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ABSTRACT 
 

Considering the quantitative and qualitative limitations of water resources, determining 

economic value of waters can have a significant impact on water demand and consumption 

management. For determine the economic value of water, a mathematical model has been 

developed in this research. The AWPM has been applied for Soghan in Kerman Province, Iran and 

water prices for each product were obtained. The highest price obtained for water from pricing 

method based on the type of product in the region of Sughan is 47577 (Rls / m3) for pistachios and 

the lowest price is 683 (Rls / m3) for potato. Also, the results of model implementation showed that 

the price obtained for water from methods that estimate the price of water based on the type of 

product and considering the factors such as the area and volume of water are more than methods 

that do not include product types. The features of this model are the exact calculation of 

agricultural water prices, the flexibility of the model and the user friendly of the model. This model 

can be used as a rapid and accurate tool for of agricultural water prices calculation. 
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 براي تعیین ارزش اقتصادي آب 1AWPM توسعه مدل ریاضی
 

 3الهی هاجرفضل  و *2ابراهیمی کیومرث ،1 فریماه امیدي

 ، تهران، ایرانمهندس مشاور آبیاری و زهکشی، مهندسی علوم و دکتری، 1
 ، ایرانجکر تهران، دانشگاه، مهندسی و فناوری کشاورزیدانشکده  آبادانی، و آبیاری مهندسی د گروهااست، 2

 شهرکرد، ایرانشهرکرد،  انشگاهد ،کشاورزیدانشکده  ،مهندسی آب گروه مهندسی دکتری دانشجوی، 3

 (7/9/97تاریخ تصویب:  -28/9/96)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
 امروزه با توجه به محدودیت های کمی و کیفی منابع آب، تعیین ارزش واقعی آب 

برای  در این پژوهشداشته باشد.  نتواند تاثیر به سزایی در مدیریت  تقاضا و مصرف آمی
از ، صوغان منطقه داده های. توسعه داده شد بومی، یک مدل ریاضی آب تعیین دقیق قیمت

برای اجرای مدل مورد استفاده قرار گرفت و قیمت آب برای هر یک از استان کرمان 
قیمت به دست آمده برای آب از روش قیمت گذاری بر اساس نوع محصوالت، به دست آمد. 

ریال بر متر مکعب و  47577و برابر با محصول در منطقه صوغان، برای پسته بیشترین قیمت 
ریال بر متر مکعب می باشد. همچنین نتایج  683کمترین قیمت و برابر با  زمینیبرای سیب

اجرای مدل نشان داد که قیمت به دست آمده برای آب از روش هایی که بر اساس نوع 
وزنی قیمت  محصول و با در نظر گرفتن عواملی مانند مساحت و حجم آب مصرفی به صورت

آب را تخمین می زنند، از قیمت به دست آمده برای آب از روش هایی که نوع محصوالت را 
لحاظ نمی کنند بیشتر است. از ویژگی های این مدل محاسبه دقیق قیمت آب کشاورزی، 

را می توان  این مدلخاصیت انعطاف پذیری مدل و قابلیت کاربر دوست بودن مدل می باشد. 
 .گرفتبه کار  یو دقیق قیمت آب کشاورز عیزاری برای محاسبه سراب به عنوان

 

مدل ریاضی مدیریت عرضه و  ،یاقتصاد یابیارزقیمت آب کشاورزی،  هاي کلیدي:واژه

 تقاضا 

 
                                                                                                                                                                                
1 Agricultural Water Pricing  Model 

 

 مقدمه

با توجه به کاهش شديد کمی و کیفی منابع آب و 

افزايش تقاضا، آب به عنوان کاالي اقتصادي مطرح شده 

ي منابع آب و افزايش رقابت میان يندهاست. کاهش فزا

هاي ريزيمصرف کنندگان اين کاال، بر لزوم برنامه

با توجه (. Cai et al., 2001, a & b)مديريتی تأکید دارد 

به اهمیت مديريت مصرف آب به عنوان رويکردي 

اجتماعی، ارزش اقتصادي آب به عنوان عاملی مؤثر در 

ضا مطرح می شود مصرف بهینه و مديريت عرضه و تقا

(Johansson, 2001(و )Sawyer et al., 2005.)  منظور

از عرضه اقتصادي، مقدار آب موجود با کیفیت مشخص، 

 در زمان و مکان معین براي مصرف معین می باشد



 139 ...براي تعیین ارزش اقتصادي آب AWPM1توسعه مدل رياضی و همکاران: ابراهیمی  

(Keramatzade et al.,2011.)  اگر ارزش اعمال شده آب

کمتر از ارزش واقعی آن باشد، سبب تلفات زياد آب يا 

صرف صحیح آن می شود. از سوي ديگر اگر ارزش عدم م

هاي مالی و آب به درستی تعیین و اعمال شود، انگیزه

اقتصادي سبب مصرف درست آن شده و در نتیجه 

راهکارها و روش هاي نوين براي باال بردن کاربرد مصرف 

آب ارائه می شود. در بسیاري از کشورها با وجود ظهور 

هاي بسیار زرگ، يارانهکمبود آب به عنوان چالشی ب

سنگین دولتی سبب اعمال ارزش غیر واقعی آب می 

شود و حتی در مواردي ارزش آب تعیین نمی 

روش هاي مختلف قیمت گذاري (. Grimble, 1999)شود

آب و تاثیر اين روش ها بر بازگشت سرمايه و درآمدهاي 

 .Kuper et al کشاورزان در مناطق مديترانه اي توسط

د بررسی قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان مور (2003)

هاي رايج قیمت گذاري آب در اين منطقه داد که روش

هايی که بر بررسی بر درآمد کشاورزان تاثیر منفی دارد.

روي روش هاي مختلف قیمت گذاري آب در اندونزي 

انجام شد نشان داد که  Rodgers et al. (2005)توسط

میزان مصرف را کاهش  تواند تا حديافزايش قیمت می

تاثیر . شود منتج بهبود مقدار بازگشت سرمايه بهداده و 

هاي مختلف قیمت گذاري آب بر میزان مصرف آب روش

 .Venot et al در حوضه آبريز رودخانه اردن توسط

مورد بررسی قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان  (2007)

ر تواند تاثیر مثبتی دداد که افزايش قیمت آب می

کاهش مصرف آب و افزايش کشت محصوالت اقتصادي 

ها و از طرف ديگر با گسترش رايانه تر داشته باشد.

سازي، استفاده از اين هاي مختلف مدلتوسعه روش

-ها در زمینه تعیین ارزش اقتصادي آب و برنامهفناوري

هاي مربوطه می تواند بسیار مفید باشد. در سال ريزي

ط اداره عمران ارتش توس، DWRSIM مدل 1985

-HEC) آمريکا بر پايه برنامه هاي تحلیل مخازن ذخیره

-بررسی عملکرد شبکه تهیه شد. کاربرد اين مدل در( 3

هاي تامین آب، کنترل سیالب، جريان هاي جانبی 

ورودي و تولید نیرو می باشد. در راستاي تحقیقات 

 اقتصادي در سطح حوضه هاي آبريز، سه مدل زير توسط
USBR (1997)1  که شامل موارد زير است  ارائه شد: 

که به بررسی تاثیر طوالنی مدت  PROSIM مدل -1

ال عملکرد آب )راندمان انتقال( بر روي شبکه هاي انتق

 می پردازد، آب

 که عملکردي مشابه مدل SAJASM مدل -2
PROSIM ،دارد 

زمینی هاي آب زيرکه تغییرات سفره CVGSM مدل -3

 داشت آب شبیه سازي می نمايد.را بر اثر بر

اگرچه اين مدل ها توانايی بررسی تغییرات منابع آب 

هاي سطحی و زيرزمینی را دارند ولی هیچ يک از آن ها 

قادر به ارزيابی اقتصادي شرايط آبیاري در مقیاس مزرعه 

هیدرولوژيکی  -نبوده و فقط می توانند شرايط اقتصادي 

از جمله تحقیقاتی  ند.در سطح حوضه آبريز را بررسی کن

توان که در کشور ما در اين زمینه صورت گرفته است می

اشاره نمود که  Hosseinzad et al.  (2004) به پژوهش

تابع تولید گندم را براي تعیین ارزش آب در يک  در آن

مطالعه موردي از استان خراسان به دست آوردند. در اين 

مقادير برآورد شده تحقیق اثر انتخاب نوع تابع تولید بر 

پارامترهاي ساختاري و اهمیت دقت در انتخاب صحیح 

گیري نادرست از نتايج تابع براي جلوگیري از نتیجه

مطالعات تجربی نشان داده شده است. در اين باره ابتدا 

به  "انعطاف ناپذير"و  "انعطاف پذير"تعدادي از فرمهاي 

 ه براوردعنوان تابع تولید گندم در منطقه مورد مطالع
آب با استفاده از  يشد و سپس ارزش اقتصادي نهاده

ورد شده توابع مذکور محاسبه گرديد. پارامترهاي برآ

مقايسه ارزش اقتصادي آب بر اساس الگوي تابع تولید 

برتر، که با استفاده از معیارها و آزمونهاي اقتصادسنجی 

صورت گرفته است، با آنچه از به کارگیري پارامترهاي 

ير الگوها به دست آمده، نشان می دهد که تاثیر سا

انتخاب نوع تابع تولید در ارزش محاسبه شده آب 

مصرفی گندم بسیار قابل توجه است. لذا چنانچه اين 

گونه اطالعات مبناي سیاستگذاري جديد در بخش 

ي انتخاب نادرست تابع تولید کشاورزي قرار گیرد، هزينه

 Chizariپژوهش ديگريدر  بسیار چشمگیر خواهد بود.

                                                                                  
1.  United States Bureau of Reclamation   
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et al. (2005)  با مطالعه موردي سد بارزو شیروان و با

رهیافت برنامه ريزي آرمانی ارزش اقتصادي آب را تعیین 

نمودند. در اين پژوهش ابتدا پنج هدف اساسی مشخص 

و پس از تعیین الگوي کشت بهینه، از طريق تحلیل 

 حساسیت قیمت سايه اي آب به عنوان ارزش اقتصادي

آب محاسبه شده است. بر اساس نتايج حاصله، باالترين 

و پايین ترين ارزش اقتصادي آب در ماه هاي مهر و 

ريال برآورد شده  56و  2277فروردين به ترتیب معادل 

Keramatzadeh et al(2006 )طی تحقیق ديگري . .است

با استفاده از مدل الگوي کشت بهینه تلفیق زراعت و 

پوشش سد بارزو شیروان، ارزش  باغداري اراضی تحت

اقتصادي آب را تعیین کردند. بر اساس نتايج اين 

مطالعه، در شرايط اجراي الگوي کشت بهینه در اراضی 

زير سد بارزو شیروان، ارزش اقتصادي آب سد در 

، 880ماههاي فروردين، تیر، شهريور و آبان به ترتیب 

 .Bohlolvand et alريال برآورد شد.  595و  474، 470

 قیمت در کشاورزي آب بازارهاي نقش به بررسی (2015)

آب پرداختند. با توجه به نتايج  منابع تخصیص و گذاري

 تقاضاي توابع تخمین از حاصل هايبه دست آمده کشش

 محصوالت، تک تک و کل محصوالت براي آب نهادة

 قیمت و تقاضا مقدار بین دار معنی و منفی رابطة نشانگر

 در متوسط آب تولید ارزش چنین مقايسةهم بود. آب

 تأيید را برآوردها محصوالت سیب زمینی و گندم نتايج

 در زمینة آب بازار کارکردهاي ترين مهم از يکی که کرد

-می محسوب کشت الگوي اصالح و آب تخصیص اولويت

 مالی کارايی به ارزيابیEsmaili et al. (2016 ) .شود

 آب در اقتصادي زشار تعیین بر تکیه با کشاورزان

 نتايجمرکزي پرداختند که  استان خنداب شهرستان

تغییرات  به مالی کارايی حساسیت داد نشان پژوهش

. است ها هزينه میزان در تغییر از بیشتر درآمدها

 موارد همه در مالی راندمان آبیاري و راندمان همچنین،

 قیمت درصد ده دريافت صورت نیستند. در راستا هم

 آبیاري سیستم اجراي امکان کشاورز، از آب دهمحاسبه ش

 زياد نیز کشاورزان راندمان مالی و فراهم فشار تحت

توان گذشته می هايپژوهشبا توجه به مرور  .شد خواهد

گفت با توجه به اين که تعیین ارزش حقیقی آب از 

ضرورت هاي مديريت پايدار کشاورزي و آبیاري به شمار 

ابزاري مفید و کاربردي براي  رود بنابراين تهیه يمی

تعیین ارزش اقتصادي آب نیز از نیازهاي اصلی بخش 

به منظور تحقیقات آب کشور می باشد.  در اين تحقیق 

استان کرمان و  ،آب متیق نییتع يارزيابی مدل و برا

از اين استان انتخاب شد. از معیارهاي  صوغان دشت

ی، توان به شرايط اقلیمنمونه می انتخاب دشت

محدوديت منابع آب، محدوديت مالی و اقتصادي منطقه، 

اهمیت بسیار زياد کشاورزي به عنوان اولین منبع درآمد 

و اشتغال در منطقه و عالقه کشاورزان به بهبود شرايط و 

سازي اراضی براي مصرف بهینه آب و تولید يکپارچه

ي حاضر معرفی مدل بیشتر اشاره کرد. هدف از مقاله

در تعیین ارزش اقتصادي آب  AWPM د رياضی جدي

 کشاورزي است. 

 

 مواد و روش ها

گذاري بر اساس در اين تحقیق، چهار روش قیمت

تحت کشت، حجم کل ناخالص آب مساحت واقعی 

، درصدي از درآمدهاي خالص و نوع محصول با مصرفی

 به صورت Visual FORTRAN 6.0 استفاده از نرم افزار
ده شد. در تدوين مدل رياضی يک مدل رياضی توسعه دا

 مذکور از روابط زير استفاده شده است:

 قيمت گذاري بر اساس درصدي از درآمدهاي خالص

در اين روش با توجه به مبانی تجربی متداول که در 

بررسی اقتصادي پروژه هاي آبیاري توسط شرکت هاي 

مهندسی مشاور استفاده می شود، معموالً حدود سه 

دهاي خالص ساالنه طرح به عنوان کل درصد از کل درآم

 قیمت آب در سال زراعی در نظر گرفته می شود.

 قيمت گذاري بر اساس مساحت 

 ,Easter)استفاده می شود( 1) در اين روش از رابطه

2005): 
                                                             

(1                                  )
actual

MO
w

A

C
P &  

(، بر هکتار در سال الير)قیمت آب  wPکه در آن، 

MOC  الير)هزينه هاي جاري براي تامین آب ، کل  &

مساحت واقعی تحت  actualA( و بر هکتار در سال

 باشد. الزم به ذکر است کهمیهکتار در سال( آبیاري )

توان با توجه به نوع طرح يا شبکه اين مقادير را می

آبیاري و زهکشی در يک دوره کشت، يک سال يا چند 
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دوره کشت ارائه نمود. عالوه بر اين، تعیین دقیق 

مساحت تحت آبیاري در افزايش دقت برآورد، تأثیر به 

 . سزايی خواهد داشت
 قيمت گذاري حجمی

 رود، به صورت رابطه اي که در اين روش به کار می

 زير است:

                                                                

(2                                 )
total

MO
w

V

C
P &  

)ريال بر متر مکعب در  قیمت آب wP که در آن،

MOCسال(،  ي نگهداري، بهره هزينه هاي جاري برا &

حجم کل  totalV)ريال در سال( و  برداري و تامین آب

 ,Easter)می باشد)مترمکعب در سال(  آب مصرفی

2005.) 

 قيمت گذاري بر اساس نوع محصول

در اين روش رابطه ي زير مورد استفاده قرار می 

 گیرد:

W

Y
PP YW




                             )3(  

آب مصرفی  W محصول تولیدي و Yدر اين رابطه،

به ترتیب نشان دهنده  WPو  YP براي تولید محصول و

 ,Aguadelo) ي قیمت محصول و قیمت آب هستند

ي ارزش آب با براي محاسبه(. Easter, 2005( و )2001

استفاده از اين روش، با توجه به رابطه ي مستقیم ارزش 

به آب مصرفی، تعیین تابع  آب و نسبت تولید محصول

تولید براي محصوالت مختلف ضروري است. در واقع 

براي تعیین ارزش اقتصادي آب بايد میزان حداکثر 

به ازاي آب مصرفی مشخص شود.  1عملکرد يک محصول

عبارت  (mY)  بنا به تعريف حداکثر عملکرد يک محصول

است از عملکرد برداشت شده از يک رقم پر محصول که 

خوبی با محیط رشد سازگاري داشته باشد. حداکثر به 

ابل عملکرد محصول براي شرايط جوي متفاوت ق

توان به روش به ها میمحاسبه است. از جمله اين روش

روش (. اين FAO 56)فائو اشاره نمود  توسطکار رفته 

 & Doorenbos) کاسامدورنباس و توسط 

                                                                                  
1. Maximum Yield 

Kassam,1979 )ساس ي ناحیه بندي بر ابراي پروژه

بندي بر شناسی زراعی تهیه شده است. روش ناحیهبوم

اي تدوين شده تا اساس بوم شناسی زراعی بر پايه قاره

توان آن ارزش بايسته را داشته باشد و در عین حال می

را با جزئیات مورد نیاز براي مناطق خاص نیز به کار برد. 

-بندي بر اساس بومدر پژوهش حاضر از روش ناحیه

ي محصول زراعی براي تعیین عملکرد بالقوهشناسی 

، 2استفاده شده است. با تعیین مقدار محصول بالقوه

می توان  4و تبخیر و تعرق واقعی 3حداکثر تبخیر و تعرق

تابع تولید را به دست آورد. با توجه به اين که براي 

تعیین ارزش اقتصادي آب، مقدار 
Wa

ya



  نیاز است می

 ETa نسبت به yaآورده و از  تابع را به دستتوان 
 (:Aguadelo, 2001)مشتق گرفت

)1(1
ETm

ETa
Ky

Ym

Ya
                      )4(

    

پس از مشتق گیري نتیجه به صورت رابطه زير 

 خواهد بود : 

ETm

YmKy

ETa

Ya 





                             )5( 

   

 که می توان آن را به شکل زير بازنويسی نمود :

ETm

YmKy

Wa

Ya 





                                )6(

  

( قرار 3و سپس در رابطه تعیین ارزش آب )رابطه 

 ( مشاهده می شود، با6داد. همان طور که از رابطه )

توجه به اين که حداکثر تبخیر و تعرق، ضريب واکنش 

 لکرد به آبیاري و حداکثر مقدار محصول، بر مبنايعم

 ديرنوع محصول در تعیین ارزش آب مؤثرند، بنابراين مقا

دل هر يک از آن ها با توجه منابع استخراج شده و در م

 رياضی مورد استفاده قرار گرفته اند.

 AWPMساختار مدل 

                                                                                  
2. Potential Yield 

3. Maximum Evapotranspiration 

4. Actual Evapotranspiration 
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ساختار مدل رياضی که براي تعیین ارزش اقتصادي 

( نشان داده شده است. همان 1شکل ) آب تهیه شده در

( مشاهده می شود، مدل از سه بخش 1طور که از شکل )

ها تشکیل شده ها، محاسبات و خروجیاصلی ورودي

 است. در بخش ورودي ها اطالعات کامل سه دشت مورد 

مساحت  مطالعه، اطالعات کامل محصوالت تحت کشت،

 تحت کشت، حجم آب مصرفی و قیمت محصوالت وارد

می شود. در بخش محاسبات روش هاي تعیین قیمت 

-آب که در مورد آن ها بحث شد مورد استفاده قرار می

گیرد. در بخش خروجی ها نیز قیمت آب محاسبه شده 

  از روش هاي مورد استفاده، ارائه می شود.
 

 
 ساختار نمايشی مدل رياضی تدوين شده براي تعیین قیمت آب -1شکل 

 

 AWPM اجراي مدل

به منظور ارزيابی مدل و براي تعیین قیمت آب بر 

اساس نوع محصول، مساحت، حجم آب مصرفی و 

درصدي از درآمدها، طرح توسعه کشاورزي در منطقه 

صوغاناز استان کرمان به عنوان مطالعه موردي انتخاب 

شد، و داده هاي مربوط به طرح توسعه اين منطقه بدلیل 

ه شد که توسط شرکت کار گرفتهجامع و کامل بودن ب

مهندسی مشاور نوانديشان توسعه پايدار آسیا تهیه شد. 

اطالعات مربوط به حجم آب خالص مصرفی گیاهان 

الگوي کشت و درجه حرارت متوسط منطقه و درجه 

حرارت متوسط در طول دوره کشت هر گیاه با استفاده 

استخراج شد.  NETWATو  AGWATاز نرم افزار هاي

ورد نظر براي اجراي مدل به کار سپس داده هاي م

گرفته شد. پس از اجراي مدل براي تمامی گیاهان 

الگوي کشت منطقه و تعیین قیمت آب بر اساس هر يک 

از روش ها و هر يک از محصوالت تحت کشت، با توجه 

به اين که قیمت آب براي تک تک محصوالت به طور 

جداگانه توسط مدل محاسبه شده بود،  براي تعیین 

یمت آب در منطقه میانگین گیري وزنی انجام شد. در ق

حالت اول قیمت آب براي هر محصول در منطقه تحت 

مطالعه بر اساس مقايسه زوجی قیمت محصوالت يا به 

دهی شد و سپس عبارت ديگر اقتصادي بودن آن ها وزن

میانگین وزنی قیمت آب در منطقه به دست آمد. در 

حالت دوم  درصد مساحت تحت کشت هر محصول از 
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کل مساحت تحت کشت به عنوان وزن قیمت آب آن 

محصول در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. در حالت 

سوم درصد حجم آب خالص مصرفی هر گیاه نسبت به 

یمت آب هر محصول کل حجم آب خالص عنوان وزن ق

انتخاب شد. علت انتخاب حجم آب خالص به منظور 

باشد که در آبیاري می کارايیجلوگیري از دخالت اثر 

دهد. اين مدل پس از حجم آب ناخالص خود را نشان می

توسعه براي داده هاي طرح توسعه منطقه کشاورزي 

صوغان، از استان کرمان اجرا شده و به موازات آن صحت 

محاسباتی قسمت هاي مختلف مدل تهیه شده  عملکرد

نیز بررسی شد.  Microsoft EXCEL 2007با نرم افزار 

 نتايج اجراي مدل براي منطقه صوغان ارائه شده است. 

 

 نتایج و بحث 

( عملکرد و مقدار مصرف آب محصوالت 1در جدول )

 مورد نظر در منطقه آمده است.

 الت در منطقهعملکرد و مقدار آب مصرفی محصو -1جدول 

کیلوگرم ) عملکرد نوع محصول

 بر هکتار(

 مقدار آب مصرفی

 )مترمکعب در هکتار(

 7042 2085 گندم

 6141 1995 جو

 8443 971 ذرت

 17930 2669 يونجه

 10568 1222 سیب زمینی

 6319 1893 هندوانه

 5054 875 گوجه فرنگی

 6012 1398 پسته

 9737 2619 انار

 

( 2براي منطقه صوغان در جدول ) نتايج اجراي مدل

و قیمت به دست آمده براي آب در منطقه صوغان بر 

( ارائه 3اساس روش هاي وزن دهی مختلف در جدول )

 شده است.

 

 کرمان-قیمت محصوالت و قیمت آب به دست آمده از اجراي مدل براي منطقه صوغان -2جدول

نوع 

 محصول

سطح زير 

 کشت

 )هکتار(

سطح 

زير 

 کشت

 ()درصد

 قیمت محصول

)ريال بر 

 کیلوگرم(

 قیمت آب

)ريال بر 

 مترمکعب(

وزن دهی 

زوجی بر اساس 

قیمت هر 

 محصول

درصد وزنی 

مساحت تحت 

کشت هر محصول 

 از کل

درصد وزنی حجم 

آب خالص مصرفی 

 هر محصول از کل

 

 6/8 4/31 7/9 3416 11535 3/35 1000 گندم
 2/7 9/5 3/6 2866 8822 4/4 126 جو

 1/13 31 2/1 5032 10650 7/34 986 ذرت
 5/18 6/1 2/1 1082 8077 8/1 50 يونجه
سیب 

 زمینی

200 1/7 5372 683 4/1 3/6 1/15 
 7/9 4/1 6/0 1200 3642 6/1 44 هندوانه
گوجه 

 فرنگی

430 1/15 5433 988 4/1 5/13 3/6 
جمع 

 زراعت

2836 100 - - 8/21 13/89 5/78 
 3/6 1/10 7/36 47577 292411 93 321 پسته
 15664 7 25 انار

 

4004 62/18 8/0 2/15 
 5/21 9/10 32/55 - - 100 346 جمع باغات

 100 100 12/77 - - - 3182 جمع  کل

 

 کرمان )واحد قیمت آب ريال به ازاي هر متر مکعب می باشد(-قیمت آب براي منطقه صوغان -3جدول

قیمت بر اساس  منطقه

محصول، وزن  نوع

دهی حجم آب 

خالص مصرفی هر 

 گیاه

قیمت آب بر 

اساس نوع 

 محصول با

وزن دهی 

 مساحت

قیمت آب بر 

اساس نوع 

وزن  محصول با

 دهی زوجی

قیمت آب بر 

اساس 

مساحت 

واقعی تحت 

 کشت

قیمت آب 

بر اساس 

حجم آب 

مصرفی 

 ناخالص

قیمت آب 

بر اساس 

درصدي از 

درآمدهاي 

 خالص

کل مساحت 

 تحت کشت

 هکتار()

کل حجم آب 

 مصرفی خالص

 )متر مکعب(

 202152460 3182 117 2916 2916 24406 7787 5247 صوغان
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به ( مشخص است، قیمت 2همانطور که از جدول )

گذاري بر اساس نوع دست آمده براي آب از روش قیمت

محصول، از میان محصوالت الگوي کشت منطقه، براي 

ريال بر  47577برابر با پسته بیشترين قیمت و 

مترمکعب و براي سیب زمینی کمترين قیمت و برابر با 

می باشد. از آنجايی که در روش  ريال بر متر مکعب 683

قیمت گذاري بر اساس نوع محصول، تابع تولید و قیمت 

محصول رابطه مستقیمی با قیمت آب دارند، افزايش 

ديهی قیمت آب به علت باال رفتن قیمت محصول امري ب

است. با توجه به اين که قیمت آب براي هندوانه برابر 

ريال بر متر مکعب که کمترين قیمت محصول  1200

را داراست، از قیمت آب ريال بر کیلوگرم  3642برابر 

براي سیب زمینی بیشتر است می توان دريافت که عالوه 

بر تاثیر قابل توجه انتخاب نوع گیاهان از جنبه قیمت 

یمت آب، مقدار آب مصرفی، مقدار تولید محصول در ق

محصول به ازاي آب مصرفی و سطح زير کشت نیز در 

اي تعیین قیمت آب بر اساس نوع محصول نقش عمده

(، اگر روش وزن دهی زوجی 3دارند. با توجه به جدول )

براي میانگین گیري وزنی در سطح منطقه لحاظ شود 

طور که انیمت آب را نتیجه خواهد داد. همبیشترين ق

شود، از آنجايی که الگوي کشت منطقه مشاهده می

صوغان گیاهان گران قیمتی مانند پسته و انار را شامل 

می شود، قیمت به دست آمده براي آب از روشی که بر 

پايه محصول و اقتصادي بودن محصوالت محاسبه می 

شود، بیشینه خواهد بود. اين امر اهمیت دقت در انتخاب 

قیمت محصوالت نشان  نظروي کشت را از گیاهان الگ

اي که هدف در آن تولید بیشترين می دهد. در شبکه

 با ارزش اقتصادي باالترارزش آب است می توان گیاهان 

را در الگوي کشت متناسب با شرايط اقلیمی و خاک 

منطقه به کار برد. روش قیمت گذاري بر اساس نوع 

شبکه هايی  محصول با وزن دهی زوجی براي طرح ها و

با ارزش اقتصادي  پیشنهاد می شود که در آن ها گیاهان

در الگوي کشت مورد استفاده قرار می گیرد و يا  باالتر

( 3هدف تولید ارزش آب بیشینه است. از جدول )

مالحظه می شود که قیمت به دست آمده براي آب از 

روش هايی که بر اساس نوع محصول و با در نظر گرفتن 

نند مساحت و حجم آب مصرفی به صورت عواملی ما

وزنی قیمت آب را تخمین می زنند، از قیمت به دست 

آمده براي آب از روش هايی که نوع محصوالت را لحاظ 

نمی کنند بیشتر است. روش تعیین قیمت آب بر اساس 

مساحت واقعی تحت کشت، يک روش معمول و 

کاربردي است ولی فقط عامل مساحت در اين روش 

استفاده قرار می گیرد. روش تعیین قیمت آب بر مورد 

اساس حجم آب مصرفی ناخالص، روشی قابل فهم براي 

کشاورزان ولی هزينه بر و وقت گیر از نظر اجرايی می 

باشد. روش تعیین قیمت آب بر اساس درصدي از 

درآمدهاي خالص، يک روش ساده ولی کلی است که 

را در بر نمی هیچ يک از عوامل موثر در تولید محصول 

 توسط شده ارائه نتايج با ، تحقیق اين گیرد. نتايج

Esmaili et al. (2016)  ،که نشان داده شد مطابقت دارد 

 روش آب، قیمت تعیین میانگین مختلف هاي رو میان در

 روش ترين مناس آب مصرفی حجم دهی وزن و محصول

 . مقايسه نتايج اين تحقیق با نتايجی کهاست

  Parhizkari & Badibarzin(2017)  در شهرستان

 تفاوت که دهدمی نشان تاکستان بدست آوردند نیز

 آب بهاي نرخ و آبیاري آب ارزش اقتصادي بین فاحشی

دارد. با مقايسه ارزش  وجود  کشاورزان پرداختی

اقتصادي آب براي محصول گندم در اين تحقیق با 

ن در شهرستان گرگاGolzari et al.  (2017)تحقیق 

تفاوت در مقدار ارزش اقتصادي آب بدست آمده در دو 

دهد که به دلیل تفاوت در روش کار تحقیق را نشان می

 میزان تفاوت در علت و پارامترهاي موثر و همچنین به

 شرايط علت به مختلف مناطق در محصول هر عملکرد

آب  حجم نبودن يکسان طرفی از و متفاوت اقلیمی

 ت.محصول اس هر توسط مصرفی

همان طور که از نتايج به دست آمده استنباط می 

مجموعه اي از روش هاي مختلف  AWPMشود، مدل 

قیمت گذاري آب آبیاري را در خود جاي داده و به 

صورت يک ابزار کاربردي جهت تعیین قیمت آب، 

مقايسه قیمت هاي به دست آمده و تصمیم گیري در 

ار می گیرد. مديريت مصرف و توزيع آب مورد استفاده قر
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نتايج به دست آمده از اجراي مدل، مجموعه اي از 

اطالعات را در بر می گیرد که معیار استفاده از هر يک از 

آن ها، اهداف مديريتی هر طرح خاص در هر منطقه 

خاص می باشد. در واقع مجموعه اطالعات به دست آمده 

لیستی از مجموعه اختیاراتی هستند که حدود مديريت 

ي در هر طرح و منطقه را تعیین می کنند. اقتصاد

انتخاب هر يک از نتايج به عنوان اساس برنامه ريزي 

هاي اقتصادي در هر منطقه يا در هر طرح خاص به 

ويژگی هاي اقتصادي، اقلیمی، کشاورزي و اهداف 

 مديريتی آن منطقه و طرح بستگی دارد. 

 جمع بندي 

ده از اين به طور کلی با توجه به نتايج به دست آم

يک مدل رياضی  AWPMتحقیق می توان گفت مدل 

کابردي است که براي تعیین قیمت آب به کار می رود. 

از ويژگی هاي اين مدل استفاده از روش هاي مختلف 

تعیین قیمت آب است به طوري که اين مدل ابزاري 

براي محاسبه آسان و دقیق قیمت آب آبیاري می باشد. 

هاي مورد نیاز اين مدل پیچیده  تهیه و جمع آوري داده

نبوده و داده ها قبل از کاربرد آن ها در مدل نیازي به 

تغییر و محاسبات اولیه و همگون سازي ندارند. به 

عبارت ديگر داده هاي خام می توانند به راحتی در مدل 

به کار گرفته شوند. در توسعه اين مدل، هم از روش 

قیمت آب آبیاري  هايی که به طور معمول براي تعیین

کاربرد دارد استفاده شده است و هم از روش هايی که تا 

کنون براي تعیین قیمت آب استفاده نشده است. روش 

هاي قیمت گذاري بر اساس حجم آب مصرفی يا 

مساحت تحت کشت، روش هايی هستند که استفاده از 

ن ها در تعیین قیمت آب پیشینه بسیار طوالنی دارد آ

روش قیمت گذاري آب بر اساس نوع در حالی که 

محصول رويکرد جديدي در محاسبات اقتصادي آب 

آبیاري را ارائه می نمايد. به عبارت ديگر می توان گفت 

 روش هاي  به   مربوط  داده هاي تهیه  که در حالی که 

 معمول تعیین قیمت آب هزينه بر و وقت گیر می باشد،

یمت گذاري بر استفاده از اين مدل با رويکرد روش ق

اساس نوع محصول صرفه جويی در وقت و هزينه ها را 

به شکلی توسعه و  AWPMدر پی خواهد داشت. مدل 

تدوين يافته است که بسط آن براي مناطق مختلف با 

ويژگی هاي کشاورزي و اقلیمی متفاوت و الگوهاي 

کشت متغیر به سادگی امکان پذير می باشد و نیز 

ز کی ديگر اوست بودن اين مدل، يقابلیت باالي کاربر د

باشد. استفاده از روش هاي مختلف هاي آن میمزيت

ده است تا محدوده قیمت گذاري در اين مدل سبب ش

 دل راع باشد به طوري که اين ماز آن بسیار وسی استفاده

توان براي مزارع کوچک تک کشتی تا اراضی وسیع می

زراعی و تحت پوشش شبکه ها با الگوي کشت ترکیبی 

رد باغی مورد استفاده قرار داد. اين ويژگی وسعت کارب

 مدل هم چنین اين قابلیت را فراهم می کند که بتوان

اين مدل را در راستاي مدل هاي شبیه سازي 

 –هیدرولوژيکی براي ارزيابی هاي هیدرولوژيکی 

د. اقتصادي حوضه هاي آبريز نیز مورد استفاده قرار دا

 ذيري، مدل حاضر را به يک ابزاراين خاصیت انعطاف پ

مديريتی بالقوه در سطح مزرعه و حوضه آبريز تبديل 

 کرده است.  

 تقدير و تشکر

دانشگاه تهران، هاي مرتبط معاونتاز  بدينوسیله

جهادکشاورزي استان کرمان و شرکت مهندسی مشاور 

عات طالها و انوانديشان توسعه پايدار آسیا که تامین داده

 ه باو انجام اين تحقیق و تهیه مقاالت مربوطمورد نیاز 

ی پشتیبانی آنها صورت گرفته است کمال تشکر و قدردان

 .گرددمی
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