابع تولید از آزمون

 ها مشخص شد که تابع درجه دوم تعمیم یافته در مجموع مناسب ترین شکل تابعی را داراست.، پس از بررسی(1381یدان،)س
 باشد:ی محاسبه کشش عوامل تولید و بهره وری نهایی بصورت زیر میفرم کلی تابع درجه دو تعمیم یافته، نحوه

 ( تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته2)
 

 های تولیدی کشش نهادهطه( راب3)
 

                                                           
1 Average Productivity 

2 Marginal Productivity 
3 Akaike Information Criteria 

4 Schwartz Information Criteria 

5 Likelihood Ratio Test 
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 وری)تولید( نهاییی بهره( رابطه4)

 
مختلف را نشان  هایدهند و فناوری تولید نیز نحوه ترکیب نهادهاساساً اشکال مختلف تابع تولید در واقع فناوری تولید را نشان می

لید را های توهای گوناگون نهادهتولیدی به شیوه هایشود که سامانهدهد. اختلاف موجود در شرایط تولید و مدیریت موجب میمی
باهم ترکیب کنند. بنابراین به توابعی نیاز است که این اختلاف را بهتر نشان دهد. با توجه به اینکه فرم تابع درجه دوم تعمیم یافته 

ایط ن این فرم تابعی، اختلاف در شرکند، در ضمبه تعداد کافی پارامتر دارد لذا هیچ گونه محدودیتی بر ساختار تولید اعمال نمی
 (.1324و دشتی،  1326کند )دبرتین،تولید و مدیریت را نیز بهتر فراهم می

استفاده شده است. در ابتدا با توجه به سطح زیر کشت  CP48-103در این پژوهش از اطلاعات زراعی کشت نیشکر مربوط به واریته 
 محاسبه شد و سپس کلیه عوامل تولید بر حسب هکتار تعدیل شدند. و میزان تولید هر مزرعه، عملکرد هر مزرعه 

 تاریخ برداشت سال جاری )بر حسب روز(، سطح عوامل تولید انتخاب شده در این پژوهش به ترتیب عملکرد تولید )برحسب تن(،
ر(، حجم ات آبیاری)تعداد دوزیر کشت )بر حسب هکتار(، تاریخ برداشت سال گذشته )بر حسب روز(، سن گیاه )بر حسب سال(، دفع

اسب بخار(، دفعات کوددهی)تعداد دور( و حجم کوددهی )بر حسب  10)بر حسب توان ماشینی  آبیاری )بر حسب هزار متر مکعب(،
 مزرعه ی موجود که در آنها واریته مذکور کشت شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. 81تن( بوده که در 

اختلاف زمان شروع تا پایان برداشت هر مزرعه محاسبه شد که بصورت تعداد روز مورد استفاده قرار  تاریخ برداشت سال جاری از
ت. بدست آمده اس گرفت. تاریخ برداشت سال گذشته از تعداد روزهایی که از محصول سال گذشته در سال جاری برداشت شده،

کوددهی و حجم آبیاری و کوددهی نیز  موجود و تعداد دور آبیاری،سن گیاه نیز بر اساس تاریخ کاشت هر مزرعه از آمار و اطلاعات 
ای که در مورد عامل کود قابل ذکر می باشد این است که، به دلیل بیش از حد شدن در پایان سال زراعی بدست آمده است. نکته

. در مورد توان باشدکیک شده نمیمتغیرهای الگو، این مقدار از تجمیع کلیه مقادیر کودهای مصرفی بدست آمده است و بصورت تف
در هر هکتار بدست آمده است. در مجموع در  D6H و8160 ، 399ماشینی نیز، مقادیر این عامل از جمع توان ماشین آلات مدلهای 

 متغیر توضیحی نام برده شده و متغیر وابسته میزان عملکرد استفاده شده است. 7این مطالعه از 

 نتایج و بحث
وری نهاده آب )بر اساس دو متغیر تعداد دور آبیاری یا مدیریت کاربرد آب و حجم آبیاری( ارائه نتایج مربوط به بهره در این بخش به

گذاری آب در استان خوزستان با مصرف و بهره وری آب پرداخته شده ای قیمتدر تولید نیشکر و همچنین بررسی نظام تعرفه
همانطور که پیشتر بیان شد  1وامل تولید نیز بصورت مجزا مورد ارزیابی قرار گرفته اند.وری هر کدام از عاست. علاوه بر آن بهره

های مربوط به منظور تابع تولید درجه دوم تعمیم یافته و متناسب با این تحقیق برآورد و نتایج ضرایب فنی و مقادیر آماره برای این
هستند توان دوم هر کدام از عوامل معرفی شده در جدول فوق  2با عدد ( ارائه شده است. پارامترهایی که همراه 1آنها در جدول )

اند. برای تسهیل بررسی و ارزیابی، بین آنها مشخص شده *می باشند و پارامترهای اثر متقابل هر کدام از عوامل تولید نیز با علامت 
 هایی و کشش عوامل تولید ارائه شده است. حداکثر و میانگین عوامل تولید، بهره وری ن ( نیز مقادیر حداقل،2در جدول )

همانطور که  د.باشیا به بیان دیگر یکی از ارکان مدیریت کاربرد آب می تعداد دور آبیارییکی از مهمترین عوامل تولید در نیشکر 
انگین تعداد . میدر قسمت مقدمه به آن اشاره شد نیشکر برای رشد خود به آب قابل توجهی نسبت به سایر محصولات نیازمند است

وری دور بوده است. بهره 34و  18دور و حداقل و حداکثر تعداد دور آبیاری به ترتیب برابر  24دور آبیاری انجام شده در مزارع حدود 
باشد، یعنی افزایش هر دور آبیاری در مزارع مقدار تن است که نسبت به سایر عوامل رقم بزرگتری می 1/12نهایی این متغیر حدود 

 1/12سبتاً قابل توجهی به عملکرد اضافه خواهد کرد. البته شایان ذکر است که به دلیل موانع فنی و عملی نمی توان گفت مقدار ن
گردد، چون از لحاظ عملی این موضوع تقریباً غیر ممکن و قابل تن به ازای هر بار افزایش تعداد دور آبیاری بر عملکرد افزوده می

ی این است که، بدست آمده که این رقم نیز نشان دهنده 22/6این عامل تولید رقم قابل توجه و برابر  پذیرش نخواهد بود. کشش
گیری خواهد داشت. با توجه به اعداد و ارقام بدست اگر تعداد دور آبیاری افزایش یابد به طور قطع عملکرد محصول تغییر چشم

                                                           
( ارائه شده 2باشد، نتایج سایر عوامل تولید صرفا در جدول )ای قیمت گذاری بر آن مدنظر میبا توجه به اینکه هدف اصلی بررسی بهره وری آب و اثرات نظام تعرفه1 

 است.
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 های تولید نیشکر است.این عامل از موثرترین متغیر د،آمده برای این عامل و در مقایسه با سایر عوامل تولی
را  توان حجم ثابتی از آبیعنی با تعداد دورهای آبیاری متفاوت می توان عامل مکمل تعداد دور آبیاری دانست،را می حجم آبیاری 

و کمترین حجم  3/86حجم  هزار متر مکعب است که بیشترین 2/36بین مزارع توزیع نمود. میانگین حجم آبیاری بین مزارع 
باشد که این اختلاف بین مزارع با توجه به شرایط اقلیمی یکسان کمی غیر متناسب هزار متر مکعب می 1/22آبیاری بین مزارع 

حجم آبیاری  متر مکعب(1000برآورده شده و به این مفهوم است که اگر یک واحد ) -22/3وری نهایی این عامل باشد. بهرهمی
بدست  03/2تن کاهش عملکرد در مزارع خواهیم داشت. کشش این عامل تولیدی برابر  4تا  3ردد، به طور میانگین حدود افزوده گ

ی کشش درصد در اثر افزایش یک درصدی حجم آبیاری است. محدوده 03/2ی کاهش عملکرد به میزان آمده است و نشان دهنده
 دهد.ع غیر متناسب آب را بین مزارع مختلف نشان میاست که توزی 42/2و  -84/64این عامل تولید بین 

این  توان نواحی تولید را استخراج نمود وی برخی از توابع تولید میهمانطور که در قسمت روش تحقیق به آن اشاره شد با استفاده
آن است که از آن عامل تولیدی ای در ناحیه اول و سوم تولید قرار گیرد حاکی از نکته بیان شد که اگر مقدار استفاده از نهاده

دهد. اگر ی اقتصادی مصرف را نشان میی دوم تولید است که محدودهشود و تنها ناحیهبصورت اقتصادی و بهینه استفاده نمی
ستفاده ای یک تولید باشد یعنی باید از آن عامل بیشتر استفاده شود ولی در مقابل اگر در ناحیه سوم تولید باشد باید عاملی در ناحیه

از آن عامل تولید را کاهش داد. با این مقدمه در این قسمت نتایج حاصل از عملکرد مزارع در استفاده از نهاده آب بیان شده است 
 (.2)جدول 

ی ریعنی در تمام مزارع، تعداد دور آبیای اول تولید هستند ی مزارع در ناحیهدر مورد تعداد دور آبیاری این نتیجه حاصل شد که همه
 66درصد ) 6/81کمتر از حد بهینه میباشد و بایستی تعداد دورهای آبیاری افزایش یابد، در مقابل در مورد حجم آبیاری حدود 

ی توزیع نامتناسب حجم آبیاری در بین مزارع است. با افزایش که نشان دهنده ی سوم تولید قرار دارند،مزرعه( از مزارع در ناحیه
مزرعه( از مزارع در  8درصد ) 7/7توان از این حجم آبیاری به نحو بسیار مطلوب تر استفاده نمود. در ضمن تعداد دور آبیاری می

 ی اول تولید قرار دارند.مزرعه( در ناحیه 2درصد ) 6/8ی دوم و ناحیه
زارع افزایش ور آبیاری در متعداد دور آبیاری کمتر از مقدار بهینه اقتصادی بوده و بایستی تعداد د نتیجه کلی بدین شرح است که

یابد در مقابل از حجم آبیاری بایستی کاسته شود تا استفاده از نهاده ارزشمند آب در حد مطلوب اقتصادی قرار گیرد. نتایج سایر 
  ( با جزییات بیان شده است.2های تولیدی نیز به طور مستند در جدول )نهاده

 نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی
. علاوه بر دهدهای تولید نیشکر نشان میمطالعه چگونگی استفاده از عوامل تولید و مدیریت درون مزرعه را در سامانه نتایج این

های تولیدی بویژه عامل آب اثرگذار هستند. های درون مزرعه وجود دارند که بر نحوه استفاده از نهادهآنها عواملی خارج از سامانه
گذاری آب در بخش کشاورزی اشاره کرد که قانون توزیع زارهای اقتصادی مانند نظام تعرفه و قیمتتوان به اباز جمله آنها می

 عادلانه آب نیز در این زمینه تدوین شده است. 
متر مکعب برآورد شده است که در مقایسه  430های نیشکر خوزستان حدود شاخص مصرف آب برای تولید هر تن در مزارع سامانه

چین و امریکا به ترتیب حدود  این شاخص در تولید نیشکر و در کشورهای برزیل، هند، 1شده در گزارش یونسکو، با نتایج ارائه
ان دهد. از طرف دیگر نتایج نشمتر مکعب برای تولید هر تن نیشکر بوده که اختلاف معناداری را نشان می 103و  112، 167، 166

باشد که هزار مترمکعب در هکتار متغیر می 86تا  22کر نیز بازه مصرف آب از حدود های تولید نیشداد که در درون مزارع سامانه
 نشان از عدم مدیریت صحیح این نهاده با ارزش دارد.

توان ناشی از استفاده ناکارامد ابزارهای های تولید نیشکر را از بعد خارج از مدیریت مزرعه میاین عدم کارایی مصرف آب در سامانه
و در سازمان آب و برق خوزستان به تصویب  72نست. براساس کتابچه تعیین تعرفه محصولات مختلف که در سال اقتصادی دا

ان به های نیشکر خوزسترسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، تعرفه ترجیحی برای مصرف هر یک مترمکعب آب در کشت و صنعت
تعیین شده به این معناست که به طور میانگین هزینه استفاده از آب ریال نرخگذاری شده است. تعرفه  100طور میانگن در حدود 

باشد. حال این میلیون ریال می 6/3برای هر هکتار کشت نیشکر با توجه به مصرف آب این محصول به طور میانگین در حدود 

                                                           
1 National Water Footprint Accounts, UNESCO-Institute for Water Education, May 2011; PRS.  
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تر کردن ورتوان به بهرهمی های ترجیحی در کنار مدیریت ضعیف مصرف آب چطورشود با این نظام تعرفه و قیمتسوال مطرح می
 های تولید نیشکر و استفاده بهینه از آب و قرار گرفتن در ناحیه اقتصادی )ناحیه دوم تابع تولید( امیدوار بود. سامانه

های تولید نیشکر و همچنین با توجه به نتایج بدست آمده دو پیشنهاد کاربردی در سطوح مدیریت درون مزارع سامانه
 باشد:ای و ملی قابل ارائه میای منطقههگزاریسیاست

ا های مختلف توابع تولید متناسب برآورد شده تشود برای واریتهدر تمامی واحدهای توسعه نیشکر در وهله نخست پیشنهاد می-1
نی به اصلاح فوضعیت استفاده مزارع از نهاده آب از دیدگاه بهینه اقتصادی مشخص شود و سپس با استفاده از ابزارهای مدیریتی و 

 مصرف آب )مدیریت در تعداد دور و حجم آبیاری و ...( در سامانه ها اقدام نمود.
گزاران بخش آب بویژه در سازمان آب و برق خوزستان پیشنهاد استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تعیین نرخ آب بهای سیاست-2

و کارامد به متولیان ارائه نمایند. بدون در نظر گرفتن ارزش اقتصادی  ای را برای تدوین قوانین متناسبزراعی و تدوین نظام تعرفه
 ها را تضمین نمود. بنابر این، برایوری مصرف آب این سامانهتوان کارایی و بهبود بهرهآب، هزینه تمام شده و توان پرداخت، نمی

ت گذاری آب مورد بازبینی قرار گرفته تا مصرف ای و قیمهای نظام تعرفهوری آب و تولید کل، ضروری است سیاستافزایش بهره
 های تولیدی، تا حد امکان در مقدار بهینه اقتصادی قرار گیرد. آب بدون تغییر در عملکرد سامانه

 
 نتایج برآورد ضرایب تابع تولید نیشکر .(1جدول )

 پارامترضریبانحراف معیار tآماره 
Cاعرض از مبد 
T یزمان برداشت سال جار 
S سطح زیر کشت بر حسب هکتار 
Age سن بر حسب سال 
Tlag زمان برداشت محصول سال گذشته 
P بر حسب اسب بخار یتوان ماشین 
Hirr برحسب هزار متر مکعب یحجم آبیار 
Nirr یتعداد دور آبیار 
Nfert یتعداد دور کود ده 
Hfert بر حسب تن یحجم کودده 

T2 
S2 
Age2 
Tlag2 
P2 
Hirr2 
Nirr2 
Nfert2 
Hfert2 
T*S 
T*AGE 
T*TLAG 
T*P 
T*Hirr 
T*Nirr 
T*Nfert 
T*Hfert 
S*Age 
S*Tlag 
S*P 
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S*Hirr 
S*Nirr 
S*Nfert 

S*Hfert 
Age*P 

Age*Tlag 
Age*Hirr 
Age*Nirr 
Age*Nfert 
Age*Hfert 
Tlag*P 
Tlag*Hirr 
Tlag*Nirr 
Tlag*Hfert 
Tlag*Nfert 
P*Hirr 
P*Nirr 
P*Hfert 
P*Nfert 
Hirr*Nirr 
Hirr*Nfert 
Hirr*Hfert 
- Nirr*Nfert 
Nirr*Hfert 

Hfert*Nfert 

DW=2.3 95.02 R

  درصد و  6معنی دار در سطح  درصد10معنی داری در سطح 
تحقیقماخذ: یافته های 

 
 بهره وری و کشش عوامل تولید نیشکر (.2جدول )

 حجم آبیاری دور آبیاری 
زمان 

برداشت 
 سال جاری

سطح 
زیر 
 کشت

زمان 
برداشت 
 سال قبل

سن 
 گیاه

توان 
 ماشینی

دور 
 کوددهی

حجم 
 کوددهی

عوامل 
 تولید

 31/6 22/2 66/62 68/4 8/62 12/26 12/82 23/36 22/23 میانگین

 20/3 2 67/10 00/1 0 31/7 00/32 08/22 00/18 حداقل

 16/16 4 28/138 00/8 122 41/36 00/207 33/86 00/34 حداکثر

بهره وری 
 نهایی

 -13/62 62/47 -62/1 -88/24 -07/0 77/12 -36/2 -22/3 1/12 میانگین

 -28/206 -42/142 -03/3 -21/60 -76/1 -42/8 -68/3 -4/12 2/2 حداقل

 63/31 26/142 -8/0 22/26 42/1 07/37 -42/1 47/4 2/24 حداکثر

کشش 
عوامل 
 تولید

 -16/6 66/1 -20/1 -67/1 -46/0 84/6 -27/2 -03/2 22/6 میانگین
 -61/64 -83/4 -67/3 -42/6 -66/2 -27/1 -22/4 -84/14 2/0 حداقل
 43/1 67/4 -16/0 24/0 67/0 02/12 16/0 42/2 2/7 حداکثر

ناحیه اول 
 تولید

 3 62 0 0 0 27 0 2 81 تعداد مزارع
 2/3 32/20 0 0 0 63/72 0 64/8 100 درصد مزارع

ه دوم ناحی
 تولید

 10 12 0 2 20 1 1 8 0 تعداد مزارع
 36/12 77/20 0 42/2 86/27 23/1 23/1 88/7 0 درصد مزارع

ناحیه 
 سوم تولید

 68 2 81 27 42 1 80 66 0 تعداد مزارع
 76/83 64/8 100 63/72 16/20 23/1 22/78 48/81 0 درصد مزارع

 های تحقیقماخذ: یافته
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ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض آب بها در شرکت  یژگیهایو و ینرابطه بین صفات مشترک بررسی

 استان گلستان ییآب و فاضلاب روستا
 

 4، کوروش روشن 9 ، علیرضا کریمی 2 ریمی، محبوبه ک1 بهزاد هرمزی
 hormozi@golestanabfar.ir رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان، -1

 arshiya231@yahoo.com کارشناس مالی،شرکت آب منطقه ای گلستان ، -2
 karimi@golestanabfar.irن،رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات ،شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستا -3

 roshan@nww.irکارشناس مسیول مالی ،برنامهریزی و بوجه شرکت مهندسی آبفا کشور ، -4

 

آب در روستاها ،محدود بودن منابع تامین  و افزایش هزینه های تامین آب با کیفیت موجب  تقاضایرشد جمعیت و افزایش میزان 
گلستان به تدوین راهبرداهای لازم در جهت تامین آب شرب بهداشتی سالم برای شده تا شرکت آب و فاضلاب روستایی استان 

های آب و فاضلاب روستایی به طور مداوم با آن سر و کار دارند مسئله کی از مهمترین مشکلاتی که شرکتمشترکین خود بپردازدی
، در این باشد. با توجه به این واقعیتبها میها آبمنبع تامین اعتبار لازم برای فعالیت این شرکت مهمترینباشد. وصول آب بها می

 مورد رگانگ شهرستان روستایی وفاضلاب آب شرکت مشترکین بهایآب قبوض پرداخت بر مؤثر عواملتحقیق تلاش شده است 
بها  قبوض آبمقاله حاضر رابطه بین رابطه بین صفات مشترک  و ویژگیهای ارائه خدمت با  پرداخت به موقع ..ردیگ قراری بررس

مشترک از مشترکین  30000در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان موزد بررسی قرار می دهد  آزمودنی های پژوهش 
بین  آن، میزان نیز و ارتباط وجود بررسی منظور شهرستان گرگان بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به

پیرسون  آزمون همبستگی اند ازکیفی متغیرها تحقیق این در اینکه دلیل به و رگرسیون استفاده شده وهمبستگی  آزمون از متغیرها
های استفاده گردیده است. برای سنجش پرسشنامه ها که بصورت محقق ساخته می باشد پایایی و روایی آنها مورد تایید قرار یافته

و خانوادگی،فیزیولوژیکی و شغل اصلی و درآمد مشترک به تر تیب پژوهش نشان می دهد که متغیر عومل فرهنگی ،اجتماعی 
بیشترین تاثیر را بر پرداخت به موقع قبوض آب بها و تکریم و پاسخگویی و قرائت و توزیع قبوض و کمیت و کیفیت و عملکرد 

 بها دارند واحد اتفاقات به ترتیب از ویژیهای ارائه خدمت بیشترین تاثیر را در پرداخت به موقع قبوض آب 
 

 : صفات مشترکین ، ویژگی ارائه خدمت ، قبوض آب بها ، شرکت آبفارهای کلیدیواژه
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 مقدمه
باشد. دار تأمین منابع آبی موردنیاز بخش روستایی میترین مؤسسه رسمی عهدهعنوان عمده شرکت آب و فاضلاب روستایی به

و داشتن برنامه برای وصول به آن غایت است. جایگاه بخش آب و  بخشد تعیین مقصدآنچه به حیات جامعه معنا و مفهوم می
،  فرهنگی  فاضلاب روستائی با عنایت به تفکیک وظایف دولت در حوزه های چهارگانته امور حاکمیتی ، امور تصدیهای اجتماعی

یت ور زیربنایی است که موجب تقوو خدماتی ، امور زیربنائی و امور تصدیهای اقتصادی بعنوان یکی از وظایف مهم دولت درحوزه ام
موقع قبوض سبب حرکت شرکت آب و فاضلاب در مسیر خودکفایی پرداخت بهزیر ساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد 

گردد. لذا آگاهی از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد پرداخت قبوض روستاییان ضروری  و تضمین تداوم فعالیت این مؤسسه در کشور می
 های عملی مناسب یاری دهد.ریزان این بخش باشد و آنها را در اتخاذ راهبردتواند راهنمای مناسبی برای برنامهمی است و

با توجه به دولتی و خدماتی بودن و وضعیت نامناسب تراز مالی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان و ضرورت بهبود 
مترتب بر شرکت  هایتبع آن، هزینههای مشترکین و بهو همچنین روند فزاینده خواستهعنوان بنگاه اقتصادی وضعیت بیلان مالی به

ورت سو و ضرتوجهی از کل جمعیت استان را به خود اختصاص داده اند از یکآبفار از سوی مشترکین روستایی که سهم قابل
بها و افزایش میزان رضایت مشترکین از ی آببازپرداخت بدههای غیرمجاز، دیرکرد و یا عدمکاهش مخاطرات ناشی از انشعاب

منظور ارانه راهکارهای عملی بهبود تراز مالی و ارتقای جایگاه فعلی دهی مناسب از سوی دیگر ، پژوهش حاضر بهطریق خدمات
 شود. شرکت با حفظ حقوق و جلب مشارکت و رضایت مشتریان شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان گرگان انجام می

 ان مسئلهبی
آب یک منبع طبیعی کمیاب و حیاتی و در عین حال تجدید شونده استکه انسان به طور مستمر و در هر زمان و مکان به آن نیار 
دارد آب همچنین یک  کالای با ارزش و غیر قابل جایگزین در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور است.آب نقش حیاطی در آمایش 

ر ساخت توسعه سایر بخشها است و بالاخره آب یکی از  مهمترین مولفه ها در حفظ و تعادل و پایداری سرزمین بر عهده داشته و زی
ی بخش عهرشد و توسوری سایر منابع استتکوسیستم و محیط زیست است.و سبب ارتقاء شاخصهای زندگی و موجب بهبود بهره

ی جوامع، رویکرد به عدالت اجتماعی و توسعه نهایت توسعه آب و فاضلاب منجر به ارتقای سطح بهداشت عمومی، رفاه مردم و در
 تاررف باشد..های انسانی و اجتماعی میی فعالیتپایدار خواهد شد و این امر عامل گسترش و فراهم نمودن زمینه برای توسعه

 دهند، بروزمی تی ازخودنارضای هنگام کنندگان مصرف که را متفاوتی اعمال تمامی که است اصطلاحی کننده مصرف آمیز شکایت

 کالا مصرف سطوح یا کاهش رابطه یک درقطع کننده مصرف انتخاب به رفتارخروجی( 2006اس، ومیشل سی )جان .گیرد دربرمی

 وکارکنان مشتریان معطوف را خود توجه موفق خدماتی هایسازمان( 2006اس، ومیشل سی )جان .گردد می اطلاق خاص خدمت یا

  .کنند می درک را خدمت و سود رهزنجی آنها .نمایند می
 این حلقه 6 زند می پیوند کارکنان و مشتریان خشنودی و رضایت با را خدماتی هایسازمان سود که است ای بگونه این زنجیره

 و وفادار مشتریان وجود-4 بیشتر، باارزش خدماتی ارائه-3 راضی، و مولد کارکنان وجود-2 داخلی، خدمت کیفیت-1 زنجیره شامل
با توجه به اینکه یکی از منابع سرمایه یک شرکت،  (1731 )کاتلر، .باشد می سالم خدمات ارئه از حاصل سود و رشد 6 -خشنود،و

 تواند نقش مؤثری درپرداخت بدهی میباشد، لذا تأخیر و یا عدمرسانی به مشترکین میهای ناشی از خدماتمیزان بازپرداخت
 ک مؤسسه داشته باشد.سودآوری یناموزونی مالی و عدم

 ضرورت و اهمیت موضوع
ی از برداردر کشور خشک و کم آب ایران آب همواره از جایگاه ارزشی و تقدسی زیادی برخوردار بوده است .حفظ منابع آبی و بهره

وری از هره(همچنین وضعیت اقلیمی مان باعث شده تا استحصال و ب1372شود)قدیمی،آن به عنوان وظیفه دینی وملی قلمداد می
منابع آب بویژه آب شرب موضوع ویژه ای به شماره آید از طرفی تغیر در محیط اجتناب ناپذیر است ، حقوق شهروندی یکی از 
مولفه های حقوق انسانی و مدنی مردم در جامعه است همان قدر که مردم در برابر قانون مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند 

تدوین گردد که آزادیهای فردی و اجتماعی را تامین و تضمین نماید.شرکتهای آب و فاضلاب به عنوان  قانون نیز باید به نحوی
(مشترکین به عنوان یک عامل 1376بزرگترین خدمت دهنده تامین و توزیع در این راستا مسئولیتی مهم را برعهده دارند.)دشتی ،

ب و فاضلاب هستند مشتریان شرکتهای آب و فاضلاب ، عموم آحاد جامعه برون سازمانی ،اولین و قابل اتکاترین حامیان شرکتهای آ
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را مشمول می شود و انجام رصالت سازمانی ، حفظ منابع آبی و حرکت بسوی بنگاه داری اقتصادی منوط به کسب رضایت مشتریان 
مانها امروز نیاز فزاینده به نوعی (ساز1372،جلب اعتناد و همدلی آنها با شرکتهای آب و فاضلاب است.)محمودآبادی و قنادی ، 

آگاهی و دانش دارند واز این رو سازمانها را به سمت فعال کردن پتانسیل های خود هدایت می کند تا به شرایط محیط کار بیندیشند 
ست اتواند موجب عدم توسعه شبکه آب و فاضلاب روستایی شود. بنابراین ضروری قصور در پرداخت بدهی از سوی مشترکین، می

پرداخت بدهی مشترکین را مورد بررسی وری و سودآوری عوامل تأثیرگذار بر تأخیر و یا عدمکه این شرکت در جهت افزایش بهره
قرار دهد. بسیاری از مشترکین روستایی درآمد ماهانه ندارند چرا که اکثر روستائیانی که به کار کشاورزی مشغولند، درآمدشان 

شود و یا باید از نظر سطح تحصیلات و آگاهی مورد ارزیابی قرار گیرند. مسلماً ند دوره در سال عاید میصورت سال زراعی و یا چبه
های مشترکین داشته باشد. از سوی دیگر، میزان امکانات برای پرداخت قبوض تواند نقش مؤثری در جهت کاهش معوقهآگاهی می

 ک و سایر خدمات دیگر و نیز میزان آگاهی روستاییان از وجود چنین امکاناتینظیر استفاده از تلفن، اینترنت، پست بانک، عابر بان
منظور ارانه راهکارهای عملی بهبود تراز تواند گامی مؤثر در این بررسی باشد. پژوهش حاضر بهی استفاده از آنها نیز میو نحوه

 ریان شرکت آب و فاضلاب روستایی انجام شدمالی و ارتقای جایگاه فعلی شرکت با حفظ حقوق و جلب مشارکت و رضایت مشت
 نماید.بودن طرح پژوهشی حاضر را توجیه میکه این موضوع، ضرورت اجرا و اقتصادی

 مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی در این پژوهش از یک متغیر مستقل پرداخت به موقع قبوض آب بها و دو متغیر وابسته تشکیل شده است بخش 

قع قبوض آب بها است و بخش دوم مدل صفات مشترکین است که داراس چهار بعد شغل و درآمد و اول مدل پرداخت به مو
فرهنگ ، اجتماعی و خانوادگی و فیزیولوژیکی است و در بخش سوم مدل وییگی ارائه خدمت است که از چهار بعد تکریم و 

دل یل شده است جهت درک بهتر از متغیر ها مپاسخگویی ،قرائت و توزیع قبوض ،کمیت و کیفیت و عملکرد واحد اتفاقات تشک
  مفهومی در شکل شماره )یک( ابعاد و شاخص های مورد استفاده در پژوهش را نمایش می دهد. 

 
 (1شکل)

ر قصد دارد به تحلیل رابطه بین صفات مشترکین  و ویژگیهای ارائه خدمت با  پرداخت به موقع قبوض بر این اساس پژوهش حاض
ر شهرستان گرگان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان بپردازد در راستای این هدف فرضیه های پژوهش آب بها در امو

 بصورت زیر تدوین شده است.
 (بین صفات مشترکین با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد1
 داری وجود دارد( بین شغل و درآمد با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنا1-1

 ( بین عوامل فرهنگ با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد1-2

 ( بین عوامل اجتماعی و خانوادگی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد1-3
 دارد( بین عوامل فیزولوژیکی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود 1-4
 ( بین ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد2

 ( بین تکریم و پاسخگویی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد2-1
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 ( بین قرائت و توزیع قبوض با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد2-2
 بین کیفیت و کمیت با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد( 2-3
 ( بین عملکرد واحد اتفاقات با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد2-4

 روش شناسی تحقیق:
 باشد.همبستگی می ها  از نوع  توصیفی وتحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع  کاربردی و به لحاظ جمع آوری داده

 ای و غیره . . . ( :الف( روش گردآوری اطلاعات ) میدانی ، کتابخانه
مع ها و ...( و جهت جها، مقالات و پایان نامهبه منظور گردآوری اطلاعات بخش ادبیات تحقیق، از روش کتابخانه ای )از قبیل کتاب

 های آماری از روش میدانی استفاده می گردد.آوری داده

 ابزار گردآوری اطلاعات ) پرسشنامه ، کارت مصاحبه ، کارت مشاهده ، کارت آزمون ، فیش و غیره ( :  ب(
  است. روایی و پایایی هر سه پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. پرسشنامه هاداده گردآوری اصلی ابزار

 پ( روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
 این در اینکه دلیل به همبستگی و رگرسیون استفاده می شود و آزمون از بین متغیرها آن، میزان نیز و ارتباط وجود بررسی منظور به

 گردد.استفاده می Spss 16پیرسون به کمک نرم افزار  آزمون همبستگی اند ازکیفی متغیرها تحقیق

 حجم نمونه و روش نمونه گیری (ت 
مشترک بوده که با توجه به جدول کرجسی و مورگان  32600معه( بالغ بر تعداد کل مشترکین امور آبفار شهرستان گرگان )حجم جا

نفر به عنوان  418نفر خواهد بود و با توجه به اینکه ممکن بود برخی از پرسشنامه ها برگشت داده نشود تعداد  380تعداد نمونه 
 نامه برگشت داده شد.پرسش 386. و از این تعداد نمونه انتخاب شدند که به روش تصادفی ساده انجام گرفت

 نتایج و بحث

 هاتجزیه و تحلیل توصیفی داده-1

گردد، فراوانی ( مشاهده می1پرسشنامه برگشت داده شد که همانطور که در جدول ) 386تعداد : ( توزیع فراوانی نمونه1-1

 باشد.نفر می 61و  331مشترکین مرد و زن در نمونه مورد مطالعه به ترتیب 
 

 به تفکیک جنسیت کارکنان نمونهی : فراوان1-جدول

 درصد تجمعی درصد تعداد جنسیت

 1/87 1/87 344 مرد

 100 7/10 42 زن

  100 386 کل
 

 ( توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن1-2
دهد که نتایج حاکی از آن است که از مجموع ( فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده در تحقیق را بر اساس سن نشان می2جدول)

 اند.سال سن داشته 60تا  46نفر  107سال و  46تا  30نفر بین  212سال،  30نفر زیر  66نفر پاسخگو، 386
 

 : فراوانی نمونه به تفکیک سن کارکنان2-جدول
 درصد تجمعی درصد تعداد سن)سال(

 88/10 88/10 42 90زیر 

 42/63 67/62 203 41تا  90

 100 63/36 141 20تا  42

  100 386 کل
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 ( توزیع فراوانی نمونه بر حسب تحصیلات1-9
نفر و افراد دارای  68نفر، افراد دارای مدرک لیسانس  42نفر، فوق دیپلم 266تعداد افراد پاسخ دهنده دارای مدرک دیپلم و پایین تر 

 (.3باشد)جدول نفر می 12مدرک فوق لیسانس و بالاتر 
 

 : فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات کارکنان 9 جدول

 درصد تجمعی درصد تعداد تحصیلات

 33/62 33/62 202 دیپلم و پایین تر

 62/23 24/21 82 فوق دیپلم

 1/76 63/22 82 لیسانس

 100 7/4 16 فوق لیسانس و بالاتر

  100 386 کل

 

 های تحقیق( تحلیل فرضیه2
ها در خصوص وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرهای تحقیق، با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق سی و آزمون فرضیهبه منظور برر

ا ها، عدم وجود رابطه بین دو متغیر یاز توزیع نرمال برخورداند، لذا از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. فرض صفر آزمون
 کند.د در حالیکه فرض مقابل )فرض یک( وجود رابطه بین دو متغیر را بیان میباشصفر بودن  مقدار ضریب همبستگی می

 ( آزمون فرضیه اصلی اول2-1
 : بین صفات مشترکین با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود ندارد. 0Hفرض 
 دارد.: بین صفات مشترکین با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود  1Hفرض 

باشد بین صفات مشترکین با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه می 643/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
تایید  1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigمستقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه

 (.4داری بین صفات مشترکین با پرداخت به موقع قبوض آب بها وجود دارد)جدولدرصد رابطه معنی 77اطمینان  گردد، بنابراین بامی
 

 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی اول 4-جدول

 قبوض آب  پرداخت به موقع صفات مشترک  

 صفات مشترک

Pearson Correlation  43

Sig. (2-tailed)  

N  

پرداخت به موقع قبوض 

 آب

Pearson Correlation 43 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 ( آزمون فرضیه اصلی دوم2-2
 موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود ندارد.: بین ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به  0Hفرض 
 : بین ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد. 1Hفرض 
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باشد بین ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض آب بها می 268/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
 1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigمی وجود دارد و با توجّه به اینکهرابطه مستقی

داری بین ویژگیهای ارائه خدمت با پرداخت به موقع قبوض آب بها وجود درصد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان تایید می
 (.6دارد)جدول
 

 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه اصلی دوم1- جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها ویژگیهای ارائه خدمت  

 ویژگیهای ارائه خدمت

Pearson Correlation  68

Sig. (2-tailed)  

N  

 پرداخت به موقع قبوض آب بها
Pearson Correlation 68 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 ( آزمون فرضیه فرعی اول2-9
 : بین شغل و درآمد با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود ندارد. 0Hفرض 
 رابطه معناداری وجود دارد. : بین شغل و درآمد با پرداخت به موقع قبوض آب بها 1Hفرض 

باشد بین شغل و درآمد با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه می 623/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
تایید  1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigمستقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه

 (.6داری بین شغل و درآمد با پرداخت به موقع قبوض آب بها وجود دارد)جدولدرصد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان می
 

 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول 2 جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها بین شغل و درآمد  

 بین شغل و درآمد

Pearson Correlation  623

Sig. (2-tailed)  

N  

 پرداخت به موقع قبوض آب بها
Pearson Correlation 623  

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 (آزمون فرضیه فرعی دوم2-4
 ین عوامل فرهنگی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود ندارد.: ب 0Hفرض 
 : بین عوامل فرهنگی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معناداری وجود دارد. 1Hفرض 

بها باشد بین عوامل فرهنگی با پرداخت به موقع قبوض آب می 612/0توجّه به اینکه ضتریب همبستگی پیرسون برابر با 

رد و فرض  H0باشتتد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigرابطه مستتتقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه
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H1 داری بین عوامل فرهنگی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه درصتتد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان تایید می

 (.2ولمعناداری وجود دارد)جد

 
 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم 9 جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها عوامل فرهنگی  

 عوامل فرهنگی

Pearson Correlation  612

Sig. (2-tailed)  

N  

 پرداخت به موقع قبوض آب بها
Pearson Correlation 612 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 ( آزمون فرضیه فرعی سوم2-1
 داری وجود ندارد.: بین عوامل اجتماعی و خانوادگی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 0Hفرض 
 داری وجود دارد.نوادگی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی: بین عوامل اجتماعی و خا 1Hفرض 

باشد بین بین عوامل اجتماعی و خانوادگی با پرداخت به موقع قبوض می 678/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
رد و  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0مقدار بوده که از  000/0برابر   sigآب بها رابطه مستقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه

داری بین عدالت بین عوامل اجتماعی و خانوادگی با پرداخت به درصد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان تایید می 1Hفرض 
 (.8 )جدول موقع قبوض آب بها وجود دارد

 

 مبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم: نتایج حاصله از آزمون ه 1 جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها عوامل اجتماعی و خانوادگی  

 عوامل اجتماعی و خانوادگی

Pearson Correlation  78

Sig. (2-tailed)  

N  

 پرداخت به موقع قبوض آب بها

Pearson Correlation 78 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 ( آزمون فرضیه فرعی چهارم2-2
 داری وجود ندارد.: بین عوامل فیزولوژیکی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 0Hفرض 
 د دارد.داری وجو: بین عوامل فیزولوژیکی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 1Hفرض 

باشد بین عوامل فیزولوژیکی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه می 326/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
تایید  1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر  sigمستقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه

 داری بین عوامل فیزولوژیکی با پرداخت به موقع قبوض آب بها وجود دارددرصد رابطه معنی 77ین با اطمینان گردد، بنابرامی
 (.7 )جدول
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 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی چهارم  3 جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها عوامل فیزولوژیکی  

مل فیزولوژیکیعوا  

Pearson Correlation  26

Sig. (2-tailed)  

N  

 پرداخت به موقع قبوض آب بها
Pearson Correlation 26 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 ( آزمون فرضیه فرعی پنجم2-9
 داری وجود ندارد.تکریم و پاسخگویی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی : بین 0Hفرض 
 داری وجود دارد.: بین تکریم و پاسخگویی با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 1Hفرض 

 وقع قبوض آب بها رابطهباشد بین تکریم و پاسخگویی با پرداخت به ممی 673/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
تایید  1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigمستقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه

 داری بین تکریم و پاسخگویی با پرداخت به موقع قبوض آب بها وجود دارددرصد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان می
 (.10 جدول)

 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی پنجم10- جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها تکریم و پاسخگویی  

 تکریم و پاسخگویی

Pearson Correlation  673

Sig. (2-tailed)  

N  

ب بهاپرداخت به موقع قبوض آ  Pearson Correlation 73 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 ( آزمون فرضیه فرعی ششم2-1
 داری وجود ندارد.: بین قرائت و توزیع قبوض با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 0Hفرض 
 داری وجود دارد.یع قبوض با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی: بین قرائت و توز 1Hفرض 

باشد بین قرائت و توزیع قبوض با پرداخت به موقع قبوض آب بها می 643/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
 1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigرابطه مستقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه

داری بین قرائت و توزیع قبوض با پرداخت به موقع قبوض آب بها وجود درصد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان تایید می
 (.11 )جدول دارد
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 ضیه فرعی ششم: نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فر 11-جدو

 پرداخت به موقع قبوض آب بها قرائت و توزیع قبوض  

 قرائت و توزیع قبوض

Pearson Correlation  43

Sig. (2-tailed)  

N  

Pearson Correlation 43 پرداخت به موقع قبوض آب بها 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0طایرابطه در سطح خ**

 

 ( آزمون فرضیه فرعی هفتم2-3
 داری وجود ندارد.: بین کیفیت و کمیت با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 0Hفرض 
 داری وجود دارد.: بین کیفیت و کمیت با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 1Hفرض 

باشد بین کیفیت و کمیت با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه می 682/0ون برابر با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرس
تایید  1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigمستقیمی وجود دارد و با توجّه به اینکه

 ت و کمیت با پرداخت به موقع قبوض آب بها وجود داردداری بین کیفیدرصد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان می
 (.12)جدول

 

 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی هفتم 12 جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها کیفیت و کمیت  

 کیفیت و کمیت

Pearson Correlation  62

Sig. (2-tailed)  

N  

Pearson Correlation 62 پرداخت به موقع قبوض آب بها 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **

 

 ( آزمون فرضیه فرعی هشتم2-10
 داری وجود ندارد.عنی: بین عملکرد واحد اتفاقات با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه م 0Hفرض 
 داری وجود دارد.: بین عملکرد واحد اتفاقات با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه معنی 1Hفرض 

باشد بین عملکرد واحد اتفاقات با پرداخت به موقع قبوض آب بها می 676/0با توجّه به اینکه ضریب همبستگی پیرسون برابر 
 1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض کمتر می 01/0بوده که از مقدار  000/0برابر   sigه به اینکهرابطه مستقیمی وجود دارد و با توجّ 

داری بین بین عملکرد واحد اتفاقات با پرداخت به موقع قبوض آب بها درصد رابطه معنی 77گردد، بنابراین با اطمینان تایید می
 (.13)جدول وجود دارد
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 : نتایج حاصله از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی هشتم 19- جدول

 پرداخت به موقع قبوض آب بها عملکرد واحد اتفاقات  

 عملکرد واحد اتفاقات

Pearson Correlation  76

Sig. (2-tailed)  

N  

Pearson Correlation 76 پرداخت به موقع قبوض آب بها 

Sig. (2-tailed)  

N  

 باشد.معنادار می 01/0رابطه در سطح خطای **
 

 تفسیر
، متغیر عومل فرهنگی  گرفت قرار های فرعی مورد تأییدفرضیه که فرضیه های اصلی و بود از آن حاکی تحقیق این هاییافته

 با پرداخت به موقع قبوض آب بها دارای رابطه مسقیم و معناداری ،اجتماعی و خانوادگی،فیزیولوژیکی و شغل اصلی و درآمد مشترک

 دارند. حیاتی اهمیت صفات مشترکین نقش و  بعد چهار هر که است از آن حاکی امر هستند. این
های پژوهش نشان دادند که بین تکریم و پاسخگویی و قرائت و توزیع قبوض و کمیت و کیفیت و عملکرد واحد همچنین یافته

 قات با پرداخت به موقع قبوض آب بها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.اتفا
های پژوهش نشان می دهد که متغیر عومل فرهنگی ،اجتماعی و خانوادگی،فیزیولوژیکی و شغل اصلی و درآمد مشترک به یافته

کیفیت و  ت و توزیع قبوض و کمیت وترتیب بیشترین تاثیر را بر پرداخت به موقع قبوض آب بها و تکریم و پاسخگویی و قرائ
  .عملکرد واحد اتفاقات به ترتیب از ویژیهای ارائه خدمت بیشترین تاثیر را در پرداخت به موقع قبوض آب بها دارند

 پیشنهادات پژوهش
دارد، لذا می  ضبا توجه به اینکه رضایت از تکریم و پاسخگویی به شکایات  تاثیر مثبت و معنی داری بر روی پرداخت به موقع قبو

بایست برای بهبود ساختار سیستم خدمات مشترکین و آموزش مسئولین مربوطه جهت پاسخگویی مناسب و به موقع مراجعات و 
تلاش برای رفع مشکلات آنان در راستای افزایش رضایتمندی مشترکین به طور مستمر توسط شرکت آبفار اقدامات لازم صورت 

رکت که یکی از دلایل آن عدم پرداخت به موقع بهای مصرفی توسط مشترکین می باشد، سبب کمبود نقدینگی شهمچنین گیرد.
پایین بودن کارایی واحدهای خدمات مشترکین، اتفاقات و عملیات جهت سرویس دهی مطمئن و به موقع به مشترکین و در نتیجه 

ی داری با پرداخت به موقع قبوض دارد، بنابراین رابطه مثبت و معن عوامل فرهنگینارضایتی مشترکین می گردد. از آنجاییکه 
برنامه ریزی جهت افزایش آگاهی مشترکین در مورد لزوم مشارکت مردم در تامین هزینه خدمات و دلایل آن  و همچنین شفاف 

ن امکان آسازی هزینه ها و درآمد های شرکت سبب افزایش انگیزه و تمایل مشترکین برای پرداخت به موقع قبوض و در راستای 
با توجه به اینکه دریافت به موقع قبض رابطه مثبت و معنی داری با  ارائه خدمات مناسب تر شرکت آبفار به مشترکین می گردد.

پرداخت به موقع قبض دارد، به عبارت دیگر مشترکینی که قبض خود را به موقع دریافت می کنند در مقابل مشترکینی که قبض 
 دقت بیشتری در قرائت و توزیع قبوض صورت پذیردخوش حساب تر می باشند  می کنندخود را به موقع دریافت ن

و  اردپرداخت به موقع قبوض آب بها درضایت از کمیت و کیفیت خدمات آبرسانی تاثیر مثبت و معنی داری با  با توجه به اینکه
را تعداد دفعات قطع آب و مدت زمان قطع همچنین با توجه به آمار توصیفی،مشترکین مهمترین دلایل عدم رضایت کمیت آب 

آب) میانگین تعداد دفعات و مدت زمان قطع آب برای مشترکین بدحساب بالاتر از مشترکین خوش حساب می باشد( به دلیل 
قدیمی بودن و فرسودگی پمپ ها، دبی پایین و از کار افتادن پمپ ها به دلیل قطع جریان برق بخصوص در فصل تابستان اعلام 

دند و از طرفی دیگر مهمترین دلایل عدم رضایت از کیفیت آب را وجود کلر زیاد و رسوباتی مانند گچ، ماسه اعلام کردند، بنابراین کر
 ضروری است تا شرکت آبفار در جهت برطرف کردن این مشکلات و بهبود کمیت و کیفیت آب بررسی های  لازم را انجام دهد.

 منابع
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(راهنمای جامع مدیریت مالی و اقتصادی صنعت آب و فاضلاب ، چاپ اول تهران ،موسسه 1372مجید) داوود آبادی محمد و قنادی
 فرهنگی هنری پویه مهر اشراق.

 1،ص666(.صرفه جویی ، شهراب،سال نوزدهم،نیمه دوم خرداد ماه،شماره1376دشتی علیرضا.)
وریها نظریه ها و سیاست گذاری  های اقتصادی در صنعت (اقتصاد آب شهری کاربرد تئ1376سجادی فر سیدحسین و داودآبادی محمد)

 آب و فاضلاب، چاپ اول ، اراک نشر نویسنده
(شناسایی عوامل موثر ئر وصول مطالبات در بالا بردن درآمد شرکت توزیع نیروی برق زابل،پایان نامه کارشناسی 1382شهردار ، شاهرخ)

 ش مدیریت.ارشد مدیریت اجرایی، تهران موسسه تحقیقات و آموز
 32،ص608(.آب الفبای زندگی ، شهراب،سال شانزدهم،نیمه اول مهر ماه،شماره1372قدیمی پروانه.)
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