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 چکیده

ریزی و اجرای آن است. در این راستا، نظام حسابداری ترین مراحل برنامههای اساسی مدیریت یکپارچه منابع آب از مهمیکی از گام عنوانبهارزیابی 
تدوین یک سیستتم االععتاتی و اتراهم آوردن امکتان      منظوربهاز منابع مختلف  شدهیگردآورهای و ترکیب داده یدهسازمانابزاری برای  عنوانبهآب 

ضه میانی ی مطالعاتی حومحدوده موردنظرشود. منطقه های ایزیکی و اقتصادی معرای میهای منابع آب از الریق پیوند بین دادهارزیابی یکپارچه سیستم
، 2931-39های آب مربوط به منطقه، متناظر به سال زراعتی  زیست محیطی برای آب، پس از تدوین حساب-کارون است. چارچوب حسابداری اقتصادی

نه آبتی  سازی و مشاهده اثرات سناریوهای مختلف الگوی کشت، ساماسپس برای شبیه با استخراج نشانگرهایی به تحلیل وضعیت منابع آب پرداخته شد.
. بتا کمتک جتداول    متدل گردیتد   WEAP ستاز با کمتک شتبیه   2993-39زمانی دوره  های به کارون، درها و ورودی، شامل کلیه برداشتموردمطالعه

 1642نتایج نشتان داد بختک کشتاورزی بتا مقتدار      .منطقه و ، کارایی اقتصادی آب دراازودهارزشوری بهره ی آب و محاسبه نشانگرهایی نظیررادحساب
ای بته  دانته  در بین محصوالت کشتاورزی گیتاه نیشتکر و  رت    کهیالوربهمیلیون مترمکعب بیشترین مقدار آب مصرای را به خود اختصاص داده است 

میلیتون   191ختدمات بتا مقتدار     میلیون مترمکعب به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار آب مصرای را دارند. بختک شترب و   21و  4363ترتیب با مقدار 
از  آمتده دستت بته اساس نتایج  برمیلیون مترمکعب از لحاظ مصرف آب به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند.  53رمکعب و صنعت و معدن با مقدار مت

محیطی باعت   درصدی گره زیست 11 و 21 و کاهک (آن جای و جایگزینی گیاه چغندرقند به درصدی گیاه نیشکر 31کاهک ) مدل تغییر الگوی کشت
 .شودبهبود سیستم منابع آب منطقه می

 
 مدیریت یکپارچه منابع آب ،WEAP، مدل رودخانه کارون حسابداری آب، های کلیدی: واژه
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، دستتتترسقابتتتلااتتتزایک نیازهتتتا، محتتتدودیت منتتتابع آب   
منابع آبی گردیده  ینتأمدر  عتیاخیر باع  بروز مشک هاییسالخشک
یکی از مشکعت جهانی کمبتود آب بتا کیتبتت مناستب بترای      است. 
نشتان   منظوربهاست.  محیطییستزهای اجتماعی، اقتصادی و بخک

هتا، اهمیتت از   آب از الریق اصتعحات و سیاستت   مؤثردادن مدیریت 
به اازایک  گیری رواالععات آبی با کیتیت باال برای آگاهی از تصمیم
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در رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب بر مشتارکت  ینتعتان در    است.
و  هتا محتدودیت ها و ها، شناسایی ارصتشناخت مسائل، تبیین ارزش

 منظتور به. در مقیاس حوضه آبریز تأکید شده است هاحلراهپیدا کردن 
کارهتتا چتتارچوبی یکپارچتته تحتتت عنتتوان  آوردن ایتتن راه بتته دستتت

که با استتاده از آن تحقق مواردی از جمله تعیین حسابداری آب است 
هتایی کته امکتان    های اعمال اشار به منابع آب، شناسایی محلمحل
گذاری آب کارهای قیمتها وجود دارد، تعیین راهوری در آنبهرهبهبود 

خواهد بود. حسابداری  یرپذامکانو بررسی تعادل عرضه و تقاضای آب 
هتای  و ترکیتب داده  یدهت سازمانکاری برای  و آب یعنی تشکیل ساز

ای از االععات تدوین مجموعه منظوربهاز منابع مختلف  شدهیگردآور
هتای  هتای ایزیکتی بتا داده   اراهم آوردن امکان پیوند دادهیکپارچه و 
های ایزیکتی، مقتادیر حجمتی آبتی     منظور از داده ینجاااقتصادی. در 

شود و منظور ی مطالعاتی وارد و یا از آن خارج میاست که به محدوده
های های اقتصادی مقدار درآمد حاصل از مصرف آب در کاربریاز داده

ار هزینته صتورت گراتته بترای ایجتاد درآمتد       مختلف و همچنین مقد
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سنتی مطالعات آبی، عموماً بر اساس  روش حاصل از مصرف آب است.
گیرد. این نوع نگرش که اقت  بته   ها صورت میمنابع و مخارج عنبی

پردازد، تأثیر دیگر عوامل مؤثر بر وضتعیت  جنبه هیدرولوژیکی آب، می
 .گیتتردرا نادیتده متی   منتابع آب، نظیتر عوامتل اقتصتتادی و اجتمتاعی    

آمار و د )گردامکان مدیریت یکپارچه منابع آب اراهم نمی صورتینبد
نمتای   2شتکل   .(2911ت شرکت متدیریت منتابع آب ایتران،    ععااال
از چارچوب حستابداری آب را کته از الترف بختک آمتار       یاشدهساده

دهتد. ایتن چتارچوب    سازمان ملتل پیشتنهاد شتده استت نشتان متی      
های اقتصتادی و منتابع آب و روابت     ارتباط زیر سیستم یدهندهنشان

هتا  این سیستم از دو بخک منابع آب و کتاربری . هاستآنمتقابل بین 
تشکیل گردیده است. بخک اول آن مربوط بته منتابع آب موجتود در    

های آب ستطحی، زیرزمینتی و رالوبتت ختا      منطقه بوده و به شکل
الور که مشخص است ارتباط باشد. در سیستم مذکور همانموجود می

-گردد در نظر گراته میها مبادله میبین منابع و جریاناتی که بین آن

که در این تحقیق امکان برقراری این ارتباط بتین منتابع   شود. حال آن
مختلف سطحی، زیرزمینی و رالوبت خا  میسر نبود. بخک دوم نیتز  

هتا  ه بتین آن ها و تبادالت صورت گراتالور که گتته شد کاربریهمان
 .دهدرا نشان می

  

 
 چارچوب حسابداری آب در سازمان ملل -1شکل 

 

هتای مهتم   داده یدهت سازمانهدف اصلی رویکرد حسابداری آب، 
ها در قالب تعدادی حساب، در کنتار  آن یبنددستهمنابع آب و اقتصاد، 

استتخراج   منظتور بته ها و ایجاد بستری مناستب  حساب قرار دادنهم 
 United Nations Statisticsتحلیلتتی استتتت )  2نشتتانگرهای 

Division, 2012المللی نظام واحدی برای حسابداری (. در سطح بین
های مدیریتی، ارزیابی اقتصتادی، متتاهیم   آب که در برگیرنده، اعالیت

رو رویکردهتای  باشد، وجتود نتدارد. از ایتن    محیطییستزاجتماعی و 
اند ولی دارای مختلتی همگی با عنوان حسابداری آب توسعه داده شده

هتتایی از چتتارچوب باشتتند. نمونتتهمختلتتتی متتی یمنشتتأهااهتتداف و 
( حستابداری  1، 1آب( حسابداری عمومی 2از:  اندعبارتحسابداری آب 
 المللتی ینبت  یتوانستت  یلهوست بته ( چارچوب پیشنهادشتده  9، 9ردپای آب
بترای   محیطتی یستز( سیستم حسابداری اقتصادی و 6، 6مدیریت آب

                                                           
1 Indicator 

2 General-Purpose Water Accounting 

3 Water Footprint Accounting 

4 International Water Management Institute (IWMI) 

 بر پایه حسابداری مالی بوده استت.  عمدتاً. حسابداری عمومی آب 3آب
این سیستم، یک سیستم حسابداری آب استت کتته هتدف اصتلی آن     

-، جهتت تصتمیم  (داخلی و ختارجی ) های متید به کاربرانادهی دارائه

. حستابداری  باشتد آب متی  گیری و ارزیتابی در متورد تخصیص منابع
ردپای آب بر اساس ردپای آب بر اساس میزان مصرف آب استت کته   

 Hoekstra andدر واقع به نوعی بیانگر میتزان آب مجتازی استت )   

Chapagain, 2007.)  یلهوسبه یشنهادشدهپچارچوبIWMI    کته در
 یدهنتده نشتان که  یاگونهبهواقع نوعی حسابداری ایزیکی آب است 

بتترای آب  SEEA-Waterاستتت.  موردمطالعتتهبتتیعن آبتتی منطقتته 
چارچوبی جامع  صورتبهدر این پژوهک  مورداستتادهرویکرد  عنوانبه

های آب و ابزاری برای ارزیابی سیستتم  و یکپارچه برای تدوین حساب
(. مراحل 2933،زاده یوسفشود )ابع آب موجود در منطقه معرای میمن
 از:  اندعبارتبرای آب   SEEA Waterسازیپیاده

گتزارش  دهی، تلختیص و  بندی و سازمانها، البقهآوری دادهجمع

                                                           
5 System of Environmental and Economical Accounting 

for water (SEEA-Water) 
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اجرا شوند تتا امکتان بررستی تعامتل      یاگونهبه. این مراحل باید یده
اجتماعی نسبت بته هتم و نیتز    ی  زیستی و حهای اقتصادی، مبخک

-های آب در پنج دسته البقهها اراهم شود. حساببین خود این بخک

جداول عرضه و های عرضه و مصرف ایزیکی )شوند: حساببندی می
-توصتیف متی  را  زیستت ی محت های آبی بین انیجر یکیزیمصرف ا

مستیر جریتان آب را از مرحلته برداشتت توست        هاولنمایند. این جد
 زیستی محبه اقتصاد تصاد، عرضه و مصرف در داخل بخک بخک اق
میتزان مصترف و   ، جتدول استتاندارد مصترف ایزیکتی     ،نمایدثبت می

جدول استاندارد عرضه  دهد.ها نشان میبرداشت آب را توس  کاربری
 زیستی محهای مختلف به میزان آب بازگشتی را از کاربری، ایزیکی
های اقتصادی و هیبریتدی،  ها، حسابو حساب آالینده (نمایدبیان می
گتذاری آب  های کیتیتت و حستاب ارزش  ها، حسابهای داراییحساب

سازمان جهانی آب  شدهانجام(. بر اساس مطالعات 2933، زاده یوسف)
کنتد کته دانتک متا در     بیان می یروشنبهسازمان ملل این حقیقت را 

استتاده از آب در ستطح  زمینه استتاده از آب درست مانند آگاهی ما در 
بتا توجته بته ایتن      .(WWAP and UNSD, 2011) پایینی قرار دارد
 خیره و بازیابی االععات در ارتبتاط بتا آب در ایتن     موارد برای تولید،

آب از بین رویکردهای حستابداری آب   یبرا SEEA Water پژوهک،
توس  بخک آمار  1111قرار گرات. این چارچوب در سال  یموردبررس
رای امنیتتت ستتازمان ملتتل تهیتته شتتد و در حتتال حاضتتر نستتخه  شتتو
 WWAPآن در دستترس استت )   1121مربوط به ستال   شدهینیبازب

and UNSD, 2011.)    هتای  این سیستتم ارتبتاط مستتقیمی را از داده
کنتد. بته دنبتال    های ملتی ایجتاد متی   هیدرولوژیکی با سیستم حساب

تعدادی از کشتورها در   برای آب، SEEA Wate  شدنواقع موردقبول
 (.(vardon, 2010باشتند  هتای آب متی  حال ایجاد یا توسعه حستاب 

پیشتگامان حستابداری آب بتوده و حستابداری آب را     کشور استرالیا از 
در ستال   برای همین منظور .برای تمامی ایالت خود اعمال کرده است

انجتام یتک ستری از     منظتور بته هتای استترالیا   شورای دولتت  2336
 زیستی محت با هدف استتاده کارآمد از منابع آب و سازگار با حاعاص

در ستال   های این شورا باعت  گردیتد  اعالیت .در استرالیا شکل گرات
استتتاده از الگتوی    منظتور بته بین ایالت استرالیا  یانامهموااقت 2166

هتدف از حستابداری آب    آب شکل بگیرد مشتر  پیرامون حسابداری
 منظتور بته های حاصل از منابع مختلف سازی دادهچهیکپار در استرالیا،

-آن بتتوان ارتبتاط داده   بر اساسها است. تا ای از دادهایجاد مجموعه

 ,Vardonet al). پتذیر نمتود )  هتای ایزیکتی و اقتصتادی را امکتان    

مشکل اساسی حسابداری آب در ایالت آمریکا این است که هیچ2007
ملی آب در این کشور وجود گونه سیاست واحدی در خصوص سیاست 

ین مسئله ا .کندگذاری میهر ایالت برای خود اقدام به سیاست ؛ وندارد
گذاران این کشتور لتزوم یکپارچته بتودن را     شود که سیاستباع  می

های زیادی از کشتور  بخک (.2931، زاده یوسف( بیشتر احساس کنند
ور و نیتز  بوتسوانا به دلیل توزیع نتاهمگون منتابع آبتی در ستطح کشت     

رو استت.  بته خشک با محدودیت منابع آب رودر منطقه نیمه شدنواقع
ی سریع این کشور و نیز عتدم دسترستی   موارد مذکور به همراه توسعه

به منابع زیرزمینی باع  تشدید کمبود آب در  کنندهمصرفهای بخک
این کشور اقتدام   1119و  1112های در سال .این کشور گردیده است

حسابداری آب نموده است در ادامه این کشتور   عنبخک بی یبه تهیه
 Arntzen and) قترار داده استت   متدنظر هتای برگشتتی را نیتز    آب

Lange, 2003).  النگ و همکاران اولین تحقیق برای ایجاد حستاب-

در ) المللی را روی رودخانته اورانتج  های آبی برای حوضه رودخانه بین
ایشان انجام دادند. بوتسوانا، نامبیا، لستو و آاریقای جنوبی جریان دارد( 

-تعیین سهم کشورها در تأمین و مصرف آب رودخانه، حساب منظوربه

هتا جتداول عرضته و مصترف را     های آب را تهیه نمودند. این حستاب 
 نیتتأم نتایج نشتان داد کشتور ااریقتای جنتوبی بترای       .شدشامل می

کنتد و کمتترین   ار زیادی را بر روی رودخانه وارد متی نیازهای خود اش
 Lang and).مصترای دارد  مقدار آبرا به ازای بیشترین  اازودهارزش

Hassan, 2007)    حستابداری آب در کشتور    ستازی یتاده پدر تجربته
در هر  یدشدهتولمیزان آب  صورتبه مؤثرکانادا، از یک شاخص بارش 

حوضه بر اساس جمعیت واقع در حوضه استتاده شد. هتدف اصتلی از   
های آب کانادا داشتن یک چارچوب حستابداری بترای   حساب یتوسعه
های آب االععات در مورد موقعیت و جریان دارایی ینتأم منظوربهآب 

های آب در الول زمتان چته از لحتاظ    در این کشور است. راتار دارایی
بتوده   درازمدتحاظ کیتی، نمایانگر پایایی منابع آب در کمی و چه از ل

تکنیتک  ( 2956)همکتاران   چتی و بریشتم ا. Soulard, 2003)) است
ریزی توااقی را برای مدیریت منتابع آب  برنامه یارِمعگیری چند تصمیم

که شهرستتان   جهت نآاز  قراردادند موردمطالعهدر شهرستان زاهدان 
 ینتتأم بترای   رو استبهروآب  یتیتک وزاهدان با مسائل جدی کمیت 

ریتزی تتوااقی   برنامه شد. نجامپروژه انتقال آب ا تقاضای آب در آینده،
های ممکتن  در انتخاب بهترین گزینه گیرندگانیمتصمبرای کمک به 
 و آب انتقالی در ایتن شتهر   دسترسقابلدو نوع آب  هر حبرای توضی

 گیرنتدگان یمتصمستتاده نشان داد این روش برای ا هابررسی حل شد.
 ینتربزرگ .باشدمدیریت آب شهری مناسب می برای مطالعات جامع و

مزایای مرتب  با توسعه و پذیرش چارچوب جامع حستابداری متدیریت   
آب، گنجاندن االععات پولی و قابلیت چارچوب برای برجسته نمتودن  

از الریتق   محیطتی یستت زاجتمتاعی و   و ترکیب عملکترد اقتصتادی،  
و کمبتود   زیستی محهای اثربخک و سازگار با و شاخص یریگزهاندا

با اشاره به اینکه موارد پولی برای بهبود متدیریت آب کمتتر   . آب است
گیترد و بیشتتر تمرکتز بتر االععتات ایزیکتی در       قرار متی  موردتوجه
اضتااه   یتاز موردناز آب وجود دارد، به بحت  متهتومی در    مورداستتاده
به ابتکارات حسابداری آب، چگونگی آگاه کتردن  های پولی کردن داده
های الزم بترای بهبتود متدیریت    ها از بحران آب و انجام اقدامشرکت
هتای اصتلی   مورد از الرح 25ها همچنین با بررسی آن .پردازندآب می

-اشتاره متی   1121تا  1111موجود در زمینه آب برای مشاغل از سال 
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متورد بته معیارهتای پتولی      9 ، اقت  در شدهیانبالرح  25که در  کنند
 Burritt) اشاره و در بقیه اق  به معیارهای ایزیکی اشاره شده استت 

and Christ, 2017).  اقتدام بته ارائته     (2933و همکتاران )  ستامانی
چتتارچوبی جهتتت ارزیتتابی پایتتداری منتتابع آب زیرزمینتتی در راستتتای 
ر و االمینان از اجرای مدیریت پایتدار آب زیرزمینتی در سراستر کشتو    

در متورد وضتعیت    دهنتدگان توستعه و  گیرنتدگان یمتصمکردن  مطلع
 4شتاخص در   12های زیرزمینتی نمودنتد. در ایتن راستتا     پایداری آب

زیستتتی،  بختتک کمتتی آب زیرزمینتتی، کیتتتی آب زیرزمینتتی، محتتی 
اجتماعی، اقتصتادی و سیاستی در قالتب یتک چتارچوب ارائته و هتر        

بته  ، امتودرو و همکتاران   .یتد گرد شدهیبندالبقهشاخص به پنج دسته 
بررسی سهم حسابداری منابع آبتی در پیشترات اقتصتادی نیجریته و     

 ،دهتد ها نشان متی های پژوهک آناند. نتیجهتوسعه پایدار آن پرداخته
 ولید ناخالص داخلتی واقعتی داشتته استت    مثبت و معناداری بر ت یرتأث

(Omodero et al., 2019). در پتژوهک  ، صراف و هاشمی نژاد یراًاخ
هتای آبب و  خود با استتاده از ان ارزیابی متتوازن بته ارزیتابی شترکت    

عامل  ینترنامحسوسااضعب در ایران پرداختند و یادگیری و رشد را 
 ,Sarraf and Hashemi Nejad د.کننت محتر  عملکترد بیتان متی    

کته بته دلیتل     رسیمیمبه این نتیجه توجه به مطالب اوق  با .(2020
-در بررسی شدهگراته های آب، رویکرد به کارحساب اینهساختار پیما

باشتد و هتر کشتور متناستب بتا مستائل       محور می مسئله صورتبهها 
هتا  ، اقدام به تدوین حسابیازموردنهای موجود و نیز دسترسی به داده

نماید. کشورهای زیادی ای میای، ملی و منطقههای حوضهدر مقیاس
ابداری آب بترای بررستی وضتعیت سیستتم     سازی حست نیز پیگیر پیاده

مختلتی از منابع آب  باشند و با استتاده از آن مسائلمنابع آب خود می
و  مستئله نتوع  متناستب بتا   ، روایتن . از اندقرار داده یموردبررسخود را 

اقدام به تدوین  بایستمی، در هر منطقه موردنیازهای دسترسی به داده
گتردد. لتذا متی   ای منطقته  یاای، ملی های حوضهها در مقیاسحساب
هتر منطقته، از جملته     متناسب با وضعیت سیستتم منتابع آب  بایست، 

بدین  رتربد     نمتود. از سیستم حسابداری آب استتاده  مناالق ایران،
و  بسدم  س رهبد  ، منطقد  مینتنت مندبب  ب    شبوه بهبود بتای

 گسدمتش بدب هدی     پژوهش حبضت،بن در صنعت ب ،  گسمتش
بیاری، اقددیاب بدد  بترسددن امکددبن اکرددب  رونکددتد رونکدتد حسددب 

حوض  مببنن بتداری از منبب  ببن در در سبسم  بهته حسببیاری
دهخیا و انسمگبه پرپدب    صنعت نبشکت و فبصل کشتکبرون حی

 قتار گتفم  است. موردمطبلع مبرد 
 

 شناسیروش

 معرفی منطقه مطالعاتی

محتدوده مطالعتاتی   سازی چارچوب حستابداری آب  پیاده منظوربه
مستیر عبتوری رودخانته کتارون از      حوضه میانی کارون انتخاب شتد. 

، شوشتر، یمانمسجدسلهای شهرکرد، بروجن، لردگان، ایذه، شهرستان
. بختیاری و خوزستان است و محالر های چهااهواز و خرمشهر، استان

صنعت دهخدا از رودخانه کارون تا ایستگاه  و ااصل برداشت کشتحد
دقیقته   91درجته و   91دقیقه تا  91درجه و  92اژ مارد در محدوده پمپ

دقیقته عتر     23درجته و   65دقیقه تا  69درجه و  65الول شرقی و 
منطقته مطالعتاتی در    عنتوان به یلومترمربعک 6231به مساحت  شمالی

ازلحاظ بعد زمانی هم در این بررسی، (. 1)شکل ت نظر گراته شده اس
و دوره زمتانی   2939-31ستاالنه ستال زراعتی    ها در مقیتاس  حساب
 اند.تدوین شده 2993-39های سال

 

 
 موقعیت جغرافیای حوضه میانی کارون  -2شکل 

 

 های حسابداریتدوین جدول
ابداری سازی چارچوب حست برای پیاده یازموردنها و االععات داده

هتا و ادارات مترتب  و همچنتین    از ستازمان  موردمطالعهآب در منطقه 

آوری شدند. به دلیل عدم دسترسی کاای بته  های موجود جمعگزارش
های ها و نبود االععات الزم، در این پژوهک تنها به تهیه حسابداده

هتا  عرضه و مصرف ایزیکی و هیبریتدی و همچنتین جتدول دارایتی    
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 هتای این پژوهک، جدول مصرف ایزیکی بته کتاربری  در بسنده شد. 

منابع آب سطحی و رالوبت موجود در خا ( تتکیک شتده استت. در   )
برای محاسبه میزان رالوبت موجود در خا ، ار  شده که  9جدول 

است که با توجه به بارش ماهانه  یمؤثراین مقدار معادل میزان بارش 
جداول استاندارد ت آمد. از روش اائو به دس یموردبررسمنطقه در سال 

هتای ملتی را بتا جتداول     سیستتم حستاب  هیبریتدی  مصرف  عرضه و
در . دهتد در قسمت قبلی در کنار هم نشتان متی   شدهیفتوصایزیکی 
ها، ها اعم از درآمد، هزینهاالععات مالی کاربری (6)جدول  این بخک
بترای بررستی    مؤثرو دیگر االععات اقتصادی  شدهپرداختهای یارانه

و  شتده مصترف وضتعیت سیستتم منتابع آب در مقابتل االععتات آب      
. میزان عرضه هیبریدی هر گرددها اراهم میتوس  بخک شدهعرضه

کنتد  کاربری با توجه به درآمدی که هر بختک در منطقته ایجتاد متی    
است. برای نمونه در بخک کشتاورزی میتزان درآمتد بتا      شدهمحاسبه

محاسبه شد برای محاستبه   توجه به قیمت محصوالت مختلف منطقه
میزان درآمد حاصل از بخک صنعت و معدن و بخک شهر و ختدمات  

ات دریتااتی  ععاز آمار و االدر محدوده مطالعاتی حوضه میانی کارون 
. جتدول  از اداره صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان حاصل گردید

و  حسابداریی  خایر آبی را در ابتدا و انتهای دوره( 3)جدول  هادارایی
. نمایددهد، توصیف میتغییراتی که در  خایر در الول این دوره رخ می

-های اقتصادی در واقع همتان البقته  بندی دادهها البقهدر این جدول

-های ملی با نتام استتاندارد بتین   در سیستم حساب شدهاستتادهبندی 

ن باشد. در ایت های اقتصادی میبندی صنعتی تمام اعالیتالمللی البقه
ها در قالتب سته اعالیتت کشتاورزی صتنعت و معتدن و       مقاله کاربری
در این تحقیق بخک کشاورزی به پنج  بندی شده است.خدمات تقسیم

 )ای رت دانه ارنگی،گوجه نیشکر، جو، گندم،( بخک محصول زراعی
-دیگر ستتون  .بندی شده استتقسیمیعت( نخ( و یک محصول باغی

 شرب و خدمات، خانگی ز بخک صنعت،ا اندعبارتهای جدول مذکور 
 .و مجموع مصارف

 
 های مدیریتیارزیابی گزینه

بترای ارزیتابی    هتایی ینته گزهای حستابداری،  پس از تهیه جدول
ها بترای  گزینه ینا های مدیریتی در منطقه در نظر گراته شد.سیاست

قرار گراتند. برای  یموردبررسارزیابی منطقه و بهبود سیستم منابع آب 
ها بخصوص از های اجرایی گزینهریزی عملیاتی الزم است جنبهبرنامه

بر ایتن استاس بترای     دگیرقرار  موردمطالعهنظر پذیرش اجتماعی نیز 
پیشتنهاد گردیتد و پیکتره    ( 2)جدول  حوضه میانی کارون سناریوهایی

 مدل گردید. weapآبی توس  نرم اازار 

 
 سناریوهای مدیریتی حوزه میانی کارون -1جدول 

 ها و جایگزینی سطح مورد نظر با چغندرقندصنعتودرصدی محصوالت پر مصرف کشت 05کاهش  سناریو اول
هادرصدی آورد جریان رودخانه کارون و تاثیر آن بر سایر بخک 21کاهک  سناریو دوم  

 هادرصدی آورد جریان رودخانه کارون و تاثیر آن بر سایر بخک 3کاهک  سومسناریو 
هامحیطی و تاثیر آن بر سایر بخکدرصدی گره زیست 11کاهک  سناریو چهارم  

 هامحیطی و تاثیر آن بر سایر بخکدرصدی گره زیست21کاهک  سناریو پنجم
 

تحلیتل و   منظتور بته هتا،  و اعمتال گزینته   هاپس از تدوین حساب
ارزیابی سیستم منابع آب در محدوده مطالعاتی اقدام به استخراج یتک  
سری نشانگرها با توجه به نشانگرهای پیشنهادی ستازمان ملتل شتد.    

هتا و  آن یدهت ستازمان ها و آمارهای آبی هدف اصلی از تدوین حساب
، محیطتی یستزو  شناسایی و بررسی سطوح تنک اجتماعی، اقتصادی
-های مربوط متی بهبود عملکرد سیستم و همچنین نظارت بر سیاست

کته چگونته جهتت    ، راهنمایی را بترای ایتن  شدهیفتوصباشد. اهداف 
دهنتد.  نمود، ارائه می یدهسازمانرسیدن به امنیت آبی باید اهداف را 

برای پایک هر کدام از اهداف تعریف نشانگرهای شناسایی بر مبنتای  
از  شتده استتخراج باشتد نشتانگرهای   ها ضتروری متی  رها و حسابآما

ابتزار مهمتی در تحلیتل و ارزیتابی      عنتوان بهچارچوب حسابداری آب 
گیرند. کاربردهای مهم این قرار می مورداستتادههای منابع آبی سیستم

نقتاط اهرمتی(،   (های اعمال اشار به منتابع آب  نشانگرها تعیین محل
هتا وجتود دارد،   وری در آنامکان بهبود بهتره هایی که شناسایی محل

و بررسی تعادل عرضته   اقتصادی و هیدرولوژیکی هاییمشخ تعیین 
-نشانگرهای استخراجی از حساب ینترمهمباشد. از و تقاضای آب می

میتزان درآمتد تولیتدی بته      ؛ کهها، نشانگر کارایی اقتصادی آب است
 .دهدآب را نشان می مترمکعبازای مصرف هر 

 
 تجزیه و تحلیل سناریوهاپیکربندی و 

 هتای در ستال  یتاز موردنهتای  زمانی دادهدوره برای این منظور از 
سازی در مدل برای شبیه راته کار بهاستتاده شد. االععات  39-2993

وضعیت سیستم منابع آب شامل منتابع و مصتارف موجتود در حوضته     
 استتتاده  متورد پیکربنتدی   مطالعه مورددر محدوده  باشدمطالعاتی می

بتا  ( 1)جدول سیستم حوضه میانی کارون  سازشبیه جهت توسعه مدل
نقاط کنتترل جریتان سیستتم ماننتد نقتاط برداشتت از        نظر گراتندر 

از محتل   انتد عبتارت نقاط برداشت جریان  باشد.جریان رودخانه و...می
زی، اراضی کشتتاور کننده آب )های مصرفکاربری یازموردنآب  ینتأم
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شتتهری، متتزارع پتترورش آبزیتتان، مصتتارف  یرستتانآبهتتتای شتتبکه 
آبرستانی اهتواز و صتنایع اتوالد      (. از کشاورزی سنتی، شبکهیازموردن

ها بته تتاالب   خوزستان به داخل کارون آب بازگشتی داریم و بقیه گره
استتتاده از متدل جهتت     منظوربه شوند.هورالعظیم وارد می شادگان و
. شکل شد پرداختهساله  3ا به کالیبره مدل برای دوره سازی ابتدسناریو
هتا  یکربندی حوضه و همچنتین اولویتت دادن بته داده   شماتیک و پ 9

مانند رودخانه، گره مصرف و )اجزایی که در تحقق باید جاسازی شوند 
 دهد.رودخانه کارون را نشان میجریان بازگشتی در 

 نتایج و بحث

 9الور کته در جتدول   همان حسابداری آبارائه نتایج و تحلیل جداول 
شتتود بختتک کشتتاورزی بتتا میتتزان )مصتترف ایزیکتتی( مشتتاهده متتی

میلیون مترمکعب بیشتترین حجتم آب مصترای را دارد، در     23/1642
 و 53/4363ای بتا میتزان   بین محصوالت زراعی نیشتکر و  رت دانته  

به ترتیب بیشترین و کمترین حجتم آب مصترای را بته ختود      14/21
 ص داده استاختصا

 
 سیستم سازییهدر شبهای مدل شده انواع المان -2جدول 

 ردیف نوع المان المان تعدادالمان

 2 گره مصرف مزارع توسعه نیشکر 4

رزیحقابه های سنتی کشاو 9  1 گره مصرف 

 9 گره مصرف صنایع و معادن 3

مصرفگره  مصارف شهری و صنعتی 2  6 

 3 گره مصرف پرورش آبزیان 2

 4 گره مصرف شبکه آبرسانی شهری 1

 1 گره مصرف نیاز زیست محیطی 1

انگره کنترل جری ایستگاه هیدرومتری 9  5 

 

 
 پیکربندی حوضه میانی کارون -3شکل 

 

 (مترمکعب ونیلی)م 1323-22 یکارون سال زراع یانیحوضه م یکیزمصرف فی -3جدول 
ISIC مصارف برحسب طبقه بندیانواع   

 
 کشاورزی   

   
کل 

 خروجی

شرب و 

 خدمات

صنع

 ت

جمع 

 کل

پرورش 

 ماهی

نخیال

 ت

گوجه 

 فرنگی

ذرت دانه 

 ای
رنیشک  رودخانه کارون گندم جو 

 

1115723 191 53719 
164272
3 

111 91173 63799 21714 
436375
3 

9175
3 

13676
4 

.برداشت برای مصرف خود2  

  
191 53719 

195671
1 

111 135 61721 21795 
463372
9 

9674
9 

11371
9 

 الف.آب سطحی

 
1 

 
14755 . 673 1719 95.  64711 9711 23769 

ل ب.آب بارش بصورت رزوبت قاب
 جدب
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 (مترمکعب)میلیون  1322-23عرضه هیبریدی حوضه میانی کارون سال زراعی  -4جدول 

 
 

باشتد  در نیاز ناخالص و سطوح کشت باال متی که دلیل آن تتاوت 
بعتد   مترمکعبمیلیون  191بخک شرب و خدمات در منطقه با میزان 

از بخک کشاورزی بیشترین حجم آب مصرای را بته ختود اختصتاص    
میلیتون مترمکعتب در رتبته     53داده است. بخک صنعت نیز با میزان 

 سوم قرار دارد.
شتود در  که معحظه میالور )عرضه هیبریدی( همان 6در جدول 

بین محصوالت زراعی نیشکر با توجته بته مصترف حجتم بتاالی آب      
یبتاً  تقرکته  را دارد. محصول جو با توجه به ایتن  اازودهارزشبیشترین 

 ااتزوده ارزشکند امتا  ای آب مصرف میچهار برابر محصول  رت دانه

ای بتتا مصتترف کمتتتر حجتتم آب میتتزان   کمتتتری دارد و  رت دانتته
 بیشتری را نسبت به جو به خود اختصاص داده است. ودهاازارزش

نشان داده شده استت، االععتات   ها( )دارایی 3همچنین در جدول 
منظور (آب منابع  سیستممربوط به برداشت و تخلیه آب را با االععات 
و مقدار رالوبت موجود در  از سیستم منابع آب، حجم منابع آب سطحی

مرتب  کترده و  ختایر آبتی را در ابتتدا و      زیستی حدر مخا  است( 
ی حسابداری و تغییراتی که در  خایر در التول ایتن دوره   انتهای دوره
 .نمایددهد، توصیف میرخ می

 

 (مترمکعب)میلیون  1322-23های حوضه میانی کارون سال زراعی دارایی -0جدول 

 منابع آب سطحی 

 رودخانه

 خروجی کل

   شروع دوره.2
 21664759  ورودی

  1311753 برگشتی.جریان 1
  364736 بارندگی.9
   جریانات.6
  5331 جریان خارج از منطقهالف.

 21612761  روجیخ
  1115723 برداشت.3

  313719 تبخیر/تبخیرو تعرق واقعی.4
   جریان خروجی.1
 جریان به مناالق پایینالف.

 .پایان دوره5
9156791 16749- 
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مشتاهده   یاستتخراج  یاز نشانگرها 4ی بر اساس جدول الورکلبه
را  یحجم آب مصترا  نیشتریو شرب ب یکه بخک کشاورز مکنی¬یم

بخک صنعت ازلحاظ مصرف آب در رتبته   .اند¬به خود اختصاص داده
کنتد،  یمصترف مت   یآب کمتتر  کته ¬ندارد و با توجه به ای سوم قرار

 و از دارد ازهای منطقته  یکاربر رینسبت به سا یشتراازوده بی¬ارزش
بتا توجته    ی. بخک کشاورزباشدیم دیمنطقه مت یبرای لحاظ اقتصاد
 ی)رتبته دوم( را بترا   اازوده کمتتری مصرف آب ارزش یبه حجم باال
 منطقه دارد.

 
 یاز جدول حسابدار آمدهدستبه ینشانگرهامجموعه -6جدول 

1323-1322نشانگرها                                                                                    سال  

 )هزارریال برمتر مکعب(کارایی اقتصادی آب در منطقه 271

 )هزارریال برمتر مکعب( ک کشاورزیبخکارایی اقتصادی آب در 272

 )هزارریال برمتر مکعب(کارایی اقتصادی آب دربخک صنعت  26739

 )هزارریال برمتر مکعب( کارایی اقتصادی آب در بخک شرب و خدمات 2711

 )درصد(مصرف در بخک کشاورزی به کل مصارف 33731

 )درصد(شهر وخدمات به کل مصارف مصرف در بخک 1735

 )درصد(صنعت و معدن به کل مصارف مصرف در بخک 1713

 )میلیون مترمکعب(منابع آب تجدید پدیر درون مرزی 91

 )میلیون مترمکعب(منابع آب تجدید پدیر برون مرزی 1

 )مترمکعب به ازی هرنتر(سرانه منابع آب تجدید پذیر 14

 برداشت از آبهای سطحی)میلیون مترمکعب( 1115723

 شاخص مصرف)میلیون مترمکعب( 121

 )میلیون مترمکعب(کشاورزی در رسیدن به تعادل آبیاهمیت نسبی  112

56.  اهمیت نسبی کشاورزی در اقتصاد 

 

 
 صنعت دهخدا تا ایستگاه مارد( و کشتاهواز )نتایج واسنجی مدل برای حوضه میانی کارون در ایستگاه  -4شکل 

 

 از استتاده منظور بهنشان داده شده است  6همانطور که در شکل 
 بته  بتا توجته  و  خته پردا مدل کالیبره به ابتدا سناریوسازی جهت مدل
 بترای  آن توجته  قابتل  مقتادیر  و آبی تعادل در برگشتی جریانات نقک
استتاده شد. با توجه به نقک جریانات برگشتی در تعتادل   مدل کالیبره

بترای   توجه آن بترای کتالیبره متدل استتتاده شتد.      آبی و مقادیر قابل
 )ایستتگاه  سنجیبررسی نتایج واسنجی از االععات ماهانه ایستگاه آب

استتتاده شتده    2953تا  39در سری زمانی  ه مبنا(گابعنوان ایست اهواز
 است.

 تحلیل سناریو اول
 3التور کته در شتکل    همتان بعد از اعمال دوره زمانی و سناریوها 

 ه دستت بت  Weapمشخص است با توجه به نمودارهایی کته از متدل   
میلیون مترمکعب  15در ماه مرداد حدود  مثعً، در حالت پایه آمده است

ر الگوی کشت از نیشکر به چغندرقند یآب مصرف شده است که با تغی
 میلیون مترمکعب کاهک یااته است. 24این عدد به 
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 تحلیل سناریوهای دوم و سوم

درصتدی آورد رودخانته و بتر     21و  3بتا کتاهک    1و  4در شکل 
شود که در حالتت  ساس نمودارهای به دست آمده ازمدل مشاهده میا

میلیتون مترمکعتب آب    15در ماه مرداد  مثعً های منطقهپایه کاربری

کنند که با اعمال این سناریوها با کاهک شدید آب مواجته  مصرف می
 ین نشده داریم. تأممیلیون مترمکعب نیاز  2 حدودهستند و 
 

 

 
 (مترمکعبمیلیون ( نسبت به سناریوی پایه 1در سناریو  شدهمصرفمقدار آب  -0شکل 

 

 
 (مترمکعبمیلیون ) یهپانسبت به سناریوی  2نشده سناریو  ینتأممقدار نیاز  -6شکل 

 

 
 (مترمکعبمیلیون ) یهپانسبت به سناریوی  3نشده سناریو  ینتأممقدار نیاز  -7شکل 

 

 
 (مترمکعبمیلیون ) یهپانسبت به سناریوی  4سناریوی  -8شکل 
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 (مترمکعبمیلیون ) یهپانسبت به سناریوی  0سناریوی  -2شکل 

 

 تحلیل سناریوهای چهارم و پنجم
از متدل   آمدهدستبهاساس نمودارهای  بر 3و  5با توجه به شکل 

میلیتون   15شود که در حالت پایته  با اعمال این سناریوها مشاهده می
ایتن   محیطیزیستهای مترمکعب مصرف آب داریم که با کاهک گره

نشتده نتداریم و    تتأمین رستد. نیتاز   میلیون مترمکعب می 13مقدار به 
 صتراه بته مقترون های منطقته  اعمال این سناریوها برای سایر کاربری

-حتظ منابع آبی الزم است با باال بردن میزان بهره منظورهب. باشدمی

کارهای مدیریت بهینه منابع آبتی  وری آب در کل منطقه بر مبنای راه
های مختلف تولیتد ناختالص داخلتی    و اصعح مصارف آب در کاربری

و نشتانگرهای  هتا  با توجته بته نتتایج جتدول     منطقه را بهبود بخشید.
-نتیجته متی   شدهاعمالمچنین سناریوهای ها و هاز آن شدهاستخراج

ای بته  ت زراعی منطقه نیشکر و  رت دانته والگیریم که در بین محص
ترتیب بیشترین و کمترین حجم آب مصرای را دارند. بختک شترب و   
خدمات در منطقه بعد از بخک کشاورزی بیشترین حجم آب مصترای  
 را به خود اختصاص داده است بختک صتنعت بتا کمتترین حجتم آب     

 داده صاصت اازوده بیشتری برای منطقه را بته ختود اخت  مصرای ارزش
ول خروجی از او نمودارها و جد شدهاعمالبا توجه به سناریوهای  .است
درصتتدی گتتره   11 و 21گیتتریم کتته کتتاهک   هتتا نتیجتته متتی  آن

 ودرصتد نیشتکر    31کتاهک  )و تغییتر الگتوی کشتت     محیطیزیست
بهبود سیستم منابع آب منطقه  باع ( آن جایبهگیاه چغندر  جایگزینی

 .شودمی
 

 گیرینتیجه

واقعیتاتی را   موردمطالعته نتایج حاصل از ارزیابی سیستم منابع آب 
دهد. های مختلف اقتصادی نشان میدر مورد تخصیص آب بین بخک

وری باالتر در مصترف آب و  حصول بهره منظوربهاین نتایج  اساس بر
تخصتیص آب بته بختک    نیز حتتظ تعتادل آبختوان، کتاهک ستهم      

جویی شتده بته بختک    کشاورزی و باز تخصیص قسمتی از آب صراه
-صنعت از اعتبار و اهمیتت بتاالیی برختوردار استت. پیشتنهادها و راه     

کارهایی که برای بهبود و شناخت بهتر مدیریت منابع آبی کشور الزم 
شود: به برخی موارد اشاره می اینجاها توجه شود که در است که به آن

هتا و زیتر   ها و جداول حسابداری آب برای تمام حوضته تهیه نقشه -2
هتا و تهدیتدهای موجتود،    شناسایی ارصت منظوربههای کشور حوضه

-جمتع  -1. تخصیص بهینه منابع آب و نیز ارائه الگوی بهینته کشتت  

متناستب بتا الگتوی     الععتاتی و ایجاد و توستعه بانتک ا   هادادهآوری 
هتای مختلتف   و همکتاری بختک   ارتباط -9. پیشنهادی سازمان ملل

استتتاده از تجتارب کشتورهای     -6.موردنیازآوری االععات جمع برای
 .پیشرو در زمینه حسابداری آب

 

 منابع

. کتاربرد  2956 محمتدعلی تجریشتی  و  چی، ع.ابراهیمیتان، ع. ابریشم
آب شتهر. مجلته متدیریت     تتأمین گیتری چنتد معیتاره در    تصمیم

 .993-914(: 6) 292نیروگاه منابع آب.

 ، ح.کتاردان مقتدم  ، ع. و کاوستی حیتدری   ، ر.،روزبهانی ، س.،سامانی
ارائه چارچوب ارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی از الریق . 2933
 .63-41(: 2)1 ر.آب و توسعه پایدا .شاخص

هتای منتابع آب بتا استتتاده از     ارزیابی سیستتم  .2933 م، ،زاده یوسف
بتر استاس چهتارچوب     پیوستههمبهنشانگرهای کارایی با رویکرد 
اصلنامه علمتی و پژوهشتی آب و   ، حسابداری آب در دشت مشهد

 ب.ااضتتعب. مهندستتین مشتتاور التترح و تحقیقتتات آب و ااضتتع
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Abstract 
Evaluation as one of the basic steps of integrated management of water resources is one of the most 

important stages of its planning and implementation. In this regard, the water accounting system as a tool for 
organizing and combining data collected from different sources in order to compile an information system and 
provide the possibility of integrated assessment of water resource systems through the link between physical data 
and Economic is introduced. The area in question is the study area of the middle Karun basin. The economic-
environmental accounting framework for water, after compiling water accounts related to the region, 
corresponding to the agricultural year 2012-2013, The status of water resources was analyzed by extracting 
indicators. Then, in order to simulate and observe the effects of different scenarios of the cultivation pattern, the 
studied water system, including all harvests and inputs to Karun, was modeled with the help of WEAP simulator 
in the period of 1335-93. With the help of water accounting tables and the calculation of indicators such as 
value-added productivity, economic efficiency of water in the region, etc., the results showed that the 
agricultural sector, with the amount of 7461 million cubic meters, has allocated the largest amount of water 
consumption, so that among the products Agriculture of sugarcane and corn plants have the highest and lowest 
amount of water consumption with 6545 and 10 million cubic meters, respectively. Drinking and service sector 
with 232 million cubic meters and industry and mining with 85 million cubic meters in terms of water 
consumption, respectively They are in second and third place. Based on the results obtained from the model of 
changing the cultivation pattern (50% reduction of sugarcane plant and replacing it with sugar beet plant) and 
10% and 20% reduction of environmental nodes will improve the water resources system of the region. 

 
Keywords: Integrated management of water resources, Karun River, VIP model, Water accounting 
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