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 چكیده 
های اقتصادی ناصحیح های کشاورزی در معرض تهدید جدی ناشی از سیاستترین نهادهمنابع آب به عنوان یکی از مهم

به منظور استفاده بهینه از  یقانون یمنابع آب استفاده از ابزارها تیریمد یاز راهکارها یکی. در بخش کشاورزی است

 یتغییر قیمت انرژی م کردیشوند رو یکه از طریق پمپاژ برداشت م ینیرزمیز یآبها یبرا انیم نیمنابع آب است. در ا
ی  و تأثیر آن بر های نرخ گذاری انرژهدف از این پژوهش بررسی استفاده از سیاست تلقی شود. یکنترل یتواند ابزار

در این پژوهش محصوالت آبی همچون گندم، جو، نخود، لوبیا،  .الگوی کشت بهینه در حوزه مطالعاتی خان میرزا می باشد

برنامه ریزی  نتایج.  چغندرقند، یونجه، عدس و سیب زمینی براساس سطح زیر کشت )هکتار( مورد بررسی قرارگرفت

ای که برخی از انرژی، درآمد خالص کاهش یافته به گونهقیمت که با افزایش نشان داد خطی در سناریوهای مختلف

نسبت به این تغییرات انرژی واکنش کمتری را از خود  در حالیکه برخی از محصوالت دیگرمحصوالت ضررده می شوند 
لت برای کشاورزان های افزایش قیمت الزم است دوهای صورت گرفته و سیاستگذاریبا توجه به قیمت نشان می دهند.

های تشویقی و حمایتی در نظر بگیرد تا کشاورزان دیگر هم راغب به انجام کشت محصوالت با آبیاری کارآمد سیاست

 .کمتر اما بازده تولید بیشتر شوند

 گذاری آب، آبیاری مجازی، مدیریت منابع آببحران آب، قیمتواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 
های جوی کم و نامناسب بودن پراکنش زمانی رشد و توسعه کشورهاست. ایران به دلیل ریزشترین عوامل آب یکی از مهم

مصرف کننده های  تکیهبا این همه  (. 1331و مکانی در زمره کشورهای خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد )محمودی، 

های آب زیرزمینی و بحرانی شدن وضعیت با پایین رفتن سطح سفره ست. ا ینیمنابع آب در اکثر بخشهای کشور بر آب زیر زم

شود ،کشاورزی بخشی است که های مستعد کشور که هر ساله به تعداد آنها افزوده میدشت از دشت 121آب در بیش از 

ترین (. در این میان، منابع آب به عنوان یکی از مهمmanouri،2111پذیرد )بیشتر از همه به آن بستگی دارد و از آن تأثیر می

 های اقتصادی ناصحیح در بخش کشاورزی است.های کشاورزی در معرض تهدید جدی ناشی از سیاستادهنه

های رویه و غیرمنطقی از منابع آب موجود به ویژه آبهای گذشته به دالیل متعددی نظیر استحصال بیطی سال 

اری از منابع آبی، برخی از منابع آبی کشور بردزیرزمینی، بروز مشکالتی نظیر خشکسالی و عدم رعایت اصول حفاظت در بهره

آبی (. کمبود آب واقعیتی انکارناپذیر است ولی بی1331اند )زارع مهرجردی، نابود شده و یا در معرض خطر نابودی قرارگرفته

مبانی علمی و  البته اجتناب از آن جز در سایه تدبیر و دوراندیشی و با اتکا به شود.ناپذیر اجتنابکه ممکن استحقیقتی است 

    .گیری از خردجمعی و عزم ملی در جهت مدیریت یکپارچه آب میسر نخواهد شدبهره

گذاری مناسب آب به ریزی منابع آب و مدیریت تقاضا است. قیمتگذاری و برنامهگذاری آب بخش مهمی از سیاستقیمت

های خدمات آب را تحت تأثیر قرار جزئی یا کلی هزینهبخشد و به طور طور معناداری وضعیت عملیات مدیریت آب را بهبود می

 کند.کنندگان امکان استفاده منطقی از آب را فراهم میدهد و از طریق تأثیر بر رفتار مصرفمی

گذاری آب است. در امروزه توجه به مدیریت تقاضای اقتصادی آب )این کاالی اقتصادی( که یکی از ابزارهای مهم آن نرخ

شود چرا که توجه بیشتر به این امر موجب تقویت نقش اقتصادی آب در توسعه کشور خواهد شور مهم تلقی میمدیریت ملی ک

های مصرف کننده در نظر گذاری منطقی آب باید قیمت تمام شده واقعی آب و قدرت خرید گروهشد. البته معموالً در نرخ

هایی دارد و چگونه دهد که آب چه هزینهکنندگان نشان می گذاری صحیح و مناسب دقیقاً به مصرفگرفته شود. زیرا قیمت

 (1332باید مصرف شود. )نوری، اسفندیاری 

گذاری اقتصادی منابع حیاتی چون آب که دارای کشش قیمتی پایینی است بهترین مبنای ( در مورد قیمت1331)صنوبر

معصومی   گذاری را به همراه یک نرخ معقول جبران کند.یههای اولیه سرماداند که بتواند هزینهگذاری را تعیین قیمتی مینرخ

شود و های مورد آبیاری توسط بخش خصوصی اداره میدارد در کشور کلمبیا دقیقاً کمتر از نصف زمین( بیان می1334)الموتی

شود. این تحقیق مین میبهای حجمی تأبهای ثابت و آبهای ایجاد شده از راه دریافت آببرداری و نگهداری سیستمهزینه بهره

برداری و درصد هزینه بهره 31کند که در کشور مکزیک در نواحی تحت آبیاری دولت، کشاورزان کمتر از همچنین ذکر می

 پردازند.بها مینگهداری را از طریق آب

در هر هکتار از  ( در مطالعه خود در کشور نیجریه به این نتیجه رسید که بهای آب کشاورزانAkinola ،1131آکینوال )

تا  211برداری و نگهداری رقمی در حدود بین های بهرهواحد پول نیجریه متفاوت است و هزینه 111تا  11های آبی بین زمین

بینی سازند که پیشگذاری بهینه آب مطرح می( در زمینه قیمت1134)و همکاران  Dandyباشد. واحد در هکتار می 111

بینی جمعیت و مصرف سرانه آنها ممکن است و بخش دولتی باید با تعیین ساختار قیمت اس پیشتقاضای آب در آینده براس

برداری و نگهداری و توسعه سیستم عرضه آب را تأمین کند. آنها های ساالنه بهرهبها، هزینهبرای آب عرضه شده و دریافت آب

های ثابت برداری(، هزینههای بهرهه نگهداری و تعمیر و هزینهمدت )مثل هزین های متغیر کوتاههزینه منابع آب را شامل هزینه

 دانند. ای میهای سرمایههای آگهی، اداری و اجرایی( و هزینهکوتاه مدت )شامل هزینه

گذاری آب آبیاری در کشورهای در حال توسعه بیان ( در مورد قیمتSeagraves & Easter ،1133) سیگریو و ایستر

-برداران جهت جبران هزینهین آب در بیشتر کشورهای در حال توسعه بر نقش قیمت آب و دریافت آن از بهرهد که قوانندارمی

-هدهند که استفادای پروژه استوار است. آنها نشان میهای سرمایهبرداری و نگهداری و احتماالً قسمتی از هزینههای بهره
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گذاری، برابری در توزیع آب و ایجاد های مهم نظام قیمتپردازند و هدفهای کل را میدرصد از هزینه 21کنندگان از آب فقط 

 کارایی در آبیاری است.

(. این حوزه به دلیل 1313درصدی در بخش کشاورزی است)احمدی فرد و هندویی،  31حوزه آبخیز خان میرزا دارای اشتغال 

بررسی های زیرزمینی را داشته است. هدف از این پژوهش. زمینی افت شدید در سطح آب های زیر برداری غیره اصولی از آب بهره

 های نرخ گذاری  و تأثیر آن بر الگوی کشت بهینه در حوزه مطالعاتی خان میرزا می باشد.استفاده از سیاست

 هاروش و مواد
 و 22ˊ  31˚های جغرافیایی  و عرض 11˚11  ˊدقیقه  و  11˚13ˊهای جغرافیایی  محدوده مطالعاتی خانمیرزا در حدفاصل طول

کیلومترمربع دشت بوده و بقیه را  143که شامل  کیلومترمربع واقع شده است.313در جلگه کوهستانی با مساحت  31˚33ˊ

 دهند.ارتفاعات در برگیرنده تشکیل می

در جنوب شرقی چهارمحال و شود که های کارون شمالی در زاگرس مرکزی محسوب می ترین زیرحوزهحوزه خانمیرزا یکی از مهم

 را نشان می دهد.  موقعیت منطقه مورد مطالعه در استان چهارمحال و بختیاری 1بختیاری در شهرستان لردگان قرار دارد. شکل

 موقعیت منطقه مورد مطالعه در نقشه استان چهارمحال و بختیاری. 1شکل 

در این پژوهش محصوالت آبی همچون گندم، جو، نخود، لوبیا، چغندرقند، یونجه، عدس و سیب زمینی براساس سطح زیر 

چاه قرار گرفته است. 13 تحت آبیاریهکتار  11111کشت )هکتار( مورد بررسی قرارگرفته است که سطح کل این محصوالت 

دهد. هزینه برق مصرفی ماهانه با توجه به نیاز ناخالص این شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه را نشان می  1جدول

محصوالت و ساعت کارکرد روزانه آن بدست آمداست. درآمد ناخالص از محاسبه عملکرد در واحد سطح)کیلوگرم در هکتار( در 

شاورزی به قیمت واحد محصول )ریال( محاسبه گردید. کل هزینه با توجه به متوسط هزینه تولید یک هکتار محصوالت ک

تفکیک مراحل مختلف کشت و همچنین میزان برق مصرفی برای هر محصول بدست آمده است. با توجه به درآمدی که از 

شود، درآمد خالص محاسبه ای که برای تولید محصوالت و هزینه برق صرف میفروش محصوالت محاسبه شد و همچنین هزینه

قه یک سناریو فرضی براساس نسبت کشت پایه تعریف شد و  در برنامه با توجه به نسبت کشت موجود در منط شده است.

سناریو تعریف شده  2ریزی خطی که هدف آن حداکثر کردن درآمد است وارد شد و نسبت کشت بهینه بدست آمد. جدول 

 براساس نسبت کشت محصوالت را نشان می دهد.

 21درصد،  13شامل افزایش قیمت سناریوی انرژی ،  1 و به بررسی اثر مصرف انرژی روی پرداخته شد در مرحله بعد

استفاده شد. الزم به ذکر است بیان شود که در این تحقیق بجای اینکه  بدین منظور درصد 111درصد و  31درصد، 11درصد، 
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برای بهینه  .محسوب می شودگذاری انرژی سیاست نرخ نوعیر حقیقت زیاد شده که دقیمت انرژی  برده شود،قیمت آب را باال 

 هدف بر مبنای حداکثر کردن در آمد خالص را نشان می دهد.تابع زیر از برنامه ریزی خطی استفاده شد.  فرمول  سازی 
        Max (z) = ∑ CBi.Xi 

C Biدرآمد خالص کل : 

:Xi )نسبت کشت )درصد  
 بدست هکتار بر مترمکعب 3123 مطالعه مورد محصوالت برای آن کل مقدار که است فشار تحت آبی نیاز مسئله شرط اینجا در

 :گردید وارد زیر صورت به خطی ریزی برنامه در و آمد

4080X1+3053X2+5733X3+8787X4+11613X5+12400X6+4533X7+11467X8≤7628 

 :شد وارد زیر صورت به مسئله اطالعات شده تعریف سناریوهای طبق بهینه کشت نسبت آوردن بدست برای
O1≥R1, O2≥R2, O3≥R3, O4≥R4, O5≥R5, O6≥R6, O7≥R7, O8≥R8 X1≥0/3 

R (، یوهاحداقل نسبت کشت فرض شده )سنارO یخط یزیبدست آمده از برنامه ر ینهنسبت کشت به 

 :باشدیم ریز صورت به 1ویسنار یبرا اطالعات ورود مثال طور به

X2≥0/06 
X3≥0/003 
X4≥0/13 

X5≥0/03 

X6≥0/25 

X7≥0/01 
X8≥0/006 

 جينتا
نهاده انرژی  شیمتفاوت افزا ینسبت کشت محصوالت نسبت به درصدها یوهایموجود، سنار طیاز شرا یخالصه ا لیجداول ذ

 .دهند ینشان م
 سناريو تعريف شده براساس نسبت کشت محصوالت. 1جدول 

 محصوالت سطح کشت )هكتار( سناريو پايه 1سناريو

 گندم 4111 31/31% %31

 جو 1211 34/11% %1

 نخود 31 11/1% 31/1%

 لوبیا 2111 31/13% %13

 چغندرقند 311 12/3% %3

 یونجه 3111 13/31% %21

 عدس 111 33/1% %1

 سیب زمینی 111 31/1% 11/1%

 گندم 11111 111% %31

 59سال  یقیمتها هيبرپا )نسبت کشت( 1درآمد خالص بدست آمده از سناريو بهینه .2جدول

 1سناریو محصوالت

 درآمد خالص 

 درصد 111 درصد31 درصد11 درصد 21 درصد13

 11211412 14111131 13311133 21111331 22133213 % 3/11 گندم 

 -431131 -131111 133311 443321 141433 % 1 جو

 11113 13313 33132 13313 114131 % 3/1 نخود

 421131 1121131 1321333 2123341 2313231 % 13 لوبیا
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 342333 314111 1143114 1111213 1241241 % 3 چغندرقند

 1112134 3131113 3113113 3331133 1111243 % 21 یونجه

 21341 33134 123121 131123 113343 %1 عدس

 331114 413131 441213 431114 411111 % 1/1 سیب زمینی

 . شرايط موجود در منطقه مورد مطالعه3جدول

سطح  نام محصول

 )هكتار(

عملكرد در واحد سطح 

 )کیلوگرم در هكتار (

 نیاز خالص

 )مترمكعب بر هكتار(

نیاز آبیاری سطحی 

(41)% 

نیاز آبیاری تحت فشار 

%(59) 

نسبت کشت 

 )درصد(

 %31/31 4131 3111 3111 4311 4111 گندم

 %34/11 3113 1321 2211 4111 1211 جو

 %11/1 1333 11311 4311 2111 31 نخود

 %31/13 3333 11431 1111 3111 2111 لوبیا

 %12/3 11113 21331 3311 31111 311 چغندرقند

 %13/31 12411 23211 1311 3111 3111 یونجه

 %33/1 4133 3111 3411 1311 111 عدس

سیب 

 زمینی

111 41111 3111 21111 11413 31/1% 

 %111 13/3123 13/14311 41211 13311 11111 جمع

 بحث
در این تحقیق نشان داد که با افزایش انرژی، تحلیل نتایج محصول  لوگرمیهر ک متیتوجه به عملکرد در واحد سطح و قبا 

درآمد خالص حاصل از هر یک از محصوالت به ترتیب کاهش یافته است. به اینگونه که محصولی مانند جو یک محصول ضررده 

دارای حداکثر درآمد بوده و نسبت  بالعکس محصوالتی نظیر یونجه کند. متوقف  کشاورز محبور خواهد شد تا تولید آنراشده و 

 عکس العمل نامحسوسی را از خود بروز دهد.انرژی به این تغییرات 

گذاری قیمت از .دانست تقاضا تیریمد و آب منابع یزیر برنامه ،یگذاراستیس از یبخش توانیم را یگذارمتیق نقش

بهبود عملیات مدیریتی آب   به منظورمدیریت مصرف آب بخصوص در بخش کشاورزی  توان برایمی معقول و منطقی آب 

 نتایج نشان می دهد تکنیککنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. های خدمات آب و رفتار مصرفهزینه استفاده کرد، که خود

-جهی بر ذخیره منابع آب زیرزمینی و کاهش بهرهگذاری به ازای هر مترمکعب افزایش قیمت آب کشاورزی تأثیر قابل توقیمت

-باعث تغییر در الگوی کشت  ممکن استگذاری آب روش قیمت البته باید توجه داشت که شود.برداری از این منبع مهم می

-به این صورت که کشاورزان از طریق انتخاب محصول پر بازده با نیاز آبی پایین به جای محصوالتی با نیاز آبی باال می .شود

استفاده از آبیاری نوین اگرچه در ابتدا کشاورز  دربرداری از منابع آب زیرزمینی و حفظ این منابع بپردازند. توانند به کاهش بهره

اما در نهایت با این روش آبیاری به مصرف کم آب و جلوگیری از تبخیر آب و بازده باالی  ،شودهزینه سنگینی را محتمل می

تواند باعث افزایش شود. طبیعی است که ادامه اعمال این نرخ برای نهاده آب میبرداری این منابع میزراعت خود و کاهش بهره

 پایدار گردد. برداری آب براساس مفاهیمعمر اقتصادی آبخوان و هدایت بهره
 نتیجه گیری

های نرخ گذاری  و تأثیر آن بر الگوی کشت بهینه در حوزه مطالعاتی خان در این پژوهش به بررسی استفاده از سیاست 

گذاری انرژی استفاده و  بجای افزایش قیمت آب قیمت انرژی افزایش داده شد و در حقیقت از سیاست نرخمیرزا پرداخته شد

ای که برخی از محصوالت ضررده می شوند و بهتر ن دادکه با افزایش انرژی، درآمد خالص کاهش یافته به گونهنتایج نشا گردید.



 ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايرانسيزدهمين همايش 

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست
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 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

است کشت بهینه برای محصوالتی در نظر گرفته شود که نسبت به این تغییرات انرژی واکنش کمتری را از خود نشان می 

 دهند.

-افزایش قیمت الزم است دولت برای کشاورزان کارآمد سیاست هایهای صورت گرفته و سیاستگذاریبا توجه به قیمت

های تشویقی و حمایتی در نظر بگیرد تا کشاورزان دیگر هم راغب به انجام کشت محصوالت با آبیاری کمتر اما بازده تولید 

تواند گزینه م میبیشتر شوند. از آنجا که کشور ما در محدوده جغرافیایی گرم و خشک قرار گرفته است تجارت آب مجازی ه

مناسبی برای مقابله با بحران آب پیش روی ما باشد و تا حدودی در حفظ و نگهداری از منابع آب به ما کمک کند و در آینده 

 متقابل یریرپذیتأثهای کالن آب، به خصوص در مناطق گرم و خشک خواهد داشت. ریزی و سیاستاز اهمیت خاصی در برنامه

نظر مهم است که بر م نیاز ا ینیرزمیآب ز تیریمد یهااستیس یریرپذیتأث یچگونگ به توجه ،یو کشاورز یانرژ یهااستیس

ها ممکن است ناخواسته به عوامل بخش ریسا استیموارد، س یگذارند. در برخیم  ریتأث کشت درباره یریگمیتصم یهااستیس

 نیا یهانمونه نیبارزتر از یکیمطالعه مالحظه می شود  یندراهمانطور که شوند.  لیدرباره مصرف آب تبد ماتیتصم یاصل

 است. یانرژ یگذارها، نرخیگذارمیتصم
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