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چکیده
بررسی اثرهای تغییر قیمت آب کشاورزی به عنوان یک سناریوی مهم اقتصادی در مدیریت تقاضای آب کشور محسوب میشود .این در حالی است
که اعمال هر سیاستی در این بخش ،اثرهای بین بخشی (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) دارد .شناسایی این آثار میتواند اطالعاا مناسایی را در
جهت تعیین قیمت بهینه برای این نهاده مهم در اختیار مدیران و سیاستگذاران بخش مذکور قرار دهد .در این مقاله ،با استفاده از مدل هیادرواکونومیک،
شرایط موجود اقتصاد کشاورزی شیکههای آبیاری ششگانه پایاب سد زایندهرود در ساال پایاه زراعای  1393-1394شاییهساازی گردیاد و در راساتای
تخصیص بهینه آب ،اثر سناریوهای منتخب قیمت آب در شیکههای آبیاری مذکور بر شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی مورد آزمون قارار
گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که اثر سناریوهای منتخب (افزایش قیمت آب آبیاری) بر شاخصهای درآمد تولیدکنندگان ،اشتغال بخش کشاورزی و
مصرف آب کاهشی و بر شاخص تعادل انرژی ثابت و یا افزایشی میباشد .در نهایت ،و با در نظر گرفتن درجاه اهمیات و رتیاهبنادی آثاار باین بخشای
سناریوهای منتخب ،قیمت آب در شرایط فعلی (بر مینای قانون تثییت آببهای زراعی) به عنوان قیمت مناسب در شیکههاای آبیااری نکوآبااد ،مهیاار و
جرقویه و بُرخوار (به ترتیب  195 ،225و  205ریال بر متر مکعب) انتخاب شد .در شیکههای آبیاری آبشار ،رودشت و سنتی ،معاادل ارز اقتصاادی آب
(به ترتیب  3002 ،3249و  3438ریال بر متر مکعب) به دست آمد.
واژههای کلیدی :رو
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استفاده از اصول و رویکردهای اقتصادی در جهت اساتفاده بهیناه
از منابع آب از اهمیت باالیی برخوردار است .این اعتقاد وجود دارد کاه
با بهکارگیری آنها میتوان به طور مؤثری به تخفیف مشکل کمیاابی
منابع آب کمک نمود .به طاوری کاه رویکردهاای میتنای بار اصاول
اقتصادی ،یکی از کارآترین و انعطافپذیرترین رو ها برای غلیاه بار
چااالشهااای منااابع آب در بخااش کشاااورزی بااه شاامار ماایرود
( .)Medellín-Azuara et al., 2010; Jeder et al., 2014در
ایران ،بهنظر میرسد که سازوکاری مناساب ،علمای و فراگیار جهات
تعیین قیمت آب (آببها) در بخاشهاای مختلاف مصارف ،از جملاه
 -1دانشجوی دکتری مهندسی و مادیریت مناابع آب ،دانشاکده مهندسای عماران،
دانشگاه سمنان
 -2استاد گروه مهندسی و مدیریت منابع آب ،دانشکده مهندسای عماران ،دانشاگاه
سمنان
 -3استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
)Email: fmousavi@semnan.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:

بخش کشاورزی -که به عنوان بخش کلیادی و زیربناایی در توساعه
کشور است وجود ندارد و تصمیماتی که در رابطه باا تخصایص مناابع
آب (تعیین قیمت آب) در این بخاش گرفتاه شاده ،اغلاب میتنای بار
اطالعا محدود در رابطه با ایان متغیار مهام اقتصاادی باوده اسات
(هزاره و همکاران .)1395 ،این در حالی است که در اساناد باالدساتی
منابع آب کشور (از جمله راهیردهای توسعه بلندمد منابع آب ،برنامه
دوم تا پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و ساند فرابخشای مادیریت
منابع آب) ،تخصیص آب بر اساس قیمات مناساب و ارز اقتصاادی
آن در قالب مدیریت بههم پیوسته منابع آب ،از جمله مهمترین نیازهاا
در بخش کشاورزی به شمار میرود.
این مهام ،در محادوده ماورد نظار ایان تحقیاق (حوضاه آبریاز
زایندهرود) که با افت شدید مناابع آب زیرزمینای ،رقابات شادید باین
مصااارف مختلااف (شاارب ،کشاااورزی ،صاانعت ،زیسااتمحیطاای و
انتقالهای بینحوضهای) و اثرپذیری شدید میزان آب قابال دساترس
شیکههای آبیاری از مصارف مختلف میباشد ،بسیار حادتر است.
نکته حایز اهمیت ایان اسات کاه علایرغام تماام مزایاایی کاه
ابزارهای اقتصادی ،از جمله تعیین قیمت کارای آب در مدیریت بهیناه
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تقاضای آن در بخش کشاورزی دارند ،اماری ضاروری اسات کاه در
استفاده از آنها احتیاط الزم صاور گیارد .دلیال ایان ضارور باه
ماهیت چندوجهی بودن مسایل و مشکال منابع آب در بخش مذکور
برمیگردد .به طوری که اعمال هر سیاستی ،از جمله سیاسات قیمتای
(موضوع تحقیق حاضر) در بخش کشاورزی ،تنها بر تقاضاای آب اثار
نمیگذارد ،بلکه آثار اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی خاص خود را
خواهد داشت .به همین منظور ،در این مطالعاه از مادل باین بخشای
هیدرواکونومیک برای دستیابی به قیمت کاارای آب و اثرهاای باین
بخشی آن استفاده شد.
زمان شروع استفاده از مدل هیدرواکونومیک در مناطق خشاک و
نیمهخشک جهان مربوط به دهههای  60و  70میالدی میباشد که در
ادامه میتوان به مطالعه نوئل و هاویت در زمینه تخصیص بهینه منابع
آب باه مصاارف مختلاف اشااره کارد (.)Noel and Howitt, 1982
ووکس و هاویت در زمینه انتقال بینحوضهای و بازار آب ( Vaux and
 ،)Howitt., 1984لفکوف و گورلیک شییهسازی شرایط هیدرولوژیک
و بررسی اثر سناریوهای اقلیمی بر شوری آب زیرزمینی ،کیفیت خاک
و درآمااد کشاااورزان ( ،)Lefkoff and Goerlic, 1990و ودوال و
موجومدار در زمینه تخصیص بهینه آب سطحی به محصوال زراعای
مختلف در ایالتهای کالیفرنیا و کلرادو ( Vedula and Mujumdar,
 )1992از این مدل استفاده کردهاند.
تعیین راهکارهای بهینه آبیاری به منظور بیشینه کاردن تولیاد در
بخش کشاورزی ،در کنار جلوگیری از آلودگی مناابع آب زیرزمینای ،از
جمله مطالعاتی هستند کاه در اداماه بهارهبارداری از مادل و سااختار
هیدرواکونومیک توسط پرالتا و همکاران در محدودههای مطالعااتی باا
شرایط آب و هوایی خشک و نیمهخشک مورد پاووهش قارار گرفتناد
(.)Peralta et al., 1994
در استرالیا نیز راجرز و همکااران باهمنظاور بررسای ارتیااط باین
تغییرا موجودی آب قابل دسترس و رشد بخش کشااورزی ،از مادل
هیدرواکونومیک بهره بردند ( .)Rogers et al., 1993در ادامه ،بیار و
همکاران ،مطالعه ماذکور را باا محاسایه ارز آب آبیااری و بررسای
اثرپذیری آن از تغییرا هیادرولوژیک تکمیال نماوده و ارتیااط باین
تغییرا موجودی آب قابل دسترس و رشد بخش کشاورزی و اثار آن
بر ارز آب آبیاری کشور مذکور را مورد بررسی قرار دادناد ( Beare
 .)et al., 1998کااای و همکاااران از ماادل هیاادرواکونومیک باارای
ماادیریت رودخانااه ساایری دریااا جهاات برطاارف کااردن مشااکال
زیستمحیطی حاصل از آب شاور رودخاناه ماذکور ،انعکااس رواباط
متقابل بخشهای هیدرولوژی ،اقتصادی و تعیین عواقاب اقتصاادی و
زیستمحیطی حاصال از سیاساتهاای مختلاف در آسایای مرکازی
استفاده کردهاند ( .)Cai et al., 2002در مطالعا انجام شده دیگر در
این زمینه ،وارال -اُرتگا و همکااران از مادل هیادرواکونومیک جهات
نشان دادن اثر خشکسالی بر تخصیص بهینه منابع آب در بخشهای
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اقتصااادی ،از جملااه بخااش کشاااورزی ،بررساای و تجزیااه تحلیاال
سیاستهاای مختلاف تخصایص آب و گزیناههاای مادیریتی تحات
سناریوهای مختلف اقلیمی استفاده کردناد ( Varela-Ortega et al.,
 .)2011هاشمی شاهدانی و همکاران با استفاده از ساختار توسعه یافته
اقتصادی -بهرهبرداری ،مطالعهای را تحت عنوان توزیع بهیناه آب در
کانالهای اصلی آبیاری از نظر اقتصادی در شرایط کامآبای در دشات
قازوین انجاام دادناد ( .)Hashemy-Shahdany et al., 2017مادل
اقتصادی بهکار رفته در ساختار ایان تحقیاق ،مادل  PMP1باود .باه
طوریکه تلفیق این مدل با مدل بهرهبرداری ،زمینه ایجاد بهرهبرداری
بهینه از نظر اقتصادی را در دشت ماذکور فاراهم آورده و میازان کام
منابع آب در شرایط خشکسالی نسیت به سال نرمال در دشت مذکور
را با در نظر گرفتن ارز اقتصاادی آب و شارایط اقتصااد کشااورزی
مربوط به هر یک از زیرمحدودههای زراعی دهگانه پایاب کاناالهاای
اصلی این شیکه آبیاری تقسیم نمود.
با در نظر گرفتن موارد فوق ،هادف از مطالعاه حاضار ،تاال در
جهت تلفیاق مادل برناماهریازی مناابع آب ( )MODSIMباا مادل
اقتصادی ( )PMPدر قالب ساختار هیدرواکونومیک میباشد تاا از ایان
رهگااذر عااالوه باار شااییهسااازی شاارایط موجااود اقتصاااد کشاااورزی
شیکههای آبیاری پایاب سد زایندهرود (در راستای دستیابی به ارز
اقتصادی محصوال واقع در الگوی کشت موجود شیکههای آبیاری)،
سازوکار تعیین قیمت مناسب آب به تفکیک شیکههای آبیاری ماذکور
فراهم گردد .همچنین ،اثرهای اقتصادی ،اجتمااعی و زیساتمحیطای
حاصل از سیاست مذکور قابل رصد باشد.

مواد و روشها
تبیین تجربی مدل هیدرواکونومیک در حوضه آبریز زایندهرود

اولین گام برای ایجااد مادل هیادرواکونومیک ،موقعیات مکاانی
محدوده موردنظر (شیکههای آبیااری تحات پوشاش ساد زاینادهرود)
میباشد .موقعیت مکانی شیکههای آبیاری پایاب این سد به شرح زیار
میباشد (شکل :)1
در سااطم محاادوده مطالعاااتی ،شااش زیرمحاادوده وجااود دارد.
زیرمحدودههای این حوضه عیارتند از شیکه سنتی زاینادهرود (از ساد
زایندهرود تا سد انحرافی نکوآباد) ،شیکه مدرن مهیار و جرقویه (محال
آبگیری از بند ذوب آهن) ،شیکه مدرن چپ و راسات نکوآبااد (محال
آبگیری از سد انحرافی نکوآباد) ،شیکه مدرن بُرخوار (محل آبگیری از
دریچه انتهایی شیکه سمت چپ نکوآباد) ،شیکه مدرن چاپ و راسات
آبشار (محل آبگیری از سد انحرافی آبشار در شهر اصافهان) و شایکه
ماادرن رودشاات شاامالی و جنااوبی (محاال آبگیااری از سااد انحرافاای
رودشت).
1- Positive Mathematical Programming
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شکل  -1موقعیت مکانی شبکههای آبیاری تحت پوشش سد زایندهرود

در ادامه ،برای درک رو شناسی تحقیق حاضار و سااختار مادل
مفهومی آن ،شکل  2تهیه گردید.
همانگونه که در شکل  2مالحظه میشود ،این ساختار از دو جزء
اصلی شاامل :مادل اقتصاادی (بهیناهساازی) و مادل هیادرولوژیک
(شییهسازی) تشکیل شده است که ارتیاط متقابلی با هم دارند .هادف
اصلی از کاربرد مدل اقتصاادی ،شاییهساازی الگاوی کشات موجاود
محدودههای کشاورزی منتهی به شیکههای آبیاری ششگاناه پایااب
سااد زایناادهرود بااه منظااور بااه دساات آوردن ارز اقتصااادی آب
محصوال زراعی میباشد .کار مدل اقتصاادی ،شاییهساازی الگاوی
کشت بر اساس آمار و اطالعا موجود میباشاد .تاا باه کماک ایان
شییهسازی بتوان به الگوی کشت بهینه دسات یافات .جازء دوم ایان
مدل نیز به شییهسازی سیستماتیک جریان خروجی از ساد زاینادهرود،
ارزیابی اثرهای هیدرولوژیک حاصل از عملیا کشااورزی و مادیریت
اولویتمحور و عرضه و تقاضای آب میپردازد .پال ارتیااطی باین دو
مدل ،سطم زیر کشت محصوال زراعی و حجم آب شییهسازی شده
توسط مدل هیدرولوژیک میباشد.
تحویل و توزیع بهینه آب به هر یک از شیکههای آبیاری موردنظر
توسط ساختار فوق صور میگیرد .به این صاور کاه در ابتادا و در

طول اجرای شییهسازی توسط مدل اقتصادی در هر یک از شیکههای
مذکور به صور جداگانه ،مقادیر بهینه آب سطحی ،سطم زیر کشات
بهینه و ارز اقتصادی آب برای هر یک از محصوال زراعای واقاع
در الگوی کشت موجود در هر شیکه ،مقدما ارتیاط مدل اقتصادی را
با مدل هیدرولوژی فراهم میآورد.
با فراهم شدن شرایط مرزی الزم جهت اجرای مدل هیادرولوژی،
شییهسازی میزان آب قابل دسترس و تحویل و توزیاع آن بار اسااس
ارز اقتصااادی آب بااه هاار یااک از شاایکههااای آبیاااری مااذکور و
محصوال زراعی آن توسط مدل هیدرولوژی (مدل برنامهریزی منابع
آب) صور میگیرد.
با تغییر حجم آب تخصیصای باه هار محصاول باه عناوان یاک
محدودیت در مدل اقتصادی ،الگوی کشت موجود (سطم زیر کشت) و
ارز اقتصادی آب در هر شیکه ،دستخو تغییر گردیاد .در اداماه،
مدل هیدرولوژیک به منظور آزمون امکانپاذیری ساناریوی ماذکور و
ارزیابی اثرا حاصل از تخصیص آب ،مجدداً اجرا شد .بادین صاور
که بعد از اجرای دو مدل به صاور پای در پای ،باازخورد و بازیافات
اطالعا بعد از اجرای ساختار شکل  2در راستای رسیدن به اساتفاده
بهینه از آب تجدید و اصالح میشوند.
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شکل  -2ساختار مدل توسعه یافته هیدرواکونومیک تحقیق حاضر

این چرخه تا زمانی ادامه پیدا میکند که همگرایی باین دو مادل
مذکور حاصل شود .این همگرایی زماانی اتفااق مایافتاد کاه ارز
اقتصادی آب محصوال زراعی بین دو تکرار متوالی ثابت بماناد و یاا
به تیع آن الگوی کشت بهینه موجاود مناتج از مادل اقتصاادی در دو
تکرار متوالی مذکور دستخو تغییرا  ،قرار نگیرد.
مدل اقتصاد کشاورزی

مطابق با جزء سمت راست ساختار مدل مفهومی (شاکل  ،)2ایان
مدل شامل سه مرحله به شرح زیر میباشد.

()1

max land  pi ŷi Xi land  ph a ih Xi land

()2

Land :  X iland  Bland ,

i

Family labor :  ai fl X iland  B fl ,
i


()3


Surface Water :  Xisw m  Bsw m ,
i


i

Xi land  X̂i land

()4

که  p iقیمت محصول iامŷ i ،

i

عملکرد محصول در هکتاار( X iland ) ،

مرحله اول مدل اقتصادی

سطم زیرکشت تخصیص داده شده به محصول  p h ،iهزینه هر واحد

در این مرحله ،یک مدل برنامهریازی ریاضای خطای باا در نظار
گرفتن محدودیتهای زمین ،نیروی کار خاانوادگی ،حجام آب و نیاز
محدودیتهای واسنجی ،بهمنظور شییهسازی شرایط موجود کشاورزی
در محدوده مطالعاتی ارایه شده است .مدل برنامهریزی مذکور با هدف
حداکثرسازی درآمد کشاورزان به شرح روابط  1تا  4میباشد ( Howitt
:)et al., 2012

از نهاده  hمورد استفاده در تولید محصاول  iو  a ihنهاادههاای ماورد
استفاده در واحد هکتار و برابر است با

 X ih


X iland 


 Bland ،و Bfl

به ترتیب کل سطم زمین در دسترس و کل نیروی کاار خاانوادگی در
معادله  2میباشند .معادله  3تضمین میکند کاه مقادار کال آبهاای
سطحی مورد استفاده (  ) Xisw mدر ماه یا سال  ،mکمتر یا مسااوی
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میزان کل آب سطحی در دسترس (  ) Bsw mبرای آبیاری محصوال
زراعی در همان ماه و یا سال میباشد که با استفاده از ضریب گیااهی
( ،)kcمحاسیه تیخیر و تعرق برای هر محصول زراعی  iو سطم بار
a

واقعی (  ) Pnدر هر روز ساال ( )nمحاسایه مایگاردد .در معادلاه ،4
 X̂i landعیار است از مساحت کل زماین تخصایص داده شاده باه
محصول زراعای  iکاه توساط محقاق مشااهده گردیاده اسات .ایان
محدودیت باعث حفا الگوهاای کشات مشااهده شاده در منطقاه و
استفاده از اطالعا آن جهت تخمین قیمتهای ساایهای مناابع غیار
بازاری و محدود میگردد.
مرحله دوم مدل اقتصادی

در این مرحله ،پارامترهای تابع تولید از نوع کشش جانشینی ثابت
( )CES1با استفاده از قیمتهاای ساایهای نهاادههاای تولیاد (مناابع
محدود و محدودیت واسنجی) ،بهدست آماده از مرحلاه اول ،تخماین
زده میشود .شایان ذکر است که تابع تولید مذکور بارای محصاوال
زراعی آبی بوده و بهصور رابطه  5میباشد:
i



(q iri  Ai   bi h 1Xi h 1  b w Xi sw  Pia  )5
 h

ir
که توان  irدر  ، q iمخفف تابع تولید آبی میباشد .مقدار  A iپارامتر
کارایی میباشد که مقدار آن بزرگتر از صفر و در ایانجاا از مقااال
مرجع برابر  0/5در نظر گرفته میشود .همچنین  1 ،
 وσ

کشش جانشینی میان نهادهها εi ،پارامتر باازده نسایت باه مقیااس و
مقادیر هر دوی آنها از مقااال مرجاع برابار  1لحاا شاده اسات.





 b i h 1پارامترهای تابع تولید میباشد که توسط خروجی مرحلاه اول
مدل اقتصادی (قیمتهای سایهای نهادههاای تولیاد) محاسایه شاده
است b w .سهم آب سطحی )  ) X i swیاا باار
اخذ شده در منطقه مورد مطالعه بهدست آمده است.

a
 Piاز اطالعاا

مرحله سوم مدل اقتصادی

در مرحله آخر ،با استفاده از تابع تولید تخمینی مرحله دوم و لحا
آن در تابع هدف مرحله اول مدل اقتصادی (معادله  ،)1مادل برناماه-
ریزی جدیدی با همان محدودیتهای مادل مرحلاه اول و باا حاذف
محدودیتهای واسنجی جهت دستیابی به مجموعه بهینه از نهااده-
های حداکثر کننده درآمد خالص و ارز اقتصادی آنهاا ارایاه شاده
است.

1- Constant Elasticity of Substitution

مدل هیدرولوژی (مدل برنامهریزی منابع آب)

مطابق با ساختار ارایه شده در شاکل  ،2مادل مناابع آب سااختار
یکپارچه هیدرواکونومیک ،مدل  MODSIMمایباشادMODSIM .
یک مدل میتنی بر اقلیم است که به طاور سیساتماتیک جریاانهاای
طییعی آب و مصارف آن و همچنین مادیریت زیربناایی بارای تعاادل
عرضه و تقاضای آب در داخل آن شییهسازی میشاود .سااختار مادل
مذکور بهمنظور تخصیص آب بر پایه رسیدن به یاک تعاادل مناساب،
متشکل از الگوریتم برنامهنویسی خطی است که نیازهاای کمیاود آب
مصارف مختلف را با در نظر گرفتن یکساری محادودیتهاا ،حاداقل
میکند که محدودیتهای مذکور عیارتند از محدودیتهای وابسته باه
اولویت نیاز مصارف مختلف و همچنین عرضه از منابع گوناگون.
محاسبه درجه اهمیت و رتبهبندی شاخصها

درجه اهمیت نسیی شاخصهای اقتصاادی ،اجتمااعی و زیسات-
محیطی مرتیط با تخصیص و قیمت منابع آب ،متناساب باا شارایط و
ویوگیهای هر کشور ،استان و محدوده متفااو مایباشاد .بناابراین،
اعمال هر گونه سیاستی تحت تأثیر درجه اهمیت شاخصهای ماذکور
قرار میگیرد .با توجه به این مهم ،چهاار شااخص منتخاب در ساطم
شیکههای آبیاری (که در ادامه به آنها پرداخته خواهاد شاد) در نظار
گرفته شد .به منظور تعیین وزن و درجه اهمیت متقابل شااخصهاای
مذکور با یکدیگر ،از تجربیا و نظرا  20نفار از مادیران و متولیاان
شیکههای آبیاری و زهکشی و از دانش خیرگان و کارشناسان محلای
از طریق پرسشنامه استفاده گردید .در نهایت و بعد از آگاهی یافتن از
اثر سناریوهای قیمتی و درجه اهمیت نسیی دو به دویی شاخصهاای
مذکور ،رتیهبندی قیمتها در جهت دستیابی باه قیمات مناساب آب
صور گرفت .برای دستیابی به این مهام از فرایناد تحلیال سلساه
تصمیمگیری چند شاخصه TOPSIS
مراتیی ( )AHPبه همراه رو
استفاده گردید.
رو  TOPSISتوسط هوانگ و یون ارایه شاده اسات .در ایان
رو  ،گزینه ها بر اساس شیاهت به حل ایده آل رتیه بنادی مایشاوند
( .)Hwang and Yoon, 1981هر چه یک گزینه شاییهتار باه حال
ایده آل باشد ،رتیه بیشتری دارد .این رو تصمیم گیاری از پشاتوانه
ریاضی قوی برخوردار است و دانستن و رعایت مفروضا  ،محادوده و
شرایط اعتیار قوانین و صحت فرمولهای پیشانهادی ،محادوده دقات
نتایج و شرایط قابل قیول بودن جوابهاا بسایار حاایز اهمیات اسات
(عطائی1388 ،؛ نوری و شریفی .)1389 ،مزایای این رو نسیت باه
سایر اولویتبندیها عیار است از :تصمیمگیری با وجاود معیارهاای
مثیت و منفی امکانپذیر است ،برای تعیین بهتارین گزیناه مایتاوان
تعداد قابل توجهی معیار را بررسی نماود ،کاه سااده و دارای سارعت
مناسب است ،به راحتی مایتاوان معیارهاای کیفای را کمای کارد و

کاربرد مدل هیدرواکونومیک در بررسی سناریوهای قیمت آب کشاورزی و اثرهای بین بخشی...

تصمیمگیری با وجود معیارهای کیفی و کمای میسار اسات ،خروجای
سیستم به صور کمی است و عالوه بر تعیین گزینه برتر ،رتیه ساایر
گزینهها به صور عددی بیان میشود و تأثیر ضریب اهمیت معیارهاا
بر رتیهبندی گزینهها به صور عددی قابل مشاهده میباشد.
اگر در یک مسئله تصمیمگیری چنادمعیاره n ،معیاار و  mگزیناه
وجود داشته باشد ،به منظور انتخاب بهترین گزینه با اساتفاده از رو
 ،TOPSISمراحل رو به ایان شارح مایباشاد :تشاکیل مااتریس
تصمیم ،بیمقیاس کردن ماتریس تصامیم (رو شایاهت باه گزیناه
ایدهآل یا معیارهای مثیت و منفی) ،تعیین باردار وزن معیارهاا ،تعیاین
ماتریس تصمیم بیمقیاس شاده وزندار ،یاافتن حال ایادهآل و ضاد
ایدهآل ،محاسیه فاصله از حل ایدهآل و ضد ایدهآل و محاسیه شاخص
شیاهت.
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

در راستای دستیابی به اهداف این مطالعه ،از سری شاخصهای
معرفی شده در مطالعه گومز -لیمون و سانچز -فرناندز ،با تطییاق بار
واحد پولی ایران ،به شرح زیر استفاده گردید ( Gómez-Limón and
:)Sanchez-Fernandez, 2010
 -1شاخص اقتصادی

شاخص درآمد تولیدکنندگان کشاورزی :این شاخص بیانگر میزان
سود ناخالصی است که در نتیجه تولید هر یک از محصاوال زراعای
واقع در الگوی کشت موجود در هر یک از شیکههای آبیاری موردنظر
در هر هکتار بهدست میآید و واحد آن ریال بر هکتار میباشد.
 -2شاخص اجتماعی

شاخص اشتغال کشاورزی :این شاخص ،میزان اشتغال در هکتار را
در سطم شیکه آبیاری موردنظر نشان میدهد و نمایانگر توزیع درآمد
و ایجاد اشتغال مای باشاد .واحاد شااخص ماذکور سااعت بار هکتاار
میباشد.
 -3شاخصهای زیستمحیطی

 1-3شاخص مصرف آب آبیاری :برای محاسایه ایان شااخص از
میزان آب موردنیاز فعالیتهای مختلف کشاورزی که تاابعی از قیمات
آب است ،استفاده میشود و واحد آن متر مکعب بر هکتار میباشد.
 2-3شاخص تعادل انرژی :این شاخص از تقسیم کال محتاوای
انرژی محصوال زراعی به عنوان انرژی خروجی ،بار کال محتاوای
انرژی نهادههای تولیدی ،به عنوان انارژی ورودی باه محایطزیسات
(خاک) بهدست میآید و واحد آن کیلوژول بر هکتار است .شایان ذکار
است که برای محاسیه محتوای انرژی خروجای ،توساط هار یاک از
محصوال زراعی و همچنین مجموع محتوای انارژی ورودی مرباوط
به نهادههای تولیدی محصوال مذکور ،از ضرایب تیدیل گاروهبنادی
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محصوال کشاورزی و معادل انوری نهاادههاای تولیادی در مطالعاه
هاتیرلی و همکاران بهره برده شد (.)Hatirli et al., 2006

نتایج و بحث
بهرهبرداری از ساختار توسعه یافته هیدرواکونومیک تحقیق حاضر
از ماژول اقتصادی آن آغاز میشود و با اجرای مدل اقتصادی سااختار
مذکور ،شرایط مرزی الزم جهت شییهسازی مدل هیادرولوژی فاراهم
میگردد.
به همین منظور ،در ابتدا ،شرایط اقتصااد کشااورزی هار یاک از
شیکههای آبیاری ششگاناه تحقیاق حاضار باا اساتفاده از دادههاا و
اطالعا شرایط موجود کشاورزی هر یک از آنها توسط مدل PMP
شییهسازی گردید .شایان ذکر است که آمار و اطالعاتی که به منظاور
شییهسازی و واسانجی مادل اقتصاادی ( )PMPماورد اساتفاده قارار
گرفت به دو دسته تقسیم میشوند .دسته اول ،آمار و اطالعاتی هستند
که از طریق پرسشنامه از کشاورزان و ذینفعان هر شایکه باه طاور
جداگانه جمعآوری گردید (هزینه اجاره زمین ،کود ،سم ،آب ،ماشاین و
نیروی کار در واحد هکتار هر یک از محصوال زراعی واقع در الگوی
کشت) و دساته دوم ،آماار و اطالعااتی هساتند کاه از ساازمانهاا و
نهادهای مربوطه (قیمت نهادهها ،قیمت محصوال زراعی و عملکارد
آنها ،حجم آب مصرفی محصوال و حجم آب ورودی به هر یاک از
شیکههای آبیاری) اخذ گردید.
با اساتفاده از مادل برناماهریازی ریاضای مثیات ( ،)PMPارز
اقتصادی آب (ریال بر متر مکعب) به تفکیک محصوال زراعی واقاع
در الگوی کشت موجود هر شیکه آبیاری در واحد هکتار مطابق جدول
 1به دست آمد ،تاا از ایان گاذر ،باازه علمای الزم باه منظاور تعیاین
سناریوهای قیمتی در ادامه تحقیق فراهم گردد.
مدل برنامهریزی منابع آب

از مدل  MODSIMبه منظور شییهساازی سیساتماتیک جریاان
طییعی آب خروجی از سد زاینادهرود ،حجام آب قابال دساترس ساد
مذکور و تحویل و توزیع آب به هر یک از شیکههای آبیاری بار پایاه
ارز اقتصادی آب در سال  ،1393-1394با در نظار گارفتن شارایط
خشکسالی ،استفاده گردید.
به همین منظور ،کاربست مدل  MODSIMباا توجاه باه مناابع
موجود آب (سد زایندهرود به عنوان تنها منیع عرضه) و مصارف موجود
(نیازهای شرب ،صنعت ،کشااورزی و زیساتمحیطای )،و باه منظاور
فراخوانی دادهها و اطالعا الزم به این مدل به صور شکل  3برای
سناریوی اقلیمی خشکسالی در محیط نرمافزار  MODSIMطراحای
گردید.
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جدول  -1ارزش اقتصادی آب (ریال بر متر مکعب) محصوالت واقع در الگوی کشت موجود در شبکههای آبیاری
نام محصول
گندم
جو
برنج
سیبزمینی
پیاز
یونجه
ذر علوفهای
خربزه
انواع کدو
باقال
شیدر
هندوانه
طالیی و گرمک
چغندرقند
میانگین ارز اقتصادی

سنتی
3140
3216
3483
3245
3079
3140

مهیار جرقویه
3251
3315
3653
3593
3321
3629
3511
3370

در این مدل ،اولویت نیازها تعیینکننده چگونگی تخصیص آب به
مصارف مختلف و اولویت عرضه نیز دیکته کننده تغییار عرضاه آب از
یک منیع به منیع دیگر در موقع کمیود آب میباشد .در این پاووهش،
به منظور برنامهریزی و تحویل و توزیع بهینه آب سد زایندهرود (تنهاا
منیع عرضه آب) ،اولویات آن برابار یاک و اولویات نیازهاای شارب،
زیستمحیطی و صنعت به ترتیب و بر اساس اسناد باالدساتی 2 ،1 ،و
 2در نظر گرفته شد.
هر یک از محصوال واقع در الگوی کشت شایکههاای آبیااری
ششگانه پایاب سد زایندهرود به عنوان یک نیاز مساتقل در کاربسات
مدل مذکور در نظر گرفته شد .بنابراین ،باه منظاور تحویال و توزیاع
بهینه آب به هر یک از محصوال موردنظر ،اولویت تحویال و توزیاع
شیکههای آبیاری موردنظر بر اساس میاانگین وزنای ارز اقتصاادی
آب محصوال زراعی واقع در الگوی کشت آنهاا کاه توساط مادل
اقتصادی در بند قیلی مورد تخمین قرار گرفت (جدول  10 ،)1الای 99
در نظر گرفته شد و حجم آب موجاود و قابال برناماهریازی در ساال
شاخص بر اساس اولویت نیازهای قید شده فوق به مصاارف مختلاف
تخصیص داده شد .به این صور که در ابتادا ،نیااز مصاارف شارب،
زیستمحیطی و صنعت به ترتیب اولویت آنها برطرف گردید .بعاد از
برطرف شدن کامل نیاز مصارف مذکور تحت شرایط خشکسالی کاه
اولویت تخصیص آنها به صور بارونزا و توساط اساناد باالدساتی
منابع آب کشور تعیین شده بود ،باقیمانده آب موجاود (ساهم بخاش
کشاورزی) ،بر اساس ارز اقتصادی آب محصوال واقاع در الگاوی
کشت موجود شیکههای آبیاری تخصیص داده شد.

رودشت
2729
3631
2668
3553
3563
2446
3002

برخوار
3293
3417
3381
3661
2892
3366
3365
3407

آبشار
3226
3301
1835
3550
3586
2479
3249

نکوآباد
3303
3432
3605
3592
3603
3310
3534
3438

از آنجااا کااه تخصایص آب مطااابق شاارایط فااوق توسااط ماادل
 MODSIMموجب تغییر در محدودیت حجم آب قابل دسترس مادل
 PMPشیکههای آبیاری شده و به عناوان یاک ساناریو بارای مادل
مذکور محسوب میشود ،بنابراین نتاایج حاصال از ساناریوی ماذکور
موجب تغییر الگوی کشت موجود شیکههای آبیاری و ارز اقتصادی
آب محصوال مذکور میگردد .به دلیال ایانکاه در تحقیاق حاضار،
اجااارای دو مااادل اقتصاااادی و هیااادرولوژی ،در قالاااب مااادل
هیدرواکونومیک ،به صور پیدرپی ،بازخورد و بازیافت اطالعاا  ،در
راستای رسیدن به استفاده بهینه از آب به دفعا زیاد تجدید و اصالح
میگردد ،از ذکر همه نتایج در این پووهش خودداری نموده و به ذکار
نتایج ارتیاط اول بین دو مدل و نتایج حاصال از همگرایای آنهاا کاه
مقصود و موردنظر این پووهش میباشد ،بسنده شد.
انتخاب سناریوی قیمتی مناسب در شبکههای آبیاری

قیمت بهینه آب ،در شرایط بازار و از تقاطع منحنیهای عرضاه و
تقاضای آن بهدست میآید .از آنجا که منابع آب محدوده مطالعاتی در
شرایط بازار رقابتی عرضه نمایگاردد ،بناابراین انتخااب ساناریوهای
قیمتی در شیکههای آبیاری مذکور ،به نحوی باید صاور گیارد کاه
آزمون این سناریوها ما را به سمت قیمت بهیناه آب (در شارایط باازار
رقابتی) سوق دهد .با توجه به این مهم و به منظور انتخاب سناریوهای
قیمتی موردنظر در این شیکهها از اطالعا زیر استفاده گردید:
الف) هزینه تمام شده تأمین آب کشاورزی :هزینه مذکور ،حاداقل
قیمتاای اساات کااه عرضااه کننااده آن (شاارکت آب منطقااهای اسااتان
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اصفهان) تمایل دارد آب را به ازای هر متر مکعب به فارو برسااند.
این قیمت به عنوان یکی از نقاط تشکیل دهناده منحنای عرضاه آب
میباشد که از این طریق حداقل مقدار سناریوی قیمتی آب مشاخص
میگردد.
ب) متوسط وزنی ارز اقتصادی آب محصوال واقع در الگاوی
کشت موجود شیکههای آبیاری :این مقدار ،نمایانگر حاداکثر قیمتای
است که بهرهبرداران حاضرند به ازای هر متار مکعاب آن را پرداخات
کنند .قیمت مذکور تشکیلدهناده یکای از نقااط روی منحنای تاابع
تقاضای آب به شامار مایرود .آگااهی از هزیناه تماام شاده و ارز
اقتصادی آب ،به عنوان حداقل و حداکثر بازه قیمتی ،شارایط الزم باه
منظور دستیابی به قیمت کارای آب و بررسی هر چه دقیقتر اثرهای
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بین بخشی آن ،برای متولیان و مادیران بهارهبارداری از شایکههاای
آبیاری موردنظر را فراهم میآورد.
با در نظر گرفتن موارد مطرح شده فوق ،هفت سناریوی قیمتی به
تفکیک شیکههای آبیاری به شارح زیار (جادول  )2نوشاته شاد .باه
طوریکه در ابتدا متوسط وزنی تعرفاه آب کشااورزی در هار یاک از
شیکههای آبیاری ششگانه به عنوان اولین سناریوی قیمتای در نظار
گرفته شد .بقیه سناریوهای قیمتی بر اساس هزینه تماام شاده تاأمین
آب کشاورزی و متوسط وزنای ارز اقتصاادی هار متار مکعاب آب
تحویلی به هر یک از شیکههای آبیاری ماوردنظر ،باهطاوری کاه باا
فاصله عددی مشخص از یکدیگر فاصله بین این دو را پوشاش دهاد،
در نظر گرفته شد.

جدول  -2سناریوهای قیمت آب (ریال بر متر مکعب) در شبکههای آبیاری ششگانه حوضه زایندهرود
سناریو
1
2
3
4
5
6
7

سنتی
117
631
712
1262
1892
2523
3438

مهیار جرقویه
195
676
712
1352
2027
2703
3370

مطابق اطالعا جدول  ،2سناریوهای قیمت آب در شیکه آبیاری
سنتی از  117ریال بر متر مکعاب (متوساط تعرفاه آب) شاروع و باه
 3438ریااال باار متاار مکعااب (متوسااط وزناای ارز اقتصااادی آب
محصوال واقع در الگوی کشت این شیکه) خاتم شاد .شاایان ذکار
است که از بین سناریوهای قیمت آب در شیکه آبیااری سانتی (هام-
چنین در سایر شیکههای آبیاری) 712 ،ریال بر متر مکعب (ساناریوی
 ،)3هزینه تأمین آب از سد زایندهرود میباشد .ساایر اعاداد منادرر در
جدول  2اعدادی هستند که فاصله باین تعرفاه و هزیناه تاأمین آب و
همچنین هزیناه تاأمین آب و متوساط وزنای ارز اقتصاادی آب را
پوشش میدهناد (یعنای باه طاور مثاال اعاداد  1892 ،1262 ،631و

رودشت
292
610
712
1221
1831
2442
3002

برخوار
205
683
712
1367
2050
2734
3407

آبشار
241
653
712
1307
1960
2614
3249

نکوآباد
225
685
712
1371
2056
2742
3438

 2523در شاایکه ساانتی) .سااناریوهای قیماات آب مربااوط بااه سااایر
شیکههای آبیاری در جدول  2نیز به رو مشابه بهدست آمد.
از آنجااا کااه پاارداختن بااه اثرهااای اقتصااادی ،اجتماااعی و
زیستمحیطی سناریوهای قیمتی به تفکیک هر شش شایکه آبیااری،
موجب حجیم شدن متن مقاله میگاردد ،بناابراین از آوردن نتاایج در
همه شیکهها صرفنظر شده و اثر سناریوهای قیمتی بر شاخصهاای
بین بخشی در شیکه آبیاری نکوآباد به عنوان نمونه به شرح جادول 3
ارایه شد .شایان ذکر است کاه شااخصهاای جادول  3در نارمافازار
 GAMSو با در نظر گرفتن مدل اقتصادی مورد محاسیه قرار گرفتند.
در ادامه ،نتایج رتیهبندی قیمتها به تفکیک هر شیکه ارایه شد.

جدول  -3اثر سناریوهای قیمت منتخب آب بر شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی شبکه آبیاری نکوآباد
سناریوهای قیمت آب

درآمد تولیدکنندگان

اشتغال کشاورزی

مصرف آب آبیاری

تعادل انرژی

(ریال بر متر مکعب)
225
685
712
1371
2056
2742
3438

(میلیون ریال بر هکتار)
147/52
146/99
147/06
145/04
142/55
139/58
136/14

(ساعت بر هکتار)
174/10
172/25
172/48
166/46
160/44
154/41
148/38

(میلیون متر مکعب)
145/11
142/20
142/57
133/22
123/89
114/55
105/21

(کیلوژول بر هکتار)
1/83
1/83
1/83
1/84
1/85
1/85
1/84
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در نهایت ،قیمت مناسب و بهیناه آب ،مطاابق باا درجاه اهمیات
شاخصهای بین بخشی و نتایج حاصل از رتیهبندی آنهاا ،باه شارح
جدول  4بهدست آمد .از آنجاا کاه درجاه اهمیات هار یاک از ایان
شاخصها ،متناسب با شرایط و ویوگیهای هر کشور ،اساتان و محال
متفاو میباشد ،بر این اساس ،در این قسمت از تحقیق ،با استفاده از
فرایند تحلیل سلسه مراتیی ( )AHPدرجه اهمیت هر یک از معیاارهاا
مورد محاسیه قرار گرفت .در جهت رسیدن به این مهم ،درجه اهمیات
هر یک از شاخصهای مذکور ،با استفاده از تجربیا و نظرا متولیان
و سیاسااتگااذاران ماادیریت منااابع آب کشااور و دانااش خیرگااان و
کارشناسان بخش کشاورزی تعیین گردید.

مطابق با اطالعا جدول  3و با افزایش قیمت آب تا مارز ارز
اقتصادی آن (یعنی به طور مثال از  225تا  3438ریال بر متر مکعب)،
روند شاخصهای اقتصادی و اجتماعی نزولی شد (ستونهاای دوم تاا
چهارم جدول  .)3به عیار دیگر ،اگر متولیان و برنامهریزان منابع آب
در محدوده مطالعاتی تحقیق حاضار ،سیاسات افازایش قیمات آب را
پیش بگیرند ،شاخص درآمد تولیدکنندگان و اشتغال کشاورزی کاهش
خواهد یافت .علت این مهم این است که افزایش قیمت آب منجر باه
کاهش مصرف و باه تیاع آن کااهش ساطم زیار کشات و عملکارد
محصوال زراعی شیکه آبیاری میگردد و از این طریق اثر منفای بار
منافع اقتصادی حاصال از فعالیاتهاای کشااورزی را در پای خواهاد
داشت .علت کاهش اشتغال را میتوان از دو جنیه ماورد بررسای قارار
داد .جنیه اول اینکه افزایش قیمت آب باعث کاهش سطم زیر کشت
محصوال واقع در الگوی کشات محادودههاای مطالعااتی ماوردنظر
میگردد .با کاهش سطم زیر کشت ،تقاضای نیرویکاار نیاز کاه باه
عنوان یکی از نهادههای تولیدی در بخش کشاورزی به شمار مایرود
کاهش مییابد .جنیه دوم اینکه ،افازایش قیمات آب باعاث کااهش
تولید ،عملکرد و در نهایت کاهش سود ناخالص در منطقه میگردد .بر
این اساس ،بهرهبرداران به منظور دستیابی به حداکثر سود ،اقدام باه
کاهش هزینههای متغیر خود مینمایند که این موضوع به کااهش در
تقاضای نیرویکار در واحد هکتار به عنوان یک عامال هزیناه منجار
میشود.
اثر سناریوهای منتخب بر شاخصهای زیستمحیطی باه صاور
معکوس عمل کرده است .به عیار دیگر و باا توجاه باه توضایحا
ارایه شده در باال ،با افزایش قیمات آب ،مصارف آب آبیااری کااهش
یافته و شاخص تعادل انرژی ثابت شده و یا افزایش یافته است .یعنی،
مصرف نهادههای کشاورزی باه نسایت کامتار از تولیاد محصاوال
نهایی ،تحت تأثیر سیاستهای مذکور در این شیکه قرار گرفت.

جدول  -۴درجه اهمیت شاخصهای بین بخشی آب (بر حسب
درصد) از دیدگاه مدیران شبکههای آبیاری و خبرگان محلی
مصرف آب
22/13

درآمد
تولیدکنندگان
20

تعادل

اشتغال کشاورزی

انرژی
9/35

13/20

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،شاخصهای مصارف
آب ( 22/13درصااد) ،درآمااد تولیدکنناادگان ( 20درصااد) ،اشااتغال
کشاورزی ( 13/2درصد) و تعاادل انارژی ( 9/35درصاد) باه ترتیاب
دارای بیشترین اهمیت میباشند .نتایج نشاندهنده این واقعیت است
که شاخصهای زیستمحیطی بیشترین اهمیت را نسایت باه ساایر
شاخصها در محدوده مطالعاتی موردنظر دارند.
میزان نزدیکی نسیی و نتاایج حاصال از رتیاهبنادی ساناریوهای
قیمتی توسط رو  TOPSISمتناسب با اثرهای اقتصادی ،اجتمااعی
و زیستمحیطی در شیکههای ششگانه مطابق اطالعا جداول 6 ،5
و  7میباشد (جداول ،خروجی نرمافزار میباشند).

جدول  -۵نتایج رتبهبندی سناریوهای قیمت آب در شبکههای آبیاری نکوآباد و آبشار
نکوآباد
شماره
سناریو

1
2
3
4
5
6
7

آبشار

d+

d-

cl+

(فاصله از ایدهآل

(فاصله از ایدهآل

(امتیاز

مثبت)

منفی)

نسبی)

0/0166
0/0171
0/0171
0/0207
0/0278
0/0359
0/0440

0/0440
0/0372
0/0368
0/0274
0/0195
0/0153
0/0166

0/7256
0/6853
0/6825
0/5694
0/4123
0/2985
0/2743

رتبه

1
2
3
4
5
6
7

شماره
سناریو

1
2
3
4
5
6
7

d+

d-

cl+

(فاصله از ایدهآل

(فاصله از ایدهآل

(امتیاز

مثبت)

منفی)

نسبی)

0/0354
0/0252
0/0237
0/0136
0/0096
0/0075
0/0085

0/0085
0/0127
0/0139
0/0230
0/0270
0/0311
0/0354

0/1933
0/3359
0/3695
0/6280
0/7389
0/8048
0/8068

رتبه

7
6
5
4
3
2
1
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جدول  -۶نتایج رتبهبندی سناریوهای قیمت آب در شبکههای آبیاری برخوار و رودشت
برخوار
شماره
سناریو

1
2
3
4
5
6
7

رودشت

d+

d-

cl+

(فاصله از ایده آل

(فاصله از ایده آل

(امتیاز

رتبه

مثبت)

منفی)

نسبی)

0/0192
0/0196
0/0197
0/0275
0/0405
0/0561
0/0714

0/0714
0/0646
0/0639
0/0483
0/0337
0/0215
0/0192

0/7881
0/7669
0/7669
0/6372
0/4543
0/2768
0/2119

1
2
3
4
5
6
7

شماره
سناریو

d+

d-

cl+

(فاصله از ایده آل

(فاصله از ایده آل

(امتیاز

رتبه

مثبت)

منفی)

نسبی)

0/0380
0/0306
0/0284
0/0190
0/0156
0/0163
0/0183

0/0183
0/0165
0/0168
0/0235
0/0304
0/0344
0/0380

0/3249
0/3499
0/3715
0/5536
0/6608
0/6787
0/6751

7
6
5
4
3
1
2

1
2
3
4
5
6
7

جدول  -۷نتایج رتبهبندی سناریوهای قیمت آب در شبکههای آبیاری مهیار و جرقویه و سنتی
مهیار و جرقویه
شماره
سناریو

1
2
3
4
5
6
7

سنتی

d+

d-

cl+

(فاصله از ایدهآل

(فاصله از ایدهآل

(امتیاز

مثبت)

منفی)

نسبی)

0/0259
0/0257
0/0256
0/0272
0/0331
0/0415
0/0501

0/0498
0/0420
0/0414
0/0311
0/0243
0/0218
0/0257

0/6579
0/6204
0/6175
0/5336
0/4231
0/3443
0/3397

رتبه

مطابق با نتایج بهدست آمده در جداول  5الی  ،7قیمتهاای کام
آب در شرایط فعلی )یعنی  195 ،225و  205ریال بر متر مکعاب) باه
عنوان قیمت مناسب به ترتیب در شیکههای آبیاری نکوآبااد ،مهیاار و
جرقویه و برخوار انتخاب گردید .این در حاالیاسات کاه قیماتهاای
بیشتر آب ،همچون ارز اقتصادی آب ،وضعیت مناسایی در رتیاه-
بندی قیمتهاا در شایکههاای آبیااری ماذکور نداشاتند (مطاابق باا
اطالعااا جااداول  6 ،5و  ،7رتیااه ارز آب در شاایکههااای آبیااری
نکوآباد ،مهیار و جرقویه و برخوار برابر  7میباشد) .علت ایان مهام را
میتوان به مجماوع اثرهاای مثیات و منفای افازایش قیمات آب بار
معیارهای اقتصادی ،اجتماعی و زیساتمحیطای شایکههاای آبیااری
مذکور نسیت داد .غلیه اثرهای منفی افازایش قیمات آب بار اثرهاای
مثیت آن در این شیکهها سیب شده است کاه ساناریوهای اول و دوم
قیمت آب به عنوان سناریوهای برتر (قیمتهای کامتار آب) انتخااب
شوند .الزم به ذکر است که در مطالعا گالگو-آیاال نیز این مهام باه
وقوع پیوسته و قیمت کم به عنوان ساناریوی برتار در تحقیقاا وی
انتخاب شده است (.)Gallego-Ayala, 2012
این در حالی است که در شایکههاای آبیااری آبشاار ،رودشات و

1
2
3
4
5
6
7

شماره
سناریو

d+

d-

cl+

(فاصله از ایدهآل

(فاصله از ایدهآل

(امتیاز

مثبت)

منفی)

نسبی)

0/0569
0/0428
0/0407
0/0279
0/0228
0/0213
0/0219

0/0219
0/0215
0/0225
0/0336
0/0430
0/0501
0/0569

0/2784
0/3347
0/3563
0/5456
0/6534
0/7020
0/7218

1
2
3
4
5
6
7

رتبه

6
7
5
4
3
2
1

سنتی ،ارز اقتصادی آب (یعنی  3002 ،3249و  3438ریال بر متار
مکعب) به عنوان یکی از سناریوهای برتر قیمت آب در این شایکههاا
انتخاب گردید .دلیل این مهم ،غلیه اثرهای مثیت افازایش قیمات آب
در این شیکهها بر اثرهای منفی آن میباشد.
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مهم اقتصادی در بخش کشاورزی برای مدیریت تقاضای آب به شمار
میرود .مسلماً ،اعمال هر سیاستی در این بخش ،اثرهای بین بخشای
(اقتصااادی ،اجتماااعی و زیسااتمحیطاای) متناسااب بااا خااود را دارد.
شناسایی این آثار میتواند اطالعا مناسیی را در جهت تعیین قیمات
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بین بخشی متقابلی میباشد (اثرهاای منفای اقتصاادی و اجتمااعی و
 به هماراه درجاه،اثرهای مثیت زیستمحیطی) که عدم درک این آثار
 میتواند عواقب نامطلوبی در مدیریت منابع آب به همراه،اهمیت آنها
.داشته باشد
 مهیاار، در شیکههای آبیاری نکوآباد،مطابق با نتایج بهدست آمده
،225  قیمتهای کم آب در شرایط فعلی )بهترتیب،و جرقویه و بُرخوار
 ریال بر متر مکعب) باه عناوان قیمات مناساب انتخااب205  و195
 علایرغام، نظیر ارز اقتصاادی آب،گردید و قیمتهای بیشتر آب
انتظار معمول مادیران و متولیاان شایکه باه عناوان قیمات مناساب
. توسط نتایج ناشی از این مطالعاه برگزیاده نشاد،شیکههای موردنظر
 رودشت و سانتی اتفااق افتااد و،این مهم در شیکههای آبیاری آبشار
) ریال بر متر مکعاب3438  و3002 ،3249 ارز اقتصادی آب (یعنی
به عنوان یکی از سناریوهای برتر قیمت آب در این شیکهها پیشانهاد
.گردید
 بار خاالف نظار برخای،نتایجی که از این تحقیق بهدسات آماد
متولیان و سیاستگذاران کنونی مدیریت منابع آب کشور میباشد کاه
بدون توجه به تفکیک محدودههای مطالعاتی (با شرایط و خصوصیا
 افازایش، اجتماعی و فرهنگای متفااو ) و درک نتاایج آن،اقتصادی
قیمت آب در بخش کشاورزی ایاران را تنهاا راهکاار حال مساایل و
مشکال و مصرف بهینه این منیع حیااتی مایدانناد و اثرهاای باین
بخشی سیاست مذکور را نادیده میگیرند؛ بخصوص آثاار منفای ایان
سیاست بر درآمد و اشتغال بخش کشاورزی که علایرغام دارا باودن
پتانسیلهای فراوان اشاتغالزایای و نقاش حیااتی در رشاد و توساعه
. با فقر دست و پنجه نرم میکند،کشور
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Abstract
Investigation of the effects of changes in irrigation water price is one of the primary economic measures in
managing water demands in Iran. However, imposing any policy in this sector would result in inter-sectoral
(economic, social and environmental) consequences. Identification of these consequences helps the water
managers and authorities to find the optimum price for this valuable input. In this article, using the hydroeconomic model, the current agricultural economic conditions within the six irrigation districts located in
downstream of Zayandehrud Dam, Isfahan, Iran, was simulated for the base year of 2014-2015. Along with the
optimal water allocation, effects of specific pricing scenarios in these irrigation districts on economic, social and
environmental indices were then assessed. Results of the study revealed that effects of pricing scenarios
(increasing the irrigation water price) have negative impacts on the farmers’ revenue, employment in agricultural
sector and water consumption, and positive or fixed impacts on energy balance index. Finally, by considering the
importance of inter-sectoral consequences of selected pricing scenarios, the existing water price (based on the
stabilization of agricultural water price law) is selected as suitable water price in Nekoabad, Mahyar and
Jarghouyeh, and Borkhar Irrigation Districs (225, 195 and 205 Rials/m3, respectively). Meanwhile, this
important item (the economic value of water) was obtained as 3249, 3002 and 3438 Rials/m3 in Abshar, Rudasht
and Traditional Irrigation Districts, respectively.
Keywords: Economic model, Hyroeconomic model, TOPSIS approach, Water resources model
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