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 چکیده 
رشد فرآیند تقاضای آب از یک طرف و محدودیت های شدید منابع آب از سووی دیگور ابلوش کشوورها را بوه 

گسترش نظام های بازتخصیص و بهبود الگوی مصرف بویژه در بخش پرمصورف کشواورزی از طریوک بکوارگیری 

بهینه آب عمودتا بور اسواس نیازهوای  تخصیصکار و  متاسفانه در ایران ساز .اقتصادی سوق داده استابزارهای 

بر اطالعات محدود در رابطه بوا ارزش اقتصوادی آب در  در دسترس  بوده و تصمیمات اتخاذ شدهموجود و آب 

هینوه و ارزش الگووی کشوت ب آب،همچوون هزینوه تموام شوده مسائلی بوده است و  متمرکز مصارف کشاورزی

 تخصویصمنابع آب  دستی. این در حالی است که در اسناد باالدیده گرفته شده استآب محصوالت نااقتصادی 

 موتن سیاسوتی. در ایون منوابع آب اسوتبهو  پیوسوته آب بر اساس ارزش اقتصادی یکی از الزاموات مودیریت 

آب کشواورزی در  تخصویصبا هودف  مدل های اقتصادیب در کنار یری رویکرد تلفیقی مدیریت منابع آبکارگ

 مورد بحث قرار گرفته است. آبریز مختلفحوضه های 

 

 تخصیص آب، ارزش اقتصادی آب، مدل های اقتصادی، مدیریت به  پیوسته منابع آب.کلید واژه ها:

 
 مقدمه  -1

غشردید  اقلری،،تمر  غیییرر محاثررا   ،منابع آب و بویژه دوره های خشکسالی طوالنی زایندهف کمبودامروزه در کشور ایران 

برای دریافت آب در بخش های مختلف مدیریت بویژه بحث پر مصرر  کشراورزی ، ر رد یم یرت و  یرره یر   رقابت

از  مرد، هزینه های اسرتااده ناکارابا این عوام  و  رایط رویاروییغهدید بالقوه در بخش عرضه آب است به طور طبی ی در 

در بازار رقابرت خصوصی غخصیص بهینه برای ی  کاالی  ،اقتصادی غئوریبر اساس  خواهد بود. ص ودیمنابع آب بسیار 

یر  مبلرچ دنرد آب  .برازار و کراالی مرورد مبادلره اسرترابطره  آن ویود  رایط خرا  در الزمهکام  اغااق می افتد که 

. آن قابر  محظهره اسرت ازبنابراین هزینه های مبادله در مدیریت آن باالست و اثررا  خراریی اسرتااده و کارکردی است 

برای  لبه بر این دالش ها همواره سیاستگذاران و برنامه ریزان به دنبرا  غوسر ه غرغیبرا  نهرادی و مکانیسر، هرای محرر  

برا  کهمنرابع آب مویرود . به عبار  دیگر در پی پاسخ به این پرسش هسرتندای مدیریت پایدار منابع آب هستنداقتصادی بر

داده  ود غا بیشترین کرارایی و منا رت اقتصرادی  غخصیص، دگونه بین گزینههای مختلف مصر  ویود غ رفه بسیار پایین

آگراهی از مقردار  -1:از اطحعا  ذیر  مرورد نیراز اسرتسه دسته ، دسترسی به سوا  اساسیظاص   ود برای پاسخ به این 
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آگراهی از ارز   -3صرر  آب و  ناسایی گزینه های مختلف م -2بود منابع آب در  رایط مختلف آبی، مویودی و کم

 .اقتصادی در هری  از گزینه های مصر 

آب برین گزینره هرای مختلرف مصرر  ،  بسرتان غخصریص-بردهغحلی   ود با در  رو رن از به خوبی اگر این اطحعا  

زیست  کارا و به لحاظ ایتماعی وبه نحوی که به لحاظ اقتصادی  ،داردوب اصولی برای مدیریت و برنامه ریزی منابع آب

مختلف در سطح مزرعره و برا  ارز  اقتصادی آب در مصار   برآوردبر این اساس  .ددار با ند ، اغخاذ می  ومحیطی پای

همچون ظوضه کارون ، زاینده رود ، دریاده ارومیه و  یره امری ضروری است و م یار پرغنشی در سطح ظوضه های آبریز 

. در ایرران کن به مصر  می رسرند یرا خیرربه بهترین نحو مم و غجدید پذیرمویود مایدی برای این است که آیا منابع آب 

غخصیص آب کشاورزی غقریبا بدون غویه به هزینه غمام  ده آب، الگروی کشرت بهینره مویرود ظوضره هرا و دوره هرای 

پرنج، غا مذکور و ارز  اقتصادی محصوال  زراعی و با ی در الگوی کشت بهینه صور  می گیرد و براساس برنامه دوم 

برر اسراس ارز  اقتصرادی یکری از الزامرا   غخصریصغوس ه اقتصادی و ایتماعی و سند فرابخشری مردیریت منرابع آب ، 

 منابع آب در ظوضه های استراغژی  کشور می با د .  به، پیوستهمدیریت 

 وزار ری کارفرمرا برویژه غوان و ظرفیت ظرداک سیاستی استااده از ابزارهای عمومی و فنی و همچنین بسته این  غوصیهلذا 

نیرو در راس و  رکت های آب منطقره ای برا همکراری وزار  یهراد کشراورزی در یهرت غیرمین قیمرت مناسر  آب 

ف لی آب و همچنین هزینه های غمرام  رده آب مری با رد غرا بسرتر غخصریص برا غویره بره ارز  غ رفه کشاورزی با لحاظ 

 و کمبودهای مجاز صور  گیرد. آب مویودمنابع اقتصادی درون زای آب و همچنین با لحاظ 

 

 شرح مختصر هدف  -2

آب و با عنایت به اسناد برنامه های دهارم و پرنج، غوسر ه  صن تیدیدی از دالش های  مرظلهبا عنایت به ورود کشور به 

به مدیریت  ،ایتماعی –اقتصادی که صراظتا ذکر  ده است که به دلی  افت روز افزون نقش آب در ف الیت های اقتصادی 

، نهادهرا و  منابع آب کشور باید به گونه ای اعما   ود که بتواند در غحقی و ارغباط متقاب  با بخش های مختلف اقتصرادی

اقتصادی و ایتماعی و زیست محیطی به طور منسج، و یکپارده مرورد غویره قررار گیررد . ینبه های ، سازمان ها و ذینا ان

 :تی ظاضر بطور خحصه عبارغند ازسیاس نتایج اصلی بکارگیریبسته

ورزی در یهرت کراهش از برر اسراس ارز  آن در بخرش کشرا از منابع آب سطحی و زیرزمینری غخصیص آب -

منابع آب و  الودگی به بیش از ظدغخلیه منابع آب ،  افزایش بهره وریت های سرمایه گذاری ، دست دادن فرص

 . یره

  اسرتراغژی آبریز های در امر غخصیص ظوضه  (بقتصادی منابع آ)مد  ا1نومی استااده از مد  های هیدرواکو -

 پتاسی  باالی کشاورزی  دارایو 

 بیه سازی و بهینه سازی الگوی کشت مویود و غوس ه زراعی و با ی بر اسراس ارز  اقتصرادی آب و آب در  -

 دسترس

                                                           
1 Hydro-Economic 



     

 

 شود می بسته پاسخ داده التی که در صورت تحقک این اسو -3

  یافته در پایاب سدها و  یره بر اساس ارز  اقتصادی آب ، محصوال  زراعی آیا ظج، آب غخصیص

 و با ی نسبت به غخصیص اولیه آن متااو  است ؟

  ود یا خیر؟ ف لی آیا اغخاذ سیاستهای قیمتی منجر به غیییر الگوی کشت مویود نسبت به  ظالت  

   ایتماعی منطقه نزدی  غا ده ظد به  اخص های اقتصادی غخصیص آب کشاورزی بر اساس ارز

الزم و ضروری  امری به مسئله غخصیص  م یارهاینکه در واقع لزوم نگر  دند غوضیح ؟ است

قیمت  اخصه و با محوریت ی  رویکرد دند بر اساس  بایدسناریوی قیمت بهینه آب  .است

 گذاری آب صور  گیرد.

 

 راه حل های سیاستی و انتخاب بهترین گزینه -4

نشان داده  ده است. این ساختار ی  مد  هیدروکونی  پیشرفته است که میتواند  (1)در  ک  مقالهاین  ساختار پیشنهادی

و در واقع ورژن غکمی   ده برخی غحقیقا   در امر غخصیص آب کشاورزی به عنوان ی  پیشنهاد مورد استااده قرار گیرد

 . ]1-5[مشابه است 

 
 ساختار پیشنهادی (:1شکل )

، MODSIM)مانند  و مد  منابع آب (PMP)مانند  این راه ظ  سیاستی  ام  دو یزء اصلی است: مد  اقتصادی

WEAP) به  انکشاورز ط مویود ف الیت های زراعی و با یکه ارغباط متقاب  دارند. هد  یزء او   بیه سازی  رای



     

الگوی کشت بازدهی  راعی و با ی داقتصادی آب محصوال  زر ارز منهور کس  ظداک ر درآمد و بدست آوردن 

منهور هر متر مک   آب غحویلی، اولویت های الزم به  اقتصادی به ازایارز  کشاورزی می با د غا ضمن دستیابی به 

رویکرد  این فراه، گردد. یزء دوم منابع آبمد   بیه سازی برنامه ریزی  ی نیآب غوسط یزء دوم غخصیص های بهینه 

  از عملیا  ظاص هیدرولوژیکیظوضه مورد مطال ه و ارزیابی اثرا   منابع آبسیستماغی  پیشنهادی  بیه سازی 

می پردازد. ؟ (زیست محیطیکشاورزی و مدیریت اولویت محور عرضه و غقاضای آب )نیازهای کشاورزی آب، صن ت و 

مصوب( به  غخصیص مصوب و ده بدون غخصیصده دارای در دسترس و اولویت های ف لی )در واقع با غخصیص آب و 

می  ود. مد  اصلی نیز واکنش اظتمالی  مد  اقتصادیعنوان ی  محدودیت در غولید محصوال  زراعی و با ی وارد 

اثر آن در کشاورزان نسبت به غیییرا  مذکور در یهت بهینه سازی الگوی کشت )اع، از غیییر سطوح و نوع کشت ها( و 

مورد ارزیابی قرار می دهد. با ورود غیییرا  مذکور در مد  برنامه ریزی و را ارز  اقتصادی محصوال  زراعی و با ی 

د  اقتصادی می  ود. غوسط مد   بیه سازی و مجددا وارد م این غیییرا  منابع آب،ظج، آب قاب  دسترس بر اساس

 د و الگوی غااو  دندانی ندا ته با آمده مد  زمانی رخ می دهد که ظج، آب قاب  دسترس بدست همگرایی این دو

اقتصادی آب بر اساس  ارز با غخصیصخرویی این رویکرد غ یین اولویت غخصیص اراضی خواهد بود. بهینه ثابت بماند. 

 ارز و  قیمت غمام  دهبایستی بین  یقیمت مختلفمیانگین ارز  محصوال  آنگاه قیمت بهینه  آب در قال  سناریوهای 

ی غحلی  دند  اخصه )مانند در قال  مدلها آن ایتماعی و زیست محیطیاثرا   وواق ی آب مورد بررسی قرار گیرد 

MCDM ).مورد ارزیابی قرار گیرد و قیمت مناس  آب غ یین گردد 

محقق آب  قیمت بهینه  به یصور  گیرد غا دستیاب یتی بر ده مبنایسوا  مه، این است که غیییر سناریو های قیمتی بایس 

 که عرضه کننده  یظداق  قیمت عنوانبه  آبمتر مک   برایهر غامینر ابتدا هزینه غمام  ده به این هد  درسیدن گردد؟ برای 

نیز به عنوان ظداک ر قیمت آب که ظاضر است آب ارز  اقتصادیظاضر است آن را عرضه کند در نهر گرفته  ود. آب 

 . قیمتهای بین این دو عدد بهکشاورز به منهور ف الیت کشاورزی برای هر متر مک   آن پرداخت کند لحاظ می  ود

، زیست محیطی و با رویکرد تماعی، ایمختلف اقتصادیبا لحاظ م یارهای  .لحاظ می  ود قیمت آبهایسناریوعنوان

 صور  می گیرد. ی غ یین  دهمی  ود و بر این مبنا غخصیصهاآبت یین غصمی، گیری دند  اخه بهترین قیمت 

 

 سیاست پیشنهادی  جمع بندی و تحلیل پیامدهای اجرای -5

غیییر  است منجر به غخصیص آبکه امروزه مبنای منابع آباکونومی  در کنار برنامه ریزی مد  های هیدروغحلی  و ایرای 

لی )غ بیت  ف ظاظ  رایطکه ممکن است  می  ودانتخاب بهترین قیمت آب  اولویت های غخصیص در بخش کشاورزی و

 خصیصبه عنوان قیمت مناس  یهت غ بینابینییا ی  قیمت و  واق ی اقتصادیز  ار، غامینآب کشاورزیهزینه آب بها( ، 

میزان بردا ت آب از طریق غحوی  ظجمی و سیستماغی  می با د و  بر غ یین گردد که البته الزمه این امر کنتر  و نهار 

تابع دارایاکونومی   هیدروهای کشور فراه، می سازد. مد   های مختلفزمینه ایجاد ی  بازار مناس  آب را در ظوضه 

خالص کشاورز هد  آن است و عواملی همچون نیاز آب باال، قیمت ک، آب،  آمداست که ظداک ر سازی درهدفی

،  رایط زمانی و مکانی محصو  ، واقع در الگوی کشتغولید محصو  در مقایسه با سایر محصوال   هزینه هایافزایش 



     

ظقابه های مویود در ظوضه های  مسئله آن موثر خواهد بود. لزوم غویه به  غجربه کشاورز در کا ت محصو  و  یره در

بازار محصو  ،  رایط اقلیمی و خشکسالی و دیگر موارد در بکارگیری این گونه مد  ها الزم و   رایطمورد مطال ه و 

در ظا  انجام است و  ضروری است. رویکرد ارائه  ده در ظا  ظاضر در قال  طرح غحقیقاغی در سطح ظوضه زاینده رود

پیشنهاد این است که در دیگر ظوضه های آبریز کشور بویژه غخصیص آب در  بکه های آبیاری و زهکشی سنتی و نوین 

در پایاب سدها و در قال  استااده بهینه غلایقی از آب سطحی و زیرزمینی غوسط وزار  محترم نیرو به کار گرفته  ود غا 

 گردد.ب و کاهش مصر  زمینه ساز باال رفتن ارز  آ
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