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 چکيده

در مقابله  يتيحما یهااستيس يدولت برخ ينيرزميو وخامت اوضاع منابع آب ز رياخ یهاسال يآبکم ليبه دل

 التيتسه یعطاا يتيحما یهاطرح نياتخاذ کرده است. از جمله ا ينيرزميز یهاآب يمنف النيو کاهش ب يبا خشکسال

اندمان ر شيتحت فشار با هدف افزا یاريآب رياخ یها. در سالباشديتحت فشار م یاريآب یهاسامانه یاجرا یبرا

 ييارااست که بهبود ک نيکه وجود دارد ا یاست. تصور دهيگرد جيدر مصرف آب در کشور را ييجوو صرفه یاريآب

بهبود  ريتأث کيتئور ليتحل کيآب منجر شود. در مطالعه حاضر در  ييجوبه صرفه توانديدر مجموع م یاريآب

آب تنها  ييجوصرفه ييبحث نشان داد که با بهبود کارا جيواقع شد. نتا يآب مورد بررس ييجوبر صرفه یتکنولوژ

اورز حداکثر پمپاژ آب باالست، رفتار کش نهيکه هز ي. هنگامشودياست، بطور قطع واقع م نييآب پا نهيکه هز يهنگام

 .افتديآب اتفاق ن ييجواست که ممکن است صرفه یاکننده سود به گونه

 های تعادل بخشي بيالن آب زيرزمينيسياست، کمک بالعوض، سامانه آبياری تحت فشار: هاواژهکليد 

 

 و بيان مسألهقدمه م

به  یرانا کشورترین نهاده تولیدی در اغلب مناطق کشاورزی ایران شناخته شده است. آب به عنوان مهمترین و محدود کننده

 ر دارد.قرا ینخشک کره زم یمهخشک و ن یدر زمره کشورها یبارش و نامناسب بودن پراکنش بارندگ یزانکم بودن م یلدل

کرده است.  تردحارا  مشکل بیآ فپرمصر یهانماو ز ورزیکشا یهازنیاا ب یجو یهاشیزر مکانیو  مانیز نامتناسب کندگیاپر

باشد. زیرا به علت در منابع آب زیرزمینی بیشتر میشود. این وخامت به شدت احساس میهای اخیر اما کمبود آب در سال

ف ها افزایش یافته است. نمودار هیدروگراها خشک گردیده و عمق چاههای بی رویه بیالن آب منفی شده و بسیاری از چاهبرداشت

 یرزمینی اتفاق افتاده استمتر افت آب ز 04ساله تقریباً تا  04در یک افق کشور دهد که در برخی از مناطق آب زیرزمینی نشان می
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منابع آب زیرزمینی در بیشتر مناطق ایران منبع اصلی تأمین آب و حتی در مناطق مرطوب منبع تکمیلی آبیاری بوده است. اما . [1]

های نسبتاً باالی برداران آب، هزینهاز جمله پراکندگی و تعدد بهره مینیزیرآب ز منابعخاص  ییژگیهاوبرخی از به علت 

های غیر مجاز، وجود بردارن از چاه، حفر چاه، نداشتن اطالعات کافی از میزان برداشت بهرهمینیزیرآب ز ذخیره یگیرازهندا

آب زیرزمینی  رویه منابعهای بیاما با توجه به برداشت باشد.می تراثرات خارجی برداشت آب، مدیریت منابع آب زیرزمینی مشکل

ته های دولت قرار گرفهای اخیر در اولویت برنامهرای بهبود پایداری منابع آب زیرزمینی در سالریزی بو وخامت اوضاع برنامه

رو های بخش آب وزارت نیدر ماده دوم استراتژی از طرفیباشد. است. از جمله طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی می

شاخص  شافزایو  یرزمینیآب ز یهاسفره یمنف یالنهدف کاهش بآب با  یدر عرضه و تقاضا یبخش و تعادل یداریپا»اشاره به 

. [2] در راستای کاهش بیالن منفی آب زیرزمینی تدوین شده استها و اقدامات مختلفی مجموعه سیاست .شده است« آب یفیک

شود حاضر تالش می مطالعهاست. در آبیاری تحت فشار های ها یارانه یا کمک بالعوض برای اجرای سامانهیکی از این سیاست

در را اران گذتواند سیاستب جویی آب بررسی شده تادر یک بررسی تئوریک و تجربی اثر گذاری این سیاست در صرفه

 نماید. یاریگیری بهتر تصمیم

شت و در ک یالگو رییتغ ،یاریآبمدت کشاورزان را به سمت کمپمپاژ آب در کوتاه نهیهز شیها و افزاآب چاه یکاهش دب

در  یآب ازیکه در جهت کاهش ن یاز اهداف یکی. [3] دهدیسوق م یاریآب ستمیس ییکارا شیافزا یبرا یگذارهیلندمدت سرماب

آنها  نیقابل انجام است که مهمتر یاز طرق مختلف یوربهره شیآب است. افزا یوربهره شیافزا شود،یم الدنب یبخش کشاورز

 یاریآب ریاخ یها. در سال[0] استای و بارانی های آبیاری قطرهاز قبیل انواع سامانهدر مزرعه  یاریمدرن آب یهایکاربرد تکنولوژ

است.  دهیگرد جیرا ازینمورد  هیسرما نیبا تأم ژهیدر مصرف آب بو ییجوو صرفه یاریراندمان آب شیتحت فشار با هدف افزا

 یوقمش ایدنجای در همه  نینو یاریآب یهایتکنولوژ یبرا ارانهیرا در بر دارد. امروزه  یادیز نهیهز یاریآب یهاسامانه نیا یاجرا

 یهاانهسام یبرا)یارانه( توسط دولت کمک بالعوض  یاعطا استیس ایاست که آ نی. اما سوال اشودمحسوب می آن یاجرا یبرا

 گردد؟یآب م ییجومنجر به صرفه طیاتحت فشار در همه شر یاریآب

  استيس یبردار نسبت به اجراش بهرهواکن

ا و به ر یکه چه محصول کندی. کشاورز انتخاب مردیگینهاده مورد استفاده قرار م کیبه عنوان  یدر بخش کشاورز آب

ل ها را به هر محصونهاده ریآب و سا ه،یکار، کود، سرما یروین ن،یمانند زم ییهاکند. لذا متناسب با آن نهاده دیتول زانیچه م

 نیی. تعشودیتر مسهم هر عامل از جمله آب مشکل نییتع کند،یمحصول را کشت م ندکه کشاورز چ ی. هنگامدهدیاختصاص م

 .[5] شودیسود انجام م یمسأله حداکثرساز کیتحت  دیجد یاریسامانه آب کیانتخاب  یبرا یگذارهیسهم آب و سرما

شد که به ارتفاع باهای پمپاژ میزا بوده و قیمت آب برابر با هزینهشود قیمت محصوالت برونمسأله فرض میبرای تبیین این 

بیاری با گذاری برای سامانه آهای سرمایهکند. هزینههای مختلف آبیاری تغییر نمیپمپاژ و هزینه انرژی وابسته است و در سامانه

 یابد.بهبود کارایی سامانه افزایش می

: در مرحله اول [9و  8، 7، 6] شوددر دو مرحله انجام میبرای انتخاب سامانه آبیاری سأله حداکثرسازی سود کشاورز م

فرض  کند.کند و سپس میزان مصرف آب بهینه را در آن سامانه آبیاری تعیین میبردار سامانه آبیاری بهینه را انتخاب میبهره

کارایی سامانه  εمیزان آب آبیاری و  Wشود. که در آن تعریف می Y = Y (W,ε)تابع عملکرد محصول به صورت شود که می
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نامیم. کارایی یا شرایط اشباع می mEtرا حداکثر عملکرد محصول در شرایط تبخیر و تعرق مورد نیاز گیاه  mYباشد. آبیاری می

𝜀و  شود( تعریف میWکار رفته در مزرعه یا آب آبیاری )( به آب بmEt( نسبت تقاضای آب گیاه )εآبیاری ) ∈ هزینه . [1‚0]

که تابعی از نوع سامانه  W (ε)تابعی از نوع سامانه است. کشاورز سطح مصرف آب آبیاری  K(ε)گذاری در سامانه آبیاری سرمایه

 کند:آبیاری است را بهینه می

(1) 𝑀𝑎𝑥𝑊    𝜋 = 𝑃. 𝑌(𝑊‚𝜀) −  𝐶𝑊. 𝑊 

𝑊�� عبارت، εو مشتق جزئی آن نسبت به  W( نسبت به 1شرط مرتبه اول تابع هدف )

𝜕𝜀
جویی آید. در واقع صرفهبدست می  

2𝑌��  آب اتفاق افتاده با بهبود کارایی وابسته به عالمت مشتق جزئی تابع عملکرد محصول نسبت به آب و کارایی

𝜕𝑊𝜕𝜀
است. برای  

وجود داشته باشد، ارزش تولید   𝜀𝐻و سامانه آبیاری مدرن با کارایی باالتر  𝜀𝐿 ی سنتی با کارایی کمترسادگی اگر دو سامانه آبیار

𝑊𝐻نهایی آب برای تابع عملکرد محصول با سامانه مدرن در نقطه  
𝑚  و برای تابع عملکرد محصول با سامانه سنتی در نقطه𝑊𝐿

𝑚 

𝑊𝐻𝐿گردد و صفر می
𝑚 > 𝑊𝐻

𝑚 .است 

وجود دارد که در آن ارزش تولید نهایی آب برای هر دو سامانه مدرن و سنتی آبیاری  𝐶�̅�ای زینه پمپاژ آب آستانهیک ه

نامیم. به طور کلی مقدار آب آبیاری بهینه در نقاط مختلف تابع تولید با می Wبرابر است. مقدار آب مصرفی بهینه در این نقطه را 

𝑊𝐻هم برابر نیستند. اما در مقدار آب آستانه، 
∗ = 𝑊𝐿

𝐶𝑊است. حال تحت دو سطح هزینه  ∗
𝐿  و𝐶𝑊

𝐻 جویی آب را توان صرفهمی

 بواسطه بهبود کارایی آبیاری )انتخاب سامانه آبیاری مدرن( بررسی کرد.

𝐶�̅�سناریوی الف: اگر  < 𝐶𝑊
𝐻  آنگاه مصرف آب بهینه در سامانه مدرن آبیاری𝑊𝐻

بیشتر از مصرف آب بهینه در سامانه  ∗

𝑊𝐿سنتی آبیاری 
 افتد.جویی آب اتفاق نمیخواهد بود. لذا در این حالت صرفه ∗

𝐶�̅�سناریوی ب: اگر  ≥ 𝐶𝑊
𝐻  آنگاه مصرف آب بهینه در سامانه مدرن آبیاری𝑊𝐻

کمتر از مصرف آب بهینه در سامانه سنتی  ∗

𝑊𝐿آبیاری 
 جویی آب وجود دارد.خواهد بود. لذا در این حالت صرفه ∗

ممکن  جویی آبباشد، با بهبود کارایی و تغییر سامانه آبیاری به مدرن صرفه 𝐶�̅�های آب بیشتر از بنابراین، تا زمانی که هزینه

 باشد.می

𝑊�� لذا، با توجه به 

𝜕𝜀
𝐶𝑊اگر   < 𝐶�̅�  ،باشدW  وε  جانشین هم هستند و اگر𝐶𝑊 > 𝐶�̅�  ،باشدW  وε .مکمل هم هستند 

هنگامی که هزینه آب پایین است، احتماالً میزان آب آبیاری به میزان آب مورد نیاز اشباع گیاه نزدیک است. با بهبود کارایی 

شود. هنگامی که هزینه آب باالست، ه تولید محصول منجر نمیتوان میزان مصرف آب آبیاری را کاهش داد و آب اضافی بمی

ا بهبود کارایی آورند. بتری نیز بدست میدهند که تبعاً عملکرد پاییناحتماالً کشاورزان گیاهان را تحت استرس آبی پرورش می

 انجامد.بیشتر می توانند با همان سطح آب به عملکرد باالتری دست یابند. لذا افزایش مصرف آب به سودآنها می

 شود:گذاری برای سامانه آبیاری تشکیل میدر این مرحله مسأله سرمایه

 (2) 𝑀𝑎𝑥𝜀  𝜋 = 𝑃. 𝑌(𝑊(𝜀)‚𝜀) −  𝐶𝑊. 𝑊(𝜀) − (𝐾(𝜀) − 𝑠)𝜀 

ها یارانه یا کمک بالعوض دولت بابت اجرای این سامانه sگذاری برای سامانه آبیاری مدرن و هزینه سرمایه 𝐾(𝜀)که در آن 

توان نتیجه دیفرانسیل گرفته شود، می s، نسبت به ε( نسبت به 2است. اگر از شرط مرتبه اول رابطه ) Kباشد که درصدی از می
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شود آن انجام می نیز برای گذاری بیشتریگرفت که اگر یارانه بیشتری برای نصب سامانه آبیاری مدرن اعمال شود، آنگاه سرمایه

شود. بویژه جویی آب نمیکارایی بیشتر لزوماً منجر به صرفه گیری باال،که به معنای بهبود کارایی آبیاری است. البته بر اساس نتیجه

زینه هی آب مدنظر نشود. اما در سناریوی با جویدر مناطقی که هزینه آبیاری باالست، یارانه دولت ممکن است منجر به صرفه

 جویی آب وجود دارد.، احتمال بیشتری برای صرفهآبیاری کم

 اثر اجرای سياست بر ترکيب محصوالت

رای تواند اثر بگذارد. برای بررسی این موضوع بانتخاب سامانه آبیاری مدرن و بهبود کارایی بر ترکیب محصوالت نیز می

که به آب کمتری  2کند و محصول که آب زیادی مصرف می 1کنیم که تنها دو محصول وجود دارد. محصول سادگی فرض می

∑یابد، اُم اختصاص میiول سهم زمینی باشد که به محص 𝛼𝑖نیاز دارد. اگر  𝛼𝑖 = است. با فرض سود مثبت هر دو محصول دو  1

برخی از محصوالت کشت نشوند. در ادامه  -2کل زمین به هر دو محصول اختصاص یابد،  -1حالت ممکن است پیش بیاید، 

 شود.حالت اول توضیح داده می

(3) 𝑀𝑎𝑥𝜀.𝑊𝑖.𝛼𝑖
  𝜋 = ∑ (𝑃𝑖𝑌𝑖(𝑊𝑖(𝜀)‚𝜀) −  𝐶𝑊. 𝑊𝑖(𝜀))2

𝑖=1 − (𝐾(𝜀) − 𝑠)𝜀        

s.to:                   ∑ 𝛼𝑖 ≤ 12
𝑖                                                    i= 1,2 

ارزش تولید نهایی هر محصول با هزینه نهایی آن برابر است و  -1در حالت تولید دو محصول، حداکثر سود جایی است که؛ 

 باشد. یکدیگر مساوی میدرآمد نهایی همه محصوالت با  -2

 افتد.صرف نظر از تغییر مصرف آب، با بهبود کارایی برای همه محصوالت افزایش عملکرد محصول اتفاق می

 ارائیپمپاژ آب با بهبود ک در این حالت هزینه آستانه برای محصوالت مختلف برابر نیست. لذا در دامنه مشخصی از هزینه

تقاضای آب بهینه و برای دیگری کاهش تقاضای آب بهینه بوجود آید. اما، به طور کلی  ممکن است برای یک محصول افزایش

. بنابراین، [14] بر تغییر دهندبا بهبود کارایی کشاورزان تمایل دارند که الگوی کشت را از محصوالت کم آب به محصوالت آب

ار د، اعمال سیاست یارانه برای اجرای سامانه آبیاری تحت فشهای پمپاژ باال باشد و یا تراز آب زیرزمینی پایین باشچنانچه هزینه

 گردد.جویی آب نمیگذاران منجر به صرفهعلی رغم میل سیاست

 گيری و پيشنهادنتيجه

جویی تواند منجر به صرفههای حفاظت آب از جمله یارانه تکنولوژی مدرن آبیاری میکارشناسان عقیده دارند که سیاست

ان اثر اقتصاددان در این حالت به تعبیر باشد.جویی صادق نمیتئوری حاضر نشان داد که همواره این صرفهآب گردد. مطالعه 

اگنینو و وارد توان به مطالعه دمیبرای مثال اند که برخی مطالعات تجربی نیز تأییدی بر این مطلب بوده .افتداتفاق می 1بازگشتی

حفاظت آب را بر مصرف آب در حوزه گرند ریو ایالت نیومکزیک بررسی کردند. نتایج های اثر یارانه [ اشاره کرد. آنها 11]

ایش منجر به افزای توسعه آبیاری قطره کهداده است، در حالی ها درآمد کشاورزان را افزایشمطالعه آنها نشان داد که این یارانه

نی تکنولوژی مدرن آبیاری را بر مصرف آب بررسی [ اثر بهبود کارایی و جایگزی12فیفر و پترسون ] .گشته است مصرف آب

ین منظور کاهش آب مورد نظر را محقق نساخته است و به عکس استخراج ند که برنامه یارانه اعطا شده بدنموده و مشاهده نمود

                                                           
1 - rebound effect 
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مان نتیجه گرفتند [ نیز ه13]وارد و پولیدو والزکوئز  آب زیرزمینی افزایش یافته و تنها الگوی کشت محصوالت تغییر یافته است.

 جویی آب نیازمند برخی اصالحات نهادی و فنی است. و بیان کردند که صرفه

های مدرن بهتر است سیاست اعطای یارانه برای سامانهجویی آب، به صرفه انشود که برای ترغیب کشاورزتوصیه میلذا 

 ست.د آب به یک مسأله جدی مبدل گشته اافتد، نسبت به وضعیتی که کمبوگیری اتفاق بیآبیاری در یک مرحله پیش

ز دیدگاه امنیت غذایی توجیه دارد و به رونق بخش کشاورزی و درآمد کشاورزان کمک ا تکنولوژی آبیاری اعطای یارانه

های یاستشود که عالوه بر سکنند، پیشنهاد میمداران تنها هدف پایداری منابع آب زیرزمینی را دنبال مینماید. اما اگر سیاستمی

 .ی نیز بهره گرفته شودیگرد هاییاستاز مجموعه سیارانه تکنولوژی 

اعطای تسهیالت بالعوض سامانه آبیاری تحت فشار، از  عالوه بربهتر است دولت در مناطقی که هزینه پمپاژ باال است 

کنند و حمایت از محصوالتی که آب کمتری مصرف میجویی شده، های دیگر از قبیل یارانه برای هر واحد آب صرفهسیاست

جویی آب ها در صرفهآبهاصالحات نهادی و بازار آب از جمله اصالح حق همالیات بر هر واحد آب مصرفی اعمال کند. برنام
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