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 چکیده

 که   هسهتند  فرآینهدهایی  جمله   از آب گذاری قیمت مانند اقتصادی ابزارهای و است آب مصرف مدیریت سازوکارهای از یکی آب وری بهره افزایش
 کشاورزی محصوالت وری بهره افزایش در آب گذاری قیمت تأثیر بررسی ب  پژوهش این در. شد خواهند آب وری بهره افزایش و مصرف کاهش ب  منجر

 احهدا   ههای  هزین  شامل موجود اطالعات از استفاده با منظور بدین. است شده پرداخت  آبیاری نوین های سیستم کمک با قزوین دشت آبیاری شبک  در
 سها   بهرای  مهندسهی  اقتصاد روش اساس بر قزوین دشت آبیاری شبک  در آب مکعب متر هر شده تمام قیمت ها هزین  سایر و جاری های هزین  شبک ،
 وری بههره  آنهها،  با مرتبط درآمد و هزین  و محصوالت نیاز مورد آب حجم شبک ، بر حاکم کشت الگوی ب  توج  با سپس. شد برآورد ریا  8295 ،1398

 پایه   سها   در آبیهاری  شبک  در آب فروش قیمت داد نشان نتایج. شد بررسی مختلف سناریوی چهار در شبک  در موجود محصوالت از یک هر اقتصادی
 تشهوی   به   منجر کشاورزان، های هزین  باالبردن دلیل ب  آبیاری، شبک  در آب گذاری قیمت همچنین است، آن شده تمام قیمت از تر پایین بسیار مطالع 

 شهبک   در آب وری بهره افزایش و( کشت سطح افزایش عدم شرط ب ) مصرف کاهش ب  منجر آن تبع ب  و آبیاری نوین های سیستم اجرای ب  کشاورزان
 شبک  در اقتصادی وری بهره نمایند اقدام خود مزارع در آبیاری نوین های سیستم اجرای ب  نسبت کشاورزان ک  درصورتی. گردد می قزوین دشت آبیاری
 .بفروشد کشاورزان ب  شده تمام قیمت ب  را آب تواند می دولت و یابد می افزایش
 

 آب گذاری قیمت ،فروش آب ،آبیاری شبک  ،آبیاری نوین های سیستم: کلیدی های واژه

 

  3  2 1 مقدمه

 استحصها   نظیر متعددی دالیل ب  گذشت  های سا  طی ایران در
 افهزایش  خشکسهالی،  بهروز  موجهود،  آب منابع از غیرمنطقی و روی  بی

 آبهی،  منهابع  از بهرداری  بههره  در حفاظت اصو  رعایت عدم و جمعیت
. دارنهد  قرار نابودی خطر معرض در یا و نابود کشور آبی منابع از برخی
 آب از ایعمهده  بخهش  ک  کشاورزی بخش در خصوص ب  مسئل  این

 توجه   بها . است تر بحرانی دهد، می اختصاص خود ب  را کشور مصرفی
 ههم  از اسهت  الزم جمعیهت  افهزون  روز افزایش و آبی منابع کمبود ب 

 پیش بحران از عبور برای را راهکارهایی اصولی، تدابیر اتخاذ با اکنون
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 آب مصهرف  در تقاضها  کهاهش  بهرای  راهکارهها  از یکهی . اندیشید رو
 کشهاورزی  محصهوالت  تولیهد  در آب وری بههره  بهردن  باال کشاورزی،

 ک  دارد وجود آب وری بهره بردن باال برای بسیاری راهکارهای. است
 قیمهت  های یاستس شامل مدیریتی ابزارهای از گیری بهره ب  توان می

 کهاهش  و کشهاورزی  بخهش  در متناسهب  ههای  یاستس و آب گذاری
نمود  اشاره آبیاری های سیستم تغییر یا اصالح از استفاده با آب مصرف

 گهذاری  قیمت وجود عدم دلیل ب  متأسفان (. 1389 همکاران، و باللی)
 توسههط آب واقعههی قیمههت پرداخههت عههدم و کشههاورزی آب صههحیح

 که   گهردد  مهی  محسهوب  ارزشهی  بی کاالی مثاب  ب  آب برداران، بهره
 لهذا . جویند می بهره آن از دهند می ترجیح ک  روشی هر با برداران بهره
 ههای  اسهتفاده  کاهش برای حلی راه تواند می آب صحیح گذاری قیمت

 .باشد آب منابع از روی  بی
 خالص هکتار هزار 60 حدود وسعتی با قزوین دشت آبیاری شبک 

 ینتهأم  و پایتخهت  به   نزدیکهی  دلیهل  ب  بردار بهره هزار 20 از بیش و
 بهاالیی  اهمیهت  از کشهور  و اسهتان  کشهاورزی  نیاز از یا عمده بخش

 ياري و زهكشي ایران آب نشریه
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 عدم و شبک  از یبردار بهره سا  40 از بیش گذشت با. است برخوردار
 نهابودی  سهمت  ب  مذکور شبک  عمالً آن در اصولی نگهداری و تعمیر

 به   چههار  و سه   درجه   یها کانا  در موضوع این است، شده کشانده
 و سه   درج  یها کانا . گیرد یم تری یشب قوت کافی اعتبار نبود دلیل
 ههی   و شهده  رهها  خود حا  ب  سالهاست اعتبارات نبود دلیل ب  چهار
 بسهیار  تلفهات  و است نگرفت  صورت ها آن روی بر مرمتی و احیا گون 

 آن بهودن  پایین دلیل ب  شبک  فعلی درآمد. دهد یم رخ آنها در باالیی
 و تعمیر مختصر و یا منطق  آب شرکت جاری های ین هز صرف صرفاً

 قیمهت  موضهوع  لهذا . گردد یم دو و یک درج  یها کانا  در نگهداری
 افهزایش  بها  تواند یم قزوین دشت آبیاری شبک  در آب صحیح گذاری
 بهر  عهالوه  شهبک   مرمت و احیا منظور ب  هزین  صرف و شبک  درآمد

 کشهاورزان  معیشت ب  آب یور بهره افزایش و انتقا  راندمان باالبردن
 .نماید کمک نیز منطق 

 سلطانی: جمل  از گرفت  صورت زمین  این در ای گسترده تحقیقات
 فارس استان فیروزآباد دشت در آب قیمت بررسی ب ( 1375) زیبایی و

 آب قیمت درصدی یک افزایش با ک  رسیدند نتیج  این ب  و پرداختند
. یابهد  مهی  کهاهش  درصهد  7 حدود دوره کل در تقاضا مقدار کشاورزی
 به   را آبیهاری  آب گهذاری  قیمهت ( 1388) صابونی صبوحی و احمدپور
 معرفهی  دشتسهتان  منطق  در آب تقاضای مدیریت برای ابزاری عنوان
 وضهع  و تعیهین  که   است معتقد آب گذاری قیمت مورد در متور. کردند
 بلکه   باشد، نمی آب تهی  های هزین  شامل تنها آبی مناسب های تعرف 
 کنتهر   و ههدایت  بهرای  مهدیریتی  مههم  ابهزار  یهک  تواند می ها تعرف 

 ایهن  به   همکهاران  و هوآنه  . (Mathur., 2003)باشهد   آب تقاضای
 کشهاورزان  شود تعیین آب برای صحیحی قیمت اگر ک  رسیدند نتیج 
 ,.Huang at al)بهود   خواهنهد  حسهاس  کامهل  طهور  به   آن ب  نسبت

 ارزش و قیمت بین بزرگی هند شکاف در ک  داد نشان سین . (2006
 نیهاز  آب، قیمهت  در ای مالحظه   قابل افزایش و دارد وجود آبیاری آب

 (.Singh., 2007)شوند  متعاد  تقاضا و عرض  تا است
 کاهش های سیاست اعما  ک  دادند نشان سویرینی و کورتیگنانی

 میزان ب  آب قیمت افزایش و درصد 10 و 5 میزان ب  دسترس در آب
اسهت   مهثثر  آب مصهرف  مقدار کاهش بر ایتالیا در درصد 300 و 200

(Cortignani and Severini., 2009) .همکههاران و نیهها قبههادی 
 از آب مکعهب  متهر  ههر  ازای ب  ریا  1500 بهای آب دریافت( 1393)

 رسیدن برای را گلپایگان سد پوشش تحت آبیاری شبک  برداران بهره
-91 زراعهی  سها   در بهینه   کشهت  الگهوی  و آب اقتصادی ارزش ب 

 اروپهایی  نگرش عنوان تحت ای مقال  در کجسر. کردند پیشنهاد 1390
 به   نیهاز  آب منهابع  از مثثر استفاده ک  نمود بیان آب گذاری قیمت ب 

 زیسهت  ههای  هزینه   جمله   از آب، قیمهت  در هها  هزینه   تمام محاسب 
 سیاسهی  شدت ب  آب منابع مدیریت حا ، این با. دارد منابع و محیطی

 نیهاز  رو این از است، حساس و مهم موضوع یک آب قیمت افزایش و
 میهان  در اجهرا  به   نسبت نگرش و سازی پیاده روند از بیشتر درک ب 

 قیمهت  خصهوص  در اطالعهات  به   توج  عدم. دارد وجود مردم عموم
 در آب کارآمد گذاری قیمت برابر در مقاومت ب  منجر تواند می گذاری
 (.Kejser., 2018)شود  می مردم میان

 تقاضهای  مدیریت بررسی ب  ای مطالع  در( 1396) ناصری و باعزم

 سیاسهت  بهر  تأکیهد  بها  زیرزمینهی  ههای  آب منهابع  در کشهاورزی  آب
 ایهن  در. پرداختنهد  ریاضی ریزی برنام  روش از استفاده با گذاری قیمت
 آب منابع از روی  بی برداری بهره اصلی دلیل ک  گردید مشخص مطالع 

 بهرای  آن بهودن  ارزان و منبهع  ایهن  از اسهتفاده  پهایین  هزین  زیرزمینی،

 راه از آب نههاده  بهرداری  بههره  هزینه   افهزایش . اسهت  بهرداران  بههره 

 کهاهش  ب  منجر عوامل سایر بودن ثابت فرض با تواند می گذاری قیمت

 .گردد آب تقاضای و مصرف
 آب گذاری قیمت سیاست پژوهشی در ،(1396) همکاران و باقری

 نتایج. کردند بررسی را رود زاینده حوض  در آبخوان حفظ و پایداری بر

 با زیرزمینی آب منابع گذاری قیمت سیاست نمودن لحاظ ک  داد نشان

 بها  محصوالت کشت درصد شدن محدودتر جهت در کشت الگوی تغییر

 آبیهاری  بها  محصهوالت  کشهت  درصد شدن تر گسترده و غرقابی آبیاری

 کمیهاب  منابع از روی  بی برداری بهره روند تعدیل نتیج  در و فشار تحت

 الی  ضخامت زیرزمینی، آب بیالن از اعم هیدرولوژیکی متغیرهای آب،

 قابهل  سهطح  در توانهد  مهی  آبخهوان  ایسهتایی  سهطح  و آبخهوان  اشهباع 

(، 1397اسماعیلی مثخر فردویهی و همکهاران )  . یابند بهبود ای مالحظ 
ت گذاری بر اسهاس نهوع   ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد قیم

محصو  را در هفت شهرستان استان مرکزی بررسی و نشان دادند ک  
تهر از تغییهر در میهزان     حساسیت راندمان مالی ب  تغییرات درآمد بهیش 

راستا  ها است و راندمان آبیاری با راندمان مالی در هم  موارد هم هزین 
 نیست.

و سههمی  بنهدی   ( ب  بررسی تأثیر قیمت 1397الهی و همکاران )
آب در راستای مدیریت منهابع آب زیهر زمینهی دشهت کبهودر آهنه        

 قیمهت،  افهزایش  سهناریوهای  پرداختند و نتایج نشهان داد که  اعمها    
 افزایش با توأم بندی سهمی  سناریوهای و زیرزمینی آب بندی سهمی 
 زیر سطح کاهش موجب% 30 % و20 ،%10 سطوح در( تلفیقی) قیمت
. شهود  می مصرفی آب کاهش و کشاورزان اخالصن سود کاهش کشت،

 زیرزمینهی  آب قیمهت  افهزایش  سهناریوی  ک  داد نشان نتایج همچنین
 امها  دهد، می افزایش را کشاورزان هزین  تنها و نیست تأثیرگذار چندان
 توصهی   مهثثر  سیاسهت  یک عنوان ب  تلفیقی و بندی سهمی  سیاست

 دارای دیگهر  سهناریوی  دو ب  نسبت بندی سهمی  سناریوهای. شود می
 به   و بهود  مصهرفی  آب مترمکعب هر ازای ب  بیشتری اقتصادی بازده
 پیشهنهاد  پایهان  در. گردید معرفی تحقی  این در برتر سناریوی عنوان
 سهیب  و گنهدم  ماننهد  محصهوالتی  سمت ب  کشت الگوی ک  شود می

 بیشتری ناخالص سود مصرفی، آب ب  نسبت ک  شود داده سوق زمینی
 دارند. بیشتری اقتصادی بازده دیگر عبارتی ب  و کرده حاصل را

 هدف س  آب گذاری قیمت طری  از ک  دادند همکاران و فاوری 
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 دسترسهی  اطمینان( 2 آب، کامل هزین  آوردن دست ب ( 1 شامل مهم
 بهرای  کهاربران  به   اجتمهاعی  های انگیزه ایجاد( 3 و هم  برای آب ب 

 امها  آمهد  خواههد  بدسهت  تهونس  کشور در آب مصرف در جوئی صرف 
اسهت   شده جزئی اما پایدار نسبتاً تعاد  ب  منجر گذاری قیمت سیاست

(Favre et al., 2018) .ایهن  گهرفتن  نظهر  در بها  همکهاران  و سهین 
 بهرای  راهکار دو آب از استفاده محدودیت و گذاری قیمت ک  موضوع
 محهدود  روش مشهارکتی  سهازی  مهد   یک در باشد، می تقاضا کاهش
 در مختلهف  سهطوح  در گذاری قیمت ساختار و آب از استفاده در کردن
 که   داد نشهان  نتایج. نمودند مقایس  هم با را استرالیا کوئینزلند منطق 
 مصهرف  طرف از مصرف کردن محدود ب  نسبت گذاری قیمت ساختار

 ,.Sahin et alگرفهت )  خواههد  قهرار  بیشتری استقبا  مورد کنندگان

2018). 
گرافتن در پژوهشی ب  بررسی قیمت گذاری و ارزش افزوده  چو و

توانهد   آب در ویتنام پرداختند نتایج نشهان داد قیمهت گهذاری آب مهی    
درصد کاهش دهد البت  ایهن در حالیسهت که      84استفاده از آب را تا 
 ههای  یافته   درصد کهاهش پیهدا خواههد کهرد.     17سود کشاورز نیز تا 

در  ممکهن  گزینه   یهک  عنوان ب  ار آب گذاری قیمت پژوهش اهمیت
 ,.Chu and Graftonکنهد )  مهی  جهوئی مصهرف آب برجسهت     صرف 

2020) 
 عهدم  همچنهین  و مهزارع  در آبیهاری  راندمان بودن پایین دلیل ب 
 پهایین  و ارزش بها  کاالی یک بعنوان آب با کشاورزان صحیح برخورد
 جهههاد سههازمان)قههزوین  دشههت آبیههاری شههبک  در آب قیمههت بههودن

 ههدف  بها  پهژوهش  این ،(1398 آبی، کم با سازگاری طرح کشاورزی،
 بررسهی  و قهزوین  دشهت  آبیاری شبک  در آب شده تمام قیمت برآورد
 آب وری بهره بردن باال در گذاری قیمت ابزار بردن کار ب  در آن اثرات

 .است شده انجام شبک  در
 

 ها روش و مواد

 متهر  میلیهون  278 انتقها   منظهور  به   قزوین دشت آبیاری شبک 
 گردیهده  احهدا   قهزوین  حاصهلخیز  دشت ب  طالقان سد از آب مکعب
 60 و چههار  تا یک درج  های کانا  کیلومتر 1200 دارای شبک . است
 محهدوده (. نیهرو  وزارت)اسهت   کشهاورزی  خهالص  اراضی هکتار هزار
 در کههک  روسهتای  تها  آبیهک  شهرسهتان  در زیاران روستای از شبک 

 نشهان  را شهبک   این موقعیت( 1) شکل. دارد ادام  تاکستان شهرستان
 بخهش  530 به   موقعیهت  اسهاس  بر شبک  در موجود اراضی. دهند می

 طهرح  ههر . اسهت  طرح یک عنوان تحت بخش هر ک  اند شده تقسیم
 ههر  بهرداران  بههره  توسهط  ساالن  ک  است نماینده چند یا یک دارای
 و دو درج  های کانا  از آب دریافت مسئو  و شوند می مشخص طرح
 ابتهدای  از شبک  در آب توزیع نحوه. هستند برداران بهره بین آن توزیع

 بین جانب  س  قراردادهای اساس بر و حجمی صورت ب  شبک  تأسیس

 تحهت  بهرداران  بههره  و ای منطق  آب شرکت کشاورزی، جهاد سازمان
 آب میزان دهنده نشان کشت های طرح. است بوده کشت طرح عنوان
 هر ک  است طرح در موجود کشت ترکیب اساس بر طرح هر نیاز مورد
 ای منطقه   آب شهرکت  ب  و تهی  کشاورزی جهاد سازمان توسط سال 
. اسهت  شهبک   در آب توزیهع  مهالک  و گردد می ابالغ آب توزیع جهت
 بهر  و ای منطقه   آب شهرکت  توسهط  سهال   هر شبک  در بها آب قیمت
 دریافهت  کشهاورزان  از و محاسهب   زراعی بهای آب تثبیت قانون اساس

 مجلهس  توسهط  1369 سا  در زراعی بهای آب تثبیت قانون. گردد می
 ایهن  اسهاس  بهر ( 1392نیهرو،  وزارت) .گردید تصویب اسالمی شورای
 به   توجه   بها  زارعهین  و کشهاورزان  از دریافتی بهای آب متوسط قانون
% 1 و% 2 ،%3 شهامل  اسهتراتژیک  ههای  زراعهت  برای تخفیف اولویت

 های شبک  و شده تنظیم های آب برای ترتیب ب  شده کاشت محصو 
 شهده  تنظیم های آب و تلفیقی های کانا  و شده تنظیم های آب مدرن،

 است 1398 تحقی  این در مطالع  مورد سا . است سنتی های کانا  و
 یها  ر 940مبلغ  الذکر فوق قانون اساس بر سا  این در بها آب قیمت و
 .بود مکعب متر هر برای( مدرن آبیاری شبک )

آب )قیمهت تجهاری    شهده  تمام قیمت یمحاسب  پژوهش این در
 سهاخت،  منظهور  به   دولت ک  است هایی هزین  پوشش اساس بر آب(
 ابعهاد  و نمایهد  مهی  پرداخهت  شبک  نگهداری و تعمیرات برداری، بهره
 محاسهب   برای رو این از ،است نشده گرفت  نظر در گذاری قیمت دیگر
بها   قهزوین  دشهت  آبیاری شبک  در آب مکعب متر هر شده تمام قیمت

 ههای  هزینه   گهرفتن  نظهر  در بها  و مهندسهی  اقتصاد استفاده از روابط
 سهایر  و تأسیسهات  نگههداری  و بهرداری  بههره  های هزین  و ای سرمای 
 آب شهرکت  از ها هزین  با مرتبط اطالعات. است شده استفاده ها هزین 
 آوری جمهع  بهرداری  بههره  شهرکت  کشاورزی، جهاد سازمان ای، منطق 
 ای منطقه   آب شهرکت  سهاالن   ههای  هزینه  (. 1 جدو ) است گردیده
 ههای  هزینه   مهرتبط،  کارشناسهان  حقوق و شبک  مرمت هزین  شامل
 هزینه   شامل قزوین دشت آبیاری شبک  از برداری بهره شرکت ساالن 
 دفهاتر  هزین  و کارشناسان حقوق ها، میراب حقوق شبک ، جزئی مرمت
 هزینه   شامل کشاورزی جهاد سازمان ساالن  های هزین  و آب فروش
 و جدیهد  کشهت  های طرح صدور و کشت یها طرح بازنگری با مرتبط
 .است کارشناسان با مرتبط هزین 

 1 جهدو   در که   هها  هزینه   ب  مربوط اطالعات آوری جمع از پس
 محاسهب  با استفاده از روابط زیهر   آب مکعب متر هر قیمت گردید ذکر
 سها   به   مربهوط  شبک  ساخت های هزین  اینک  ب  توج  با. گردد می

 مهورد  سها  ) 1398 سها   به  ( 1) رابطه   از استفاده با لذا است، 1357
 .شد بازگردانده( مطالع 

c = (1 + i)N ∗ f (1     )                                                   
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 قزوین دشت آبیاری شبکه موقعیت -1 شکل

 
 قزوین دشت آبیاری شبکه ای هزینه اقالم -1 جدول

 ((1386 همکاران، و اسدی) قزوین، استان ای منطقه آب شرکت آرشیو قزوین، استان کشاورزی جهاد سازمان آرشیو)
 (نیرو وزارت) (ساخت سال اساس بر) ینقزو دشت آبیاری شبکه از برداری بهره و ساخت های هزینه

 (ریال میلیون) مبلغ هزینه اقالم

 76/824 سرریزها و تونل انحرافی، سدهای طالقان، سد های هزین 

 4/10316 آبیاری شبک  های کانا  هزین 

 150 سد مخزن هزین 

 92/680 (ساختمان هزین  درصد 10) احدا  درحین ساختمان هزین  ب  متعل  بهره

 (1398 کشاورزی، جهاد وزارت و نیرو وزارت) (مطالع  سا  اساس برساالن  ) های هزین 

 12750 ای منطق  آب شرکت ساالن  های هزین 

 40000 قزوین دشت آبیاری شبک  از برداری بهره شرکت ساالن  های هزین 

 1740 کشاورزی جهاد سازمان ساالن  های هزین 
 

 f ،(ریها  ) مطالعه   سها   قیمت ب  سد ساخت هزین  c آن، در ک 

 درصد 18 مطالع  این در ک  بهره نرخ i ،(ریا ) سد ساخت اولی  هزین 
 گرفت  نظر در( مرکزی بانک آرشیو) ها بانک مدت بلند سود نرخ معاد 
. اسهت  مطالعه   زمهان  و ساخت زمان بین زمانی فاصل  N و است شده

 .گردد می محاسب ( 2) رابط  از آب مکعب متر هر قیمت

p =
(C∗A)+O&𝑀

V
 (2     )                                                   

 سهرمای   کهل  C ،(ریها  ) آب مکعهب  متهر  هر قیمت p آن، در ک 
 V ،(ریها  ) نگههداری  و برداری بهره هزین  O&M ،(ریا ) اولی  گذاری

 جههت  سهرمای   بازیافهت  عامل A و( مکعب متر) شده تأمین آب حجم
 محاسهب  ( 3) رابطه   از که   هها  هزین  ساالن  یکنواخت معاد  محاسب 

 :شود می

A =
(i(1+i)n)

(1+i)n−1
 (3  )                                                         

 .است پروژه مفید عمر n آن، در ک 
 وری بهههره شههبک ، در آب شههده تمههام قیمههت محاسههب  از پههس
 تغییهر  در آب قیمهت  افهزایش  تهأثیر  و شبک  در کشاورزی محصوالت

 از شهبک   در حهاکم  کشهت  ترکیب لذا. گردید بررسی وری بهره میزان
 آبی نیاز و گردید استخراج قزوین استان کشاورزی جهاد سازمان آرشیو

 بهرای ( آب ملهی  سهند ) NETWAT افهزار  نرم از استفاده با محصوالت
 در سهطحی  آبیهاری  کاربرد راندمان. گردید برآورد مطالع  مورد منطق 
 وری بههره  ارتقها  )اسهت   درصهد  3/59 حاضهر  حها   در قزوین استان
(. 1394 کشهاورزی،  تهرویج  و آمهوزش  تحقیقهات،  سازمان آب، مصرف

 و داشهت  و کاشهت  ههای  هزینه   نظیهر  اطالعاتی ب  توج  با همچنین
 مختلهف  محصهوالت  فهروش  قیمهت  و سهطح  واحد در تولید برداشت،

 گردیهد،  استخراج کشاورزی جهاد سازمان اطالعات آرشیو از ک  شبک 
 به   مختلهف  سناریو چهار در کشاورزی محصوالت اقتصادی وری بهره
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 .گرفت قرار بررسی مورد( 4) رابط  اساس بر ذیل شرح
 فعلی شرایط: او  سناریو

 فعلی آبیاری شرایط و آب قیمت افزایش: دوم سناریو

 به   آبیاری سیستم نوع در تغییر و آب قیمت افزایش: سوم سناریو
 یونجه   و یا دان  ذرت ی،ا علوف  ذرت ،جو گندم، مزارع یاریآب :صورت

 و فرنگهی  گوجه   زمینی سیب چغندر، مزارع آبیاری و بارانی صورت ب 
 یا قطره صورت ب  انگور باغات

 ب  آبیاری سیستم توع در تغیر و آب قیمت افزایش: چهارم سناریو
 مهزارع  آبیهاری  ی،ا قطهره  انگهور  باغهات  و مزارع تمام آبیاری: صورت
 بارانی یونج 

اقتصادی وری بهره =
) خالص (ریا  درآمد 

یمصرف آب حجم  ( (مکعب متر
 (4    )                      

 

 بحث و نتایج
 دشهت  آبیهاری  شهبک   بهرای  سا  50 مفید عمر گرفتن نظر در با
 قیمهت  طالقان، سد از حقاب  سا  در مکعب متر میلیون 278 و قزوین

 روابهط  از اسهتفاده  بها  قزوین دشت آبیاری درشبک  آب مکعب متر هر
 آب قیمهت . گردیهد  برآورد مکعب متر بر ریا  8295 مهندسی، اقتصاد
 اسهت  شهبک   ایهن  در آب فهروش  قیمت از بیشتر بسیار شده محاسب 

 مکعهب  متهر  بر ریا  940 ،1398 سا  در شبک  در آب فروش قیمت)
 به   مکعب متر بر ریا  8295 قیمت ب  را آب بتواند دولت اگر لذا(. بود

 ههای  هزینه   جمله   از خود های هزین  تمام تواند می بفروشد کشاورزان

 را انسهانی  نیهروی  و مرمهت  و احیها  نگههداری،  و برداری بهره ساخت،
 سها   در نیهز  همکهاران  و اسهدی  ک  است حالی در این. نماید جبران
 دشت آبیاری شبک  در آب مکعب متر هر تأمین و عرض  هزین  1374
 نتیج  این ب  نیز ها آن و کردند برآورد مترمکعب بر ریا  36 را قزوین
 کشهاورزان  که   اسهت  بههایی  آب از بیشتر بسیار مقدار این ک  رسیدند
 مبلهغ  کشهاورزان  1374 سها   در) نمایند می پرداخت شبک  این پایاب

 و منتظهر  پهژوهش (. کردند می پرداخت بها آب مکعب متر بر ریا  5/6
 ایهن  پایاب کشاورزان داد نشان نیز ورامین شبک  در( 1391) همکاران

 در دولهت  که   ههایی  هزین  ب  نسبت کمتری بسیار بهای آب نیز شبک 
 مطهاب   نمایند، می پرداخت دهد می انجام آب استحصا  و عرض  قبا 
 .پذیرد می صورت قزوین دشت آبیاری شبک  در آنچ 

 و آبهی  نیهاز  و موجهود  وضهعیت  در شهبک   بر حاکم کشت ترکیب
 الگهوی . اسهت  شهده  ارائه   2 جهدو   در محصوالت از یک هر آبیاری
 درصهد  17 پهاییزه،  محصهوالت  درصهد  52 صهورت  به   شهبک   کشت

 زیهر  سهطح  تهرین  بهیش . اسهت  آیش درصد 30 و تابستان  محصوالت
 آن کمتهرین  و هکتار 27470 سطح با گندم محصو  ب  مربوط کشت
 اسهت،  هکتهار  139 کشهت  زیهر  مسهاحت  بها  زمینهی  سیب ب  مربوط

 و 8441 برابهر  ترتیب ب  یونج  ب  مربوط آبیاری و آبی نیاز ترین بیش
 ترتیهب  به   جهو  به   مربوط آن ترین کم و هکتار بر مکعب متر 14234

 .است هکتار بر مکعب متر 4047 و 2400 برابر

 
 قزوین آبیاری شبکه کشاورزی محصوالت آبیاری نیاز و آبی نیاز و کشت زیر سطح -2 جدول

 (آب ملی سند و( 1398) کشاورزی جهاد سازمان)

 آیش انگور باغ یونجه ای دانه ذرت ای علوفه ذرت فرنگی گوجه زمینی سیب قند چغندر جو گندم محصول

 کشت زیر سطح
 (هکتار)

27470 4276 1481 139 2579 963 405 4646 441 18558 

 کشت زیر سطح
 (درصد)

1/45 7 4/2 2/0 2/4 6/1 7/0 76/0 7/0 4/30 

 آبی نیاز
 (هکتار بر مکعب متر)

2920 2400 8530 7400 7560 6890 6450 8441 5220 - 

 آبیاری نیاز
 (هکتار بر مکعب متر)

4924 4047 14384 12479 12749 11619 10877 14234 8803 - 

 
 در محصهوالت  از یهک  ههر  اقتصهادی  وری بههره  و درآمد هزین ،

 عملیات شامل کشاورزی عملیات هزین . است شده داده ارائ  3 جدو 
 متهر  بهر  ریا  940 مکعب متر هر) آب خرید و برداشت داشت، کاشت،
 توج  با. است کامل آبیاری اساس بر تولیدی محصو  میزان و (مکعب

 سهطح،  واحهد  در مصهرفی  آب حجهم  و کشهاورزان  خهالص  درآمهد  ب 
. اسهت  شهده  محاسهب   مختلهف  محصوالت در آب اقتصادی وری بهره
 کمتهرین  و انگور باغات ب  مربوط کشاورزی عملیات هزین  ترین بیش

 خهالص  درآمهد  تهرین  بهیش  همچنهین  است جو محصو  ب  مربوط آن
 تهرین  کهم  و هکتهار  در ریها   میلیهون  1059 با انگور باغات ب  مربوط
 وری بههره  تهرین  بیش. است هکتار در ریا  میلیون 51 با جو ب  مربوط

 و مکعهب  متر بر ریا  120256 میزان ب  انگور باغات در آب اقتصادی
 مکعهب  متهر  بهر  ریا  7602 میزان ب  قند چغندر محصو  در ترین کم

 کشهت  زیهر  سطح ترین بیش با گندم اقتصادی وری بهره. گردید برآورد
 .شد برآورد مکعب متر بر ریا  15840
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 (اول سناریوی)موجود  وضعیت در قزوین شبکه کشاورزی محصوالت از یک هر اقتصادی وری بهره و درآمد هزینه، -3 جدول

 (1398 کشاورزی، جهاد سازمان)

 محصول
 کشاورزی عملیات هزینه

 (هکتار بر ریال میلیون)

 محصول برداشت

 (هکتار بر تن)

 محصول فروش قیمت

 (کیلو در ریال)

 خالص درآمد

 (هکتار در ریال میلیون)

 اقتصادی وری بهره

 (مکعب متر بر ریال)

 15840 78 *23000 6 60 گندم

 10872 44 *19000 5 51 جو

 7602 109 4526 52 126 قند چغندر

 8366 104 4788 50 135 زمینی سیب

 232376 2963 41500 75 150 فرنگی گوج 

 10319 120 30500 58 57 ای علوف  ذرت

 22810 248 *18300 17 63 ای دان  ذرت

 10836 154 *16480 13 60 یونج 

 120256 1059 36245 35 210 انگور باغ

 کلش و کاه فروش از حاصل درآمد احتساب با*

 
 دوم سناریوی در قزوین آبیاری شبکه در محصوالت اقتصادی وری بهره و خالص درآمد هزینه، -4 جدول

 محصول نام
 آب خرید هزینه گرفتن نظر در با کشاورزی عملیات هزینه

 (هکتار در ریال میلیون)

 خالص درآمد

 (هکتار در ریال میلیون)
 (مترمکعب بر ریال) اقتصادی وری بهره

 8485 42 2/96 گندم

 3517 14 8/80 جو

 247 4 8/231 چغندرقند

 1011 13 8/226 زمینی سیب

 225021 2869 8/243 فرنگی گوج 

 2964 34 5/142 ای علوف  ذرت

 15455 168 143 ای دان  ذرت

 3481 50 7/164 یونج 

 112901 994 7/247 انگور باغ

 
 مختلهف  محصهوالت  در آب اقتصادی وری بهره و درآمد ها، هزین 

 که   صهورتی  در .است شده ارائ  4 جدو  در و محاسب  دوم سناریو در
 کشهاورزان  ب  مکعب متر بر ریا  8295 قیمت ب  را آب بخواهد دولت

 .کرد خواهد توجهی قابل تغییر آب اقتصادی وری بهره بفروشد،
 هر بخواهد دولت اگر دهد می نشان 4 جدو  در آمده بدست نتایج

 درآمهد  برسهاند،  فهروش  به   یها  ر 8295 قیمهت  ب  را آب مکعب متر
 کشهت  به   خهود  تمایهل  کشاورز و کرده پیدا کاهش شدت ب  کشاورز
(. جههو و گنههدم ماننههد)داد  خواهنههد دسههت از محصههوالت را از بعضههی
 عمهالً  کهار  این ک  گردند حذف محصوالت این کشت باید یا بنابراین
 اسهتراتژیک  ههای  کشهت  ها آن از بسیاری زیرا بود نخواهد پذیر امکان
 از بایهد  اینکه   یها  و اسهت  مطهرح  هها  آن در غهذایی  امنیت بعد و بوده
 بها  لهذا . گهردد  اسهتفاده  آبیهاری  آب مصرف کاهش مختلف های روش

 آب حجهم  کاهش با هستند ناگزیر کشاورزان آب، فروش نرخ افزایش

 نهوین  ههای  سیسهتم  اجهرای . دهند کاهش را خود های هزین  مصرفی
 و کهاربرد  رانهدمان  بهاالبردن  بها  آب، مصهرف  کاهش بر عالوه آبیاری
 ههای  تهنش  کهاهش  و سهم  و کهود  تهر  مناسب توزیع همچنین و توزیع
 .گردد می سطح واحد در تولیدی محصو  افزایش باعث گیاهی
 ارائ  5 جدو  در و محاسب  سوم سناریو در محصوالت آبیاری نیاز
 بهارانی  های یستمس در آبیاری راندمان است ذکر ب  الزم. است گردیده

 1/95 ای قطهره  سیسهتم  و درصهد  6/68 قزوین دشت آبیاری شبک  در
 آبیهاری  نیاز اساس بر(. 1389 همکاران، و سهرابی) شد گزارش درصد
 و محاسهب   آبیاری آب اقتصادی وری بهره و درآمدها و ها هزین  جدید

 اجههرای هزینهه  اسههت ذکههر بهه  الزم. اسههت شههده ارائهه  5 جههدو  در
 میلیون 170 بارانی آبیاری سیستم هکتار هر) آبیاری نوین های سیستم
 210( یا قطهره  و تیه  ) یا قطهره  آبیهاری  سیسهتم  هکتهار  هر و ریا 

در نظهر گرفته  شهده     (1398 کشهاورزی،  جههاد  سازمان)ریا   میلیون
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 و تعمیهر  هزینه   پهروژه،  مفیهد  عمهر  سها   15 گرفتن نظر در با( است
 لحهاظ  کشهاورزی  عملیهات  ههای  هزینه   در مصهرفی  برق و نگهداری

 ریا  185612 با انگور باغات در اقتصادی وری بهره ترین بیش .گردید

 بدسهت  مکعهب  متهر  بر ریا  4797 با جو در ترین کم و مکعب متر بر
 .آمد

 

 سوم سناریوی در محصوالت اقتصادی وری بهره و درآمد ها، هزینه آبیاری، نیاز -5 جدول

 جو گندم محصول
 چغندر

 قند

 سیب

 زمینی

 گوجه

 فرنگی

 ذرت

 ای علوفه

 ذرت

 ای دانه
 یونجه

 باغ

 انگور

 ای قطره بارانی بارانی بارانی ای قطره ای قطره ای قطره بارانی بارانی آبیاری سیستم

 آبیاری نیاز
 (هکتار در مکعب متر)

4258 3499 8970 7781 7950 10044 9402 12305 5489 

 گرفتن نظر در با کشاورزی عملیات هزین 
 برق و آب خرید هزین 

 (هکتار در ریا  میلیون)
7/92 2/78 4/189 3/190 5/206 4/131 8/132 7/150 8/249 

 خالص درآمد
 (هکتار در ریا  میلیون)

3/45 8/16 46 1/49 2906 5/45 3/178 6/63 8/1018 

 اقتصادی وری بهره
 (مترمکعب بر ریا )

10647 4797 5125 6308 365562 4531 18967 5165 185612 

 
 بههرای کشههور در( تیهه ) ای قطههره آبیههاری سیسههتم از اسههتفاده
 ای دان  ذرت و ای علوف  ذرت و جو و گندم همچون زراعی محصوالت

 تیه   آبیاری سیستم از کشاورزان ک  صورتی در. است توسع  حا  در
( چههارم  سهناریو ) ینهد نما اسهتفاده  محصهوالت  ایهن  در بارانی جای ب 

 ای دان  ذرت ای، علوف  ذرت جو، گندم، محصوالت اقتصادی وری بهره
 به   مکعهب  متهر  بر یا ر 18967 ،4531 ،4797 ،10647از  ترتیب ب 

 خواههد  افهزایش  مکعهب  متر بر ریا  29424 ،9417 ،9657 ،17802
 .یافت

 سیسهتم  نهوع  تغییهر  با مذکور محصوالت در آبیاری آب وری بهره
 وری بههره  افهزایش  میهزان . داشهت  خواههد  گیهری  چشم تغییر آبیاری

 ای علوفه   ذرت در ،یها  ر 4860 جو در ریا ، 7155 گندم در اقتصادی
 .یابد می افزایش ریا  10457 ای دان  ذرت در و ریا  4886
 مختلف سناریوهای در آبیاری آب اقتصادی وری بهره 6 جدو  در

 در ،6 جدو  در آمده بدست نتایج ب  توج  با. است شده مقایس  هم با
 در آبیهاری  نهوین  ههای  سیستم اجرای ب  نسبت کشاورزان ک  صورتی
 توجیه   شهبک   در موجهود  محصهوالت  همه   نماینهد  اقدام خود اراضی

 از اسهتفاده  گسهترش  به   توجه   بها . کرد خواهند پیدا باالیی اقتصادی
 ههای  سیستم اجرای صورت در زراعی، اراضی در تی  ای قطره آبیاری
 و شبک  در( یونج  از غیر ب )موجود  اراضی تمامی در ای قطره آبیاری
 بر ریا  8295) شبک  در آب شده تمام قیمت اساس بر بها آب دریافت

 قبل ب  نسبت باالتر اقتصادی وری بهره دارای محصوالت ،(مترمکعب
 صهورت  در که   اسهت  معنا بدان این. بود خواهند آب قیمت افزایش از

 اعمها   های هزین  تمام تواند می دولت تنها ن  هدف این شدن محق 
 عایهد  ههم  بیشهتری  سهود  بلکه   نمایهد  کسهب  را شهبک   در خود شده

 بهرداران  بههره  از دریهافتی  بههای  آب تغییهر . گردیهد  خواههد  کشاورزان
 افههزایش و آبیههاری آب مصههرف کههاهش در بسههزایی تههأثیر توانههد مههی
 نهوین  های سیستم اجرای ب  کشاورزان ترغیب با آبیاری آب وری بهره

 به   دولهت  توسهط  باید بازار ک  است حالی در این. باشد داشت  آبیاری
 خهود  ههای  هزینه   جبهران  منظهور  ب  کشاورزان تا گردد کنتر  شدت
 مصرف کاهش اقدامات با تنها و نبرند باال را محصوالت فروش قیمت
 .دهند کاهش را خود های هزین  آب،

 
 مختلف سناریوی سه در قزوین آبیاری شبکه در محصوالت( مترمکعب بر ریال) اقتصادی وری بهره مقایسه -6جدول 

 انگور یونجه ای دانه ذرت ای علوفه ذرت فرنگی گوجه زمینی سیب قند چغندر جو گندم سناریو

 120256 10836 22810 10319 232376 8366 7602 10872 15840 او 

 112901 3481 15455 2964 225021 1011 247 3517 8485 دوم

 185157 5165 18967 4531 365562 6308 5152 4797 10647 سوم

 185612 5165 29424 9417 365562 6308 5125 9657 17802 چهارم
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 گیری نتیجه

 شهبک   در آب مکعهب  متهر  ههر  قیمهت  پژوهش نتایج ب  توج  با
 بهر  ریها   8295 شهبک   این های هزین  جبران منظور ب  قزوین آبیاری

 بههای  آب که   اسهت  درحالی این. شد تعیین 1398 سا  در مکعب متر
 درصهد  که   بهود  ریها   940 معهاد   سا  این در کشاورزان از دریافتی
 ک  است شده باعث و کند می جبران را آب عرض  های هزین  از اندکی

 مصهرف  در جوئی صرف  ب  تمایلی آب، پایین قیمت دلیل ب  کشاورزان
سیاست افزایش قیمت آب  ک  داد نشان نتایج. ندهند نشان خود از آن

کشاورزی باعث ب  وجود آمدن شکاف سودآوری باالیی بهین مهزارع و   
کنند در مقایس  با مهزارع   باغاتی ک  از سیستم نوین آبیاری استفاده می

شوند ب  وجود آید و ایهن   های سنتی آبیاری می و باغاتی ک  با سیستم
را مجهاب به     کشهاورزان    عنوان یک عامهل محهرک،  تواند ب امر می

 آب شده تمام هزین  ب  توج  های نوین آبیاری نماید لذا اجرای سیستم
شبک  و از آنجایی ک  اعما  یکباره قیمت باالی آب نیازمند بسهتر   در

ههای مهورد    یرساختزسازی گسترده چ  از نظر اجتماعی و چ  از نظر 
 و مزرعه   در کهاربردآب  و توزیهع  ههای  سیسهتم  اصهالح  باشد، یمنیاز 

 و آبیهاری  آب مصهرف  کهاهش  باعهث  بهها  آب نهرخ  تهدریجی  افزایش
 اقتصهادی  کهاالی  و ارزشهمند  ای نههاده  عنهوان  ب  آن شدن برخوردار
 .گردد می بران آب و کشاورزان توسط

گهذاری صهحیح آب در شهبک      سیاست قیمت گردد یملذا پیشنهاد 
آبیاری دشت قزوین ب  صورت تدریجی اجرا و از طرف دیگر نیهز زیهر   

نهوین آبیهاری در کلیه      های یستمسالزم ب  منظور اجرای  یها ساخت
اراضی تحت پوشش شبک  اعما  گهردد. همچنهین به  منظهور بسهتر      
سازی اجتماعی در بین بهره بهرداران موضهوع بحهران آب و اهمیهت     

 اری آب برای آنها ب  صورت شفاف توضیح داده شود.قیمت گذ
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Abstract 

Increasing water productivity is one of the mechanisms for water use management, and economic methods 
such as water pricing, are one of the solutions that reduce water consumption and increase water productivity. In 
this research, the impact of water pricing on increasing the water productivity in the irrigation network of Qazvin 
plain by the aid of modern irrigation systems was investigated. Therefore, regarding existing information 
comprised of network construction costs, ongoing costs and other expenditures, the cost for per cubic meter of 
water in the irrigation network of Qazvin plain was estimated based on the engineering economics method in 
2018. Then, according to the cropping pattern of the network, the net irrigation requirement of each crop and its 
associated costs and incomes, the economic productivity of each crop was investigated regarding to four 
different scenarios The results illustrated that the price of water sales in the irrigation network is much lower 
than its real price. Water pricing in irrigation network due to a rise in farming costs has led to encouraging 
farmers to implement modern irrigation systems as well, and consequently resulted in a reduction in water 
consumption and increased water productivity in the irrigation network of Qazvin plain. Thus, if farmers 
implemented modern irrigation systems in their fields, economic water productivity in the network would 

increase and the government could sell the water to the farmers at a realistic price. 
 
Keywords: Modern irrigation systems; Network irrigation; Water sale; Water pricing 
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