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  :خواننده گرامی
رییس جمهور، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت ریزي و نظارت راهبردي   اجرایی معاونت برنامه امور نظام فنی    

بـا وجـود تـالش فـراوان، ایـن اثـر       . به تهیه این نشریه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده اسـت 
  .هاي مفهومی، فنی، ابهام، ایهام و اشکاالت موضوعی نیستمصون از ایرادهایی نظیر غلط

  
صـورت زیـر    از شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتب را بـه  ،رو از این

  :گزارش فرمایید
  .شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید -1
 .ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید -2

 .ل نماییددر صورت امکان متن اصالح شده را براي جایگزینی ارسا -3

 .نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید -4

  .نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت امورکارشناسان این 
  .شود پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می
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  بسمه تعالی 

  پیشگفتار 
. رو اسـت  آبی و توزیـع غیریکنواخـت در زمینـه منـابع آبـی روبـه       متر در سال با مساله کم میلی 250کشور ایران با متوسط بارندگی 

وري و ارزش مصـرف آب را بـه صـورت یکـی از      هاي هنگفت تامین آن از طرف دیگر، افزایش بهـره  کمیابی آب از یک طرف و هزینه
هـاي مـدیریت یکپارچـه     هاي مناسب در چـارچوب سیاسـت   گیري این مهم نیازمند تصمیم. طرح کرده استهاي ملی م ترین هدف مهم

ترین ابزارهـا در تخصـیص بهینـه منـابع      شک یکی از مهم بی. منابع آب در جهت تخصیص بهینه منابع آب در سطح حوضه آبریز است
  .گذاري اقتصادي آن است آب، ارزش

مـیالدي شـکل گرفتـه و در ایـران نیـز مطالعـات و        1990ارزش اقتصـادي آب از اوایـل دهـه    رویکرد محافل جهانی به مفهـوم  
انجام شده و در راهبردهـاي   1370هاي مختلفی در زمینه هزینه و ارزش آب، توسط معاونت امور آب وزارت نیرو از اوایل دهه  پژوهش

سـاله   هـاي توسـعه پـنج    یـدات مختلفـی نیـز در قالـب برنامـه     در این زمینـه تمه . توسعه بلندمدت آب کشور نیز بر آن تاکید شده است
قـانون برنامـه چهـارم توسـعه      17هاي اتخاذ شده، بند ج ماده  از میان سیاست. بینی شده است خصوص در برنامه چهارم توسعه پیش به
  .طور مستقیم به ارزش آب پرداخته است به

در قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور، تهیـه       الذکر، امور آب وزارت نیرو  با توجه به اهمیت مبحث فوق
نظـارت راهبـردي   ریـزي و   را با هماهنگی امور نظام فنی معاونت برنامه» راهنماي تعیین ارزش اقتصادي آب براي مصارف کشاورزي«

نظام فنی اجرایـی کشـور بـه ایـن معاونـت       جمهور در دستور کار قرارداد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابالغ به عوامل ذینفع رییس
نامه استانداردهاي اجرایی مصوب هیات محترم وزیـران و   قانون برنامه و بودجه و آیین 23ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده 

  .تصویب و ابالغ گردید) هیات محترم وزیران 20/4/1385مورخ  33497ت /42339مصوب (طبق نظام فنی اجرایی کشور 
هـاي مختلـف    هاي برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي بـا اسـتفاده از روش   اي براي ورود به بحث توان مقدمه را مینشریه حاضر 

در  .ها کـاربرد دارد  از طرح» برداري بهره«و همچنین در مرحله » توجیهی و طراحی پایه«این راهنما عمدتا در مرحله مطالعاتی . دانست
فنون اجرایی متناسب با امکانات داخلی و نیز دستاوردهاي حاصـل از تجـارب خـارجی بـر پایـه اسـتانداردها،       این راستا رعایت اصول و 

  .المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است هاي بین رهنمودها و دستورالعمل
مصـطفوي و   رییس امور نظام فنی جناب آقاي مهندس غالمحسین حمـزه از تالش و جدیت بدین وسیله معاونت نظارت راهبردي 

کارشناسان محترم امور نظام فنی و نماینده مجري محترم طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صـنعت آب کشـور وزارت نیـرو، جنـاب     
و از ایـزد  نمایـد   تهیه و نهایی نمودن این نشریه، تشکر و قـدردانی مـی  آقاي مهندس محمد حاج رسولیها و متخصصان همکار در امر 

 .باشد را آرزومند می ي این بزرگواران همهتوفیق روزافزون  منان

  .امید است متخصصان و کارشناسان با ابراز نظرات خود درخصوص این نشریه ما را در اصالحات بعدي یاري فرمایند
  معاون نظارت راهبردي  

1390زمستان  



 

  تهیه و کنترل
  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس :مجري

  لیسانس اقتصاد کشاورزي  شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  طیبه آریان :مولفان اصلی
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  هاي آبی لیسانس مهندسی سازه فوق
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 1  مقدمه

 
 

ه دم   مق

  مقدمه

ایـن راهنمـا   . هـاي مختلـف دانسـت    توان مدخلی بر برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي با اسـتفاده از روش  راهنماي حاضر را می
  .ها کاربرد دارد از طرح» برداري بهره«و همچنین در مرحله » توجیهی و طراحی پایه« طور عمده در مرحله مطالعاتی به

گذاري در تمـامی ابعـاد و مصـارف     هاي ارزش ها و روش مقوله. شود، ارزش اقتصادي آب است آنچه در این راهنما بدان پرداخته می
راهنمـاي تشـخیص اثرهـاي اقتصـادي،     «هور تحت عنوان جم ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه 331آب در نشریه شماره 

راهنماي حاضر در ادامه همان نشریه بـا تمرکـز   . ارائه شده است» هاي توسعه منابع آب گذاري و توجیه اقتصادي طرح اجتماعی، ارزش
  .کشور تهیه شده استدر  بکننده آ ترین مصرف عنوان عمده گذاري آب در مصارف کشاورزي به بر ارزش

هـاي   در مورد استفاده مستقیم از روش پسماند و همچنـین سـایر روش  ... جود کار مشابه تحت عنوان راهنما، دستورالعمل و عدم و
گذاري در تعیین ارزش اقتصادي آب در ادبیات اقتصادي، همگی حاکی از این واقعیت است کـه تـا تـدوین دسـتورالعمل و تهیـه       ارزش

بدیهی است بـا انجـام مطالعـات مـوردي در     . گذاري، راه زیادي باقی مانده است اي مختلف ارزشه منظور استفاده از روش استاندارد به
توان بـه رویـه    می...) متشکل از اساتید، مشاوران، دانشجویان اقتصاد و (هاي اقتصادي  نقاط مختلف کشور و در سطح کالن توسط تیم

  .گذاري در آینده رسید مشترکی براي کارهاي ارزش
 فصـل در . اول مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت   فصلپیشینه اقدامات در . پیوست تشکیل شده است 4و  فصل 4ضر از راهنماي حا

تـرین و   منظـور درك بهتـر مهـم    بـه . گـذاري اقتصـادي آب در مصـارف کشـاورزي پرداختـه شـده اسـت        هاي ارزش دوم به نقد روش
 فصـل در . هاي موردي ارائه گردیده اسـت  رزي، در فصل سوم مثالگذاري اقتصادي آب در مصارف کشاو هاي ارزش ترین روش متداول

گـذاري اقتصـادي آب در    هاي قابل توصیه و پیشنهادها براي ارزش گذاري اقتصادي آب، روش چهارم این راهنما، نکات عمده در ارزش
   .طور مجزا ارائه شده است هاي کوچک و بزرگ به طرح

هـاي   گذاري اقتصـادي در مصـارف کشـاورزي و نظـام     هاي ارزش ترتیب به مقایسه روشاین راهنما، به  2و  1هاي شماره  پیوست
تر شدن تفاوت ایـن مفـاهیم، در    دلیل مشابه انگاشتن تعاریف هزینه، ارزش و قیمت و نظر به روش به. پردازد برداري کشاورزي می بهره

تعریـف شـده   نیـز  هاي تخصصـی   نامه، واژه عنوان واژهبا  4در پیوست  .به توضیحات تکمیلی در این خصوص پرداخته است 3پیوست 
  .است

  هدف -

گذاري در تمامی ابعـاد و مصـارف    ي ارزشها روشها و  مقوله. شود، ارزش اقتصادي آب است چه در این راهنما بدان پرداخته می آن
راهنمـاي تشـخیص اثرهـاي اقتصـادي،     «ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور تحت عنوان معاونت برنامه 331نشریه شماره در آب 

همان نشریه بـا تمرکـز   ادامه در ي حاضر راهنما. استارائه شده  »ي توسعه منابع آبها طرحگذاري و توجیه اقتصادي  اجتماعی، ارزش
  .شده استتهیه  ،مصارف کشاورزيگذاري آب در  ارزشبر 
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 دامنه کاربرد  

. کـاربرد دارد  هـا  طـرح از  1»بـرداري  بهـره «و همچنـین در مرحلـه    »و طراحی پایه توجیهی«این راهنما عمدتا در مرحله مطالعاتی 
 ،متشکل از اسـاتید، مشـاوران  (هاي اقتصادي  با انجام مطالعات موردي در نقاط مختلف کشور و در سطح کالن توسط تیمبدیهی است 

  . رسیدآینده  گذاري در به رویه مشترکی براي کارهاي ارزش توان می) ...و دانشجویان اقتصاد
  

                                                   
 تر تر یا مصارف با ارزش به منظور افزایش کارایی اقتصادي از طریق تخصیص آب به محصوالت با ارزش -1



  1 فصل1

  کلیات





 5  کلیات - فصل اول

 
 

اول ت -فصل   کلیا

  اقدامات عمده انجام شده  پیشینه -1- 1

سـنجش اقتصـادي    مسـاله ، 1ي بخـش آب در رشـد و توسـعه اقتصـادي    ها فعالیتهاي سنجش و تحلیل  ییی نارسایبعد از شناسا
  :]22[ي انجام شده در این زمینه است ها فعالیتموارد زیر از جمله . ي مدیریت منابع آب مورد توجه قرار گرفتها فعالیت

 بـه بـرآورد ارزش افـزوده آب در     تـوان  میاي صورت گرفت،  هاي آب منطقه ات موردي که در سطح شرکتدر قالب مطالع
 15مجلـه آب و توسـعه شـماره     در 1373سـال   اي آذربایجان شرقی و اردبیل اشاره کرد که در شرکت سهامی آب منطقه

  .درج گردید
  هـاي ملـی توسـط مرکـز آمـار ایـران، همکـاري         براي ملحوظ داشتن ارزش اقتصادي استحصال آب زیرزمینی در حسـاب

ریزي آب در زمسـتان   اي با هماهنگی دفتر برنامه هاي آب منطقه هاي نمونه توسط سازمان اي در تکمیل پرسشنامه گسترده
  .انجام گرفت 1374سال 

  یـر طـی   زهاي ملی در سـه زیرمجموعـه    ي اقتصادي بخش آب در حسابها فعالیتپیشنهاد انجام مطالعات جامع سنجش
  :1374سال 

 برآورد ارزش افزوده بخش آب و بخش زراعت و باغداري  
 محاسبه ارزش افزوده مدیریت بخش آب و تبیین جایگاه آن در اقتصاد ملی  
  ها ستانده بخش آب و تبیین روابط درونی و بیرونی بخش آب با سایر بخش -تهیه جدول داده  

 هاي اقتصادي کشور لی آب با سایر بخشاي در زمینه روابط متقابل مدیریت م ارائه مقاله.  
 ارزش اقتصـادي آب در  «هاي مدیریت ملی آب تحت عنـوان   هاي ملی طی مطالعات استراتژي برآورد ارزش آب در حساب

  .به اتمام رسید 1377آغاز و در سال  1375که در سال  »وضع موجود و شرایط آینده کشور
  در سـطح  ) شامل ارزش ذاتی و مصـرفی  (، برآورد ارزش آب به طور کلی به منظور صدور آب به کویت 1379در اسفند ماه

  .هاي آبریز دز و کارون صورت گرفته است  کشور و حوضه
  کمیته مشاوره فنی  1996مقاله نشست نوامبر  1379در رابطه با ارزش آب در سالGWP    توسط بخش اقتصـاد آب دفتـر

بـرآورد ارزش  «مقالـه   1380همچنـین در سـال   . ترجمه گردید »اقتصاديآب به عنوان کاالي «ریزي آب با عنوان  برنامه
ارزش . هاي اقتصادي وزارت نیرو ترجمه شد در نامیبیا توسط کارشناس ارشد مطالعات امور آب دفتر بررسی »اقتصادي آب

قتصاد آب بـرآورد  هاي اقتصادي در ایران و سایر کشورهاي جهان نیز توسط دفتر ا آب در کل اقتصاد و در هر یک از بخش
  .درج گردیده است 1384شد و به صورت گزارش در سه شماره خبرنامه پیام آب سال 

   راهبردهــاي مــذکور مصــوب  8و  7، 4انعکــاس موضــوع در راهبردهــاي توســعه بلندمــدت منــابع آب کشــورکه در بنــد
  .ت وزیران مورد توجه قرار گرفته استاهی 27/7/1382

 

                                                   
نتـایج اولیـه   . ریزي وزارت نیرو در سطح ملی آغـاز شـد   توسط معاونت برنامه 1372افزوده بخش آب از سال شناسایی و طرح موضوع اصالح برآورد ارزش  -1

  ارائه گردید 1373در سال » هاي بخش آب در رشد و توسعه اقتصادي ها در سنجش و تحلیل نقش فعالیت تعیین نارسایی«ها به صورت گزارش تالش





 

 
 

  2فصل 2

گذاري اقتصادي آب  ي ارزشها روش
  در مصارف کشاورزي
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ي روش -فصل دوم ي ارزش ها ب در مصارف کشاورز ي آ اقتصاد ي  ار ذ   گ

  تعاریف -1- 2

  ارزش -1- 2-1
ها، مبـادالت و   اخالقیات، اولویت. ها و نتایج است دهنده جلوه مطلوب و خوشایند اشیا، موقعیت در یک مفهوم گسترده، ارزش نشان

ها و یا مفاهیم نظـري در مـورد    بندي دستهبنابراین طیف وسیعی از تعاریف، . ]34[همگی مبین ارزش هستند  ،تمایالت همراه با ریسک
  .ارزش وجود دارد که همگی از اهمیت خاص خود برخوردارند

  مفهوم ارزش اقتصادي آب -2- 2-1
هاي کاال و خـدمات در طـول زمـان     اش در ایجاد جریان طبیعی در نظر گرفت و ارزش آن را به توانایی  آب را به شکل یک دارایی توان می

  . ]39[شود  اي تقسیم می استفادههاي غیر اي و ارزش هاي استفاده شهاي استخراجی از آب معموال به دو صورت ارز ارزش. نسبت داد

   1اي هاي استفاده ارزش -2-1- 1- 2

از آنجـا کـه اسـتفاده داراي ابعـاد متفـاوتی      . شود اي از کاربرد مستقیم آب براي مصرف آن یا خدماتش ناشی می هاي استفاده شارز
 رو از ایـن . کنند ، ظهور میشوند میهاي آب مشخص  که استفاده ل به محض اینیبسیاري از مسا) مقدار، کیفیت، زمان و موقعیت(است 

ها، براي ارزیابی کارایی اقتصادي تخصـیص بـین    ی بین بخشیهاي نها براي مثال، مقایسه ارزش. آگاهی از این مشخصات مهم است
بنـابراین  . مکـان، زمـان و شـکل الزم اسـت      هـا براسـاس   هاي درسـت، تعـدیالتی بـراي بیـان ارزش     براي مقایسه. ها مهم هستند آن

، موقعیـت  2پذیري د براساس سه موضوع کاهشتوان میها  بندي ن دستهای. بندي قرار گیرد چندین نوع دسته زیرد توان میهاي آب  استفاده
  :و نقش اقتصادي صورت پذیرد

  پذیري بندي براساس کاهش تقسیم -الف

ي هـا  مثـال . هاي مصرفی و غیرمصـرفی تقسـیم شـود    د به دو دسته ارزشتوان میپذیري  هاي استفاده از آب، براساس کاهش ارزش
آبی، کنتـرل   هاي غیرمصرفی شامل برق صنعتی و شهري، آب کشاورزي، انتقال فاضالب و استفاده هاي مصرفی آب شامل آب استفاده

اي از آب داراي پـیش شـرط    کیفیت آب، ویژگی مهمی است، چـون هـر اسـتفاده   . گیري، ترابري، تفریحات و غیره است سیالب، ماهی
هـاي   بلکه کـاهش در ویژگـی  . کننده مصرفی بودن آن نیست  نبنابراین فقط کاهش در مقدار آب، تعیی. کیفیت و پیامدهاي کیفی است

امـا تغییـر   . دهد، عـاملی در مصـرفی بـودن نـوع اسـتفاده از آن اسـت       وري آن در جاي دیگر را کاهش می کیفیتی آب که قابلیت بهره
ده آن در جاهاي دیگر نشـود،  شود، ممکن است مانع استفا هاي دیگر می هاي کیفی آب که مانع استفاده مولد آن در برخی مکان ویژگی

ـ  مـی بنـابراین مفهـوم اسـتفاده از آب     .شـود  استفاده می هدوبارها و برخی محصوالت  مانند فاضالب شهري که براي آبیاري چمن د توان
  .رسد و ممکن است به طور کامل یا تا حدي دوباره استفاده شود در فرآیند استفاده به مصرف نمی پیچیده باشد، چرا که آب لزوما

هاي رقیب یـا مکمـل در    توجه به استفاده. گذاري استفاده آب، تمایز بین برداشت، استفاده و مصرف است نکته قابل توجه در ارزش 
ـ   زمان براي استفاده یا حتی هم به طور مکرر دتوان میگذاري منابع آب نیز ضروري است چرا که آب  ارزش در . کـار رود  ههاي مختلفـی ب

                                                   
1- Use Value 
2- Subtractability 
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که تمامی آثار خـارجی منفـی و مثبـت لحـاظ شـده       آل، منابع آب باید در حیطه تعادل عمومی کل بررسی گردد، به طوري وضعیت ایده
) وحـش و منـاظر زیبـا    نند تفریحات آبـی، حیـات  ما(هاي استفاده غیرمصرفی آب  ارزش. اي است کار پیچیده  در عمل، این بررسی. باشد

  .گذارند شامل منافع دریافتی از کسانی است که آب و خواصش را براي استفاده دیگران دست نخورده باقی می

  بندي براساس نوع موقعیت تقسیم -ب

شـود   درون جریانی نامیده می هاي هاي جریان آب وابسته هستند، استفاده دهند و به ویژگی هایی که طی جریان آب رخ می استفاده
کـار   هایی کـه آب را در جـایی خـارج از جریـان آن بـه      و استفاده) سازي فاضالب آبی، تفریحات و رقیق مانند ترابري، تولید انرژي برق(

رو  این ینه است، ازانتقال آب پرهز چون...). مانند استفاده آب در صنعت، کشاورزي و (شود  هاي برون جریانی نامیده می گیرند، استفاده می
هاي درون جریانی با برون جریانی  هاي آب در استفاده که ارزش براي مثال، براي این. محل مصرف، در تعیین ارزش آن بسیار مهم است

  .هاي برون جریانی صورت گیرد هایی براي انعکاس ماهیت خاص مکانی ارزش آب در استفاده قابل مقایسه باشد، باید تعدیل

  ندي براساس نقش اقتصاديب تقسیم -ج

ي ها مثال. بندي گردد د به عنوان نهاده تولید یا کاالي واسطه و کاالي نهایی تقسیمتوان میبراساس نقش آب در زنجیره تولید، آب 
شـرب و  استفاده خانوارهـا ازآب بـراي   . ها باشد د آبیاري محصوالت یا حرکت توربینتوان میاستفاده از آب به عنوان یک نهاده تولیدي 

مفهوم ارزش اقتصادي در . ي استفاده از آن به عنوان یک کاالي نهایی استها مثالي تفریحی مانند شنا از جمله ها فعالیتبهداشت یا 
گردد، در  کننده نهایی از آب منجر به مطلوبیت مستقیم یا لذت مشخص می هاي مصرف استفاده. ها تا حدي متفاوت است بندي این دسته

  .دست آمده است نهایی کاالها و خدمات به  هاي استخراجی از ارزش هاي تولیدکننده از آب داراي ارزش استفادهکه  حالی

  1اي هاي غیراستفاده ارزش -2-2- 1- 2

اي، منـافعی   هـاي غیراسـتفاده   ارزش. گـردد  هاي فرهنگی و فیزیکی آن بر می اي به وجود یک منبع و ویژگی هاي غیراستفاده ارزش
هـا بـه هـیچ اسـتفاده      ایـن ارزش . را تجربه نکنـد  طور مستقیم آن ه، حتی اگر فرد بشوند میجود یک کاال حاصل هستند که از آگاهی و
اي  ارزش غیـر اسـتفاده  . هاي ماهی رو به انقراض اسـت  اي آب براي کمک به حفظ گونه مثال ارزش غیراستفاده. خاصی وابسته نیستند

  .قسیم استارزش وجودي، میراثی و انتخاب قابل ت بخشبه سه 

  2 وجودي  ارزش -الف

گیرد، این ارزش، منابع طبیعی را بدون وجود انسـان نیـز داراي    ارزش وجودي از شناخت وجود منابع طبیعی مورد نظر سرچشمه می
. نده نـدارد هاي جاري یا آی کنند که ارتباطی به استفاده گذاري می زیست را ارزش افراد منابعی از محیط در این شرایط. داند حق حیات می

بـه عنـوان   . گیـرد  گذاري منابع به منظور آشنایی با خدمات اکوسیستمی مورد توجه قرار می در بحث ارزش، ها به عبارت دیگر این ارزش
که حتی احتمال داشته باشد روزي دریاچه نمکی را در افریقا بازدید کند، حاضر باشـد جهـت    مثال ممکن است فردي در اروپا بدون این

  . ن مبلغی را بپردازدمحافظت آ

                                                   
1- Nonuse Value 
2- Existence Value 
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  ارزش انتخاب  -ب

خواهند منبع آب را استفاده کنند، حاضرند که از منافع  گر این واقعیت است که برخی افراد که در حال حاضر نمی ارزش انتخاب بیان
کند  فعلی را بیان می اي براي نسل این به وضوح ارزش غیراستفاده. نظر کنند هاي آینده صرف جاري براي حفظ منبع براي برخی استفاده
  .اي باشد اي و هم غیراستفاده د هم ارزش استفادهتوان میهاي آینده، ارزش انتخاب  اما با توجه به استفاده بالقوه آن براي نسل

  1هاي میراثی ارزش -ج

میراثـی مربـوط بـه    ارزش . هاي آینـده اسـت   ارزش میراثی، تمایل به پرداخت براي حفظ منابع طبیعی در راستاي حفظ منافع نسل
هـاي زیسـتی و کمـک بـه تنـوع       حفاظت از گونه. موقعیتی است که افراد تمایل به نگهداري منابع براي استفاده و تولید در آینده دارند

کـه   از ایـن نسـل فعلـی    به عنوان مثـال . ردجنبه روانی دا و پولی نیست این ارزش صرفا. شود اثی محسوب میهاي میر زیستی از ارزش
  . دشو داراي ارزش می در آینده از هواي سالم برخوردار خواهند بود، شفرزنداند کن احساس 

 .ارائه شده است )1-2(بندي ارزش آب در نمودار  هاي تقسیم سرفصل

  

ارزش غیراستفاده اي

ارزش انتخاب

ارزش وجودي

ارزش میراث

  قابلیت کاهشاز نظر

 استفاده هاي 
 غیرمصرفی

 برق

 ترابري

 استفاده هاي 
 مصرفی

 کشاورزي

 پساب

 صنعت

 خانوار

 ارزش استفاده اي

 ارزش اقتصادي آب

  موقعیتاز نظر

استفاده هاي 
 برون جریانی

 استفاده هاي 
درون جریانی 

 ترابري 

 برق

 پساب

 صنعت

 کشاورزي

 خانوار

 تفریحات

  نقش اقتصادياز نظر

 استفاده به عنوان
 ييکاالي نها

 خانوار

 ترابري

 پساب

 استفاده به عنوان
 کاالي واسطه

 کشاورزي

 صنعت

 برق

 صنعت

 تفریحات

نهایی

  
  هاي آن بندي اي آب با توجه به تقسیم اي و غیر استفاده هاي استفاده ارزش -1-2نمودار 

                                                   
1. Bequest Value 
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  ها روشمعرفی  -2- 2

کننـد، بـراي تعیـین     طور موثر عمل نمی گذاري اقتصادي از مباحث پیچیده علم اقتصاد است و وقتی بازارها وجود ندارند یا به ارزش
شـود و   ارزش منابع با توجه به هدف یا اهداف خـاص اسـتفاده از آن منـابع تعیـین مـی     . جویند ي غیر بازاري بهره میها روشارزش از 

  .منابع در دستیابی به اهداف استمنعکس کننده سهم 
بازاري مهـم هسـتند امـا هـدف کـارایی      ت محیطی و نیل به سایر اهداف غیرکه اهداف بهبود توزیع درآمد، ارتقاي کیفی با وجودي 

. اسـت اي برخـوردار   کننـدگان آب از اهمیـت ویـژه    منابع آبی و رقابت رو به افزایش در بین اسـتفاده  کمبوددالیل افزایش ه اقتصادي ب
اش در  ییطبیعـی در نظـر گرفـت و ارزش آن را بـه توانـا       ییآب را به شکل یک دارا توان میاشاره شد،  2-1-2که در بند  يطور همان

اي و  هـاي اسـتفاده   به دو صـورت ارزش  هاي استخراجی از آب معموال ارزش .هاي کاال و خدمات در طول زمان نسبت داد ایجاد جریان
هاي گوناگونی است که مصارف کشاورزي، صـنعتی،   بندي اي شامل دسته هاي استفاده ارزش. شود اي تقسیم می هاي غیر استفاده ارزش

در ایـن  . گـردد  اي شامل ارزش وجودي، میراث و انتخاب مـی  غیر استفاده ارزش. گیرد ها را در بر می  خانوارها، ترابري، تفریحات و پساب
  . ورزي مورد بررسی قرار گرفته استاي آب در مصارف کشا راهنما ارزش استفاده

ها از جمله مواد اولیه، تجهیزات، نیـروي کـار، مـدیریت، سـرمایه و      تولید هر کاال و خدماتی نیاز به ترکیبی از منابع و نهاده
بـرآورد منـافع یـا ارزش اقتصـادي یـک نهـاده       . ها در ایجاد ارزش کـل محصـول سـهم دارنـد     هر یک از این نهاده. زمین دارد

هـاي تولیـدي    نشده مانند آب، مستلزم جداسازي سهم آب در تولید ارزش کل براي محصول از سهم سـایر نهـاده   گذاري تقیم
هایی از قبیل آب کشاورزي یا صنعتی، اساس تئـوریکی   تئوري تولید و بنگاه، براي نهاده. شوند میاست که در جریان تولید وارد 

گذاري  تر در این ارزش تئوري سود اقتصادي نیز در یک بیان عمومی و واقعی. کند یگذاري رفاه اقتصادي را فراهم م براي ارزش
  .شود وارد می

هـایی بـا بارنـدگی     آبیاري در سرزمین. آیند هاي آبیاري شده به عمل می تولیدات غذایی و الیافی دنیا به طور عمده در زمین
هاي فرآیندهاي تخصـیص آب در تولیـد محصـول     پیچیدگیسازي  مدل. کند کم یا نامنظم به افزایش تولید محصول کمک می

چـه کـه در واقعیـت     آن. کشاورزي، چالشی است که پیش روي تعیین درست ارزش اقتصادي آن در تولید محصـول وجـود دارد  
کنـد کـه چـه محصـولی را پـرورش داده و چـه میـزان زمـین،          افتد این است که کشاورز انتخاب مـی  تولید کشاورزي اتفاق می

تولیـد محصـول بـا آبیـاري، فرآینـد      . آوري اسـتفاده کنـد   ي کار و سرمایه را براي هر محصول تخصیص دهد و از چه فـن نیرو
شـود و برخـی از    طور مداوم در طی مراحل کاشت، داشت و برداشت گرفته مـی  ها به پویایی است که تصمیمات مربوط به نهاده

هر تصـمیم در ایـن فرآینـد بـه اقتضـاي      . بل از برداشت محصول گرفته شودها ق ها یا سال تصمیمات در این فرآیند بایستی ماه
اي  هـاي چنـد نهـاده    کشاورز بایستی این انتخاب. شود نتایج تصمیمات گذشته، وقایع قبل و اطالعات مربوط به آینده گرفته می

عرضـه نیـروي کـار نـاهمگن و      هاي نامعین محصول و نهاده، امکانـات نـامعین تولیـد،    چند محصولی را در مواجهه با قیمت - 
 گـذاري  سیاسـت هاي جایگزین اشتغال براي نیروي کار خـانوادگی و سـرمایه را در محـیط در حـال تغییـر و نامشـخص        فرصت

گـر   هـاي اسـتفاده شـده توسـط اقتصـاددانان نمایـان       ایـن مطالـب حـاکی از آن اسـت کـه مـدل      . کشاورزي ملی انجـام دهـد  
  . اي واقعی استهاي عمده از شرایط دنی سازي ساده
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. بنـدي کـرد   هدسـت  تـوان  مـی گردد را به دو دسـته قیاسـی و اسـتقرایی     یی که براي تعیین ارزش اقتصادي آب استفاده میها روش
 - ي هزینـه جـایگزین، مـدل داده   هـا  روش ،تغییر در خالص سودهاي اقتصـادي  یا شامل روش پسماند طور عمده ي قیاسی بهها روش

 هـایی مبتنـی بـر تـابع تولیـد و      ي استقرایی نیز شامل تحلیـل ها روش. شود ریزي ریاضی می محاسباتی و برنامه، تعادل عمومی ستانده
  .گذاري ضمنی است تقاضاي استخراجی از مشاهدات بازار آب و روش ارزشهزینه، 

ري آب در مصـارف  هـاي غیـر بـازا    گذاري هاي عمرانی توسعه منابع آب با هدف کشاورزي از جمله اولین موارد ارزش پروژه
کنند،  استخراج می  کشاورزي هستند که معموال با روش پسماند صورت گرفته و تخمینی از سود اقتصادي آب را از بودجه مزرعه

هـا و   ي انتظـاري از خریـد نهـاده   هـا  هزینـه بینی شده و  براي این منظور ابتدا درآمدهاي مزرعه بر اساس الگوي کشت آن پیش
مبتنـی بـر مفروضـات خاصـی دربـاره تولیـد         اما این مدل. شود هاي تملیکی به جز آب کسر می نهاده هزینه فرصت تخمینی از

هـاي   تـري ماننـد مـدل    هاي پیچیـده  رو مدل کند، از این مزرعه است که ترکیب خاصی از نهاده و بازدهی محصول را فرض می
یص بهینـه آب مزرعـه و سـایر منـابع در بـین چنـدین       شود که تخص گذاري نیز استفاده می ریزي ریاضی به منظور ارزش برنامه

صورت بخشی از راه حـل اسـتخراج    دهد و نهاده آب، بازدهی محصول و بازدهی خالص به آب را به محصول بالقوه را نشان می
. یرنـد کـار گ  هاي آماري را براي تحلیل بازارهاي آب واقعی یا بازارهاي زمین کشاورزي به همچنین ممکن است تکنیک. کند می

کـار   هاي آبیـاري عمـومی بـه    اجتماعی پروژه - هاي اقتصادي   گیري فایده هاي عمومی براي اندازه یی که توسط سازمانها روش
گیرند، وارد است، همچنـین   کار می ها به هاي مفهومی ضمنی که آن برخی از انتقادها بر مدل. انگیز هستند ، بحثشوند میگرفته 
بـا ایـن وجـود،    . کننـد  رزیابی پروژه عمومی به درستی تعدیل نشده و ارزش اجتماعی را منعکس نمیکار رفته در ا هاي به قیمت

ي پرکـاربرد را مشـخص کـرده و    هـا  روشبراساس مطالعات عمده انجام شده در داخل و خارج کشور این امکان وجود دارد که 
هاي بودجه و زمـان و دسترسـی بـه     ها و محدودیت از آنها را معرفی نمود و با توجه به مزایا و معایب هر یک  مراحل انجام آن

ي اصـلی اسـتقرایی و قیاسـی و    هـا  روشانواع  )2- 2(و  )1- 2(هاي  در جدول. گذاري رسید ها به روش مناسبی براي ارزش داده
  . ]39[اي از چگونگی روش و موارد استفاده آن آمده است  خالصه

  ]39[ها  هاي آن گذاري اقتصادي آب در مصارف کشاورزي، ویژگی و استفاده ي اصلی استقرایی ارزشها روشانواع  -1- 2جدول 
ي استقرایی ها روش

  موارد استفاده از روش  تشریح روش و منابع اطالعاتی  گذاري ارزش

مشاهده معامالت بازاري 
  هاي کشاورزي و زمین آب

می یهاي مشاهده شده از معامالت براي اجاره یا فروش دا قیمت
  .شود به کار گرفته می هاي کشاورزي دیم و آبی و زمین ها آبه حق

که در معامالت آشکار شده  تامینتمایل به پرداخت در مکان مصرف یا 
هاي کشاورزي، صنعتی،  است را در تعیین ارزش اقتصادي آب در استفاده

  .گیرد کار می شهري و محیطی به

برآورد توابع تولید و هزینه 
  با تکنیک اقتصاد سنجی

هاي کشاورزي و  ها و ستانده اطالعات اولیه یا ثانویه از نهاده
مورد تحلیل قرار ) رگرسیون معموال(هاي آماري  نعتی با تکنیکص

  .گیرد می
گذاري آب در مکان مصرف براي تولید کنندگان کشاورزي یا  در ارزش

  .شود صنعتی استفاده می

  گذاري ضمنی روش ارزش
با استفاده از اطالعات مطالعات  رویکرد ترجیحات آشکار شده را

امالك و مستغالت در شرایط مختلف عرضه یا کیفیت آب مورد 
  .دهد تحلیل اقتصاد سنجی قرار می

 با معامالت انجام شده در امالك کشاورزي یا مسکونی، تقاضاي آب در
  .آورد دست می بهرا براي تغییرات در مقدار یا کیفیت آب  محل تامین
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 ]39[ ها هاي آن گذاري آب در مصارف کشاورزي، ویژگی و استفاده ي اصلی قیاسی ارزشها روشاع انو -2- 2جدول 

ي قیاسی ها روش
  موارد استفاده از روش  تشریح روش و منابع اطالعاتی  گذاري ارزش

  پسماند
اي از خالص درآمد  ي فاصلهها ی براي استخراج تخمینیها مدل

فاده شده براي تاسهاي مربوط به افزایش میزان آب یا سود
شود که از طریق تحلیل بودجه یا صفحه  تولیدکننده ساخته می

  . شوند میگسترده محاسبه 

هاي برون  در استفادهآب  تامینهاي در مکان مصرف یا  ارزش
چند  - در موارد چند محصول) کشاورزي، صنعت( جریانی

  .زند آوري تخمین می فن

  ریزي ریاضی برنامه
ي نهایی ها هزینهها یا خالص  هایی براي استخراج اجاره مدل

سازي  هاي بهینه شده و از طریق مدل تولید مربوط به آب ساخته 
  . شود حل می

برون   هاي آب در استفاده تامینهاي در مکان مصرف یا  ارزش
چند  - در موردهاي چند محصول) کشاورزي و صنعت(جریانی 

   .شود آوري تخمین زده می فن

  ستانده - مدل داده 
هاي خالص در آمد یا سود اقتصادي مربوط به آب، ساخته  مدل

 - شده و از طریق مالك ارزش افزوده حاصل از مدل داده
  . گیرد ستانده انجام می

و در ) تخمین بیش از حد واقعی(روشی که به شدت اریب داشته 
  . موارد استفاده آب در کشاورزي و صنعت کاربرد دارد

  هاي محاسباتی تعادل عمومی مدل
ی براي استخراج خالص درآمد یا سودهاي اقتصادي آب، یها مدل

زاي قیمت  سازي درون هاي بهینه شده و از طریق مدل ساخته 
  . گیرد انجام می

روش جدیدي که در استفاده آب در کشاورزي و صنعت کاربرد 
  . دارد

عنوان فایده پروژه، مورد نظر  هرا بهزینه بهترین پروژه جایگزین    هزینه جایگزین
  . دهند قرار می

یا در مکان مصرف آب به  تامینگذاري آب در محل  براي ارزش
  . رود کار می عنوان نهاده تولید به

  گذاري اقتصادي آب مهم در ارزش مسایل -3- 2

 هـا  روشاز سایر  ها روشویت برخی که محد ي عنوان شده در عمل قابل کاربرد هستند اما به دلیل اینها روشکه تمامی  با وجودي
تـرین   کـه متـداول   قبـل از ایـن  . باشـد  نمی تر بیشافتد استفاده از سه یا چهار روش  تر است، آنچه که در عمل اتفاق می و عمده تر بیش
گـذاري اقتصـادي آب توجـه الزم     را از دو جنبه سادگی و پیچیدگی معرفی نماییم، الزم است به برخـی مسـایل زیـر در ارزش    ها روش

  .]38[ صورت گیرد

  مدت  گذاري کوتاه گذاري بلندمدت در برابر ارزش ارزش -1- 2-3
یا بلندمدت بودن بعد زمانی بـه معنـاي   منظور از کوتاه . گذاري در انتخاب روش موثر است کوتاه یا بلندمدت بودن دیدگاه در ارزش

یند تولید، معیار است و هنگـامی کـه بـه آب بـه     آها در فر آید ثابت یا متغیر بودن نهاده که از متون اقتصادي بر می همچنان. عام نیست
  .مدت وجود دارد و برعکس شود، دید کوتاه شکل یک نهاده ثابت نگاه می

شود، امـا دیـدگاه    هاي بالقوه اقتصادي خشکسالی مطرح می دي از قبیل ارزیابی خسارتمدت در موار مسایل تخصیص آب در کوتاه
گـذاري در عرضـه آب یـا     ي کلی مدیریت آب مانند پیشنهادهاي مربـوط بـه سـرمایه   ها سیاستدر تشخیص و ارزیابی  بلند مدت غالبا

  .]38[هاي با ارزش بالقوه باالتر  تخصیص مجدد حقوق آبی به استفاده
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  رهر دوره در برابر ارزش کل ارزش د -2- 2-3
در یک دوره واحد کـه   ارزش آب غالبا. شوند میبیان  2اي سرمایهو بعضی دیگر در قالب ارزش  1ها در یک دوره زمانی بعضی ارزش

تـري ماننـد شـش ماهـه زمسـتانی و دوره       ییبندي به شکل جز البته گاهی اوقات این تقسیم. گردد معموال یک سال است، محاسبه می
اي در طـول زمـان نیـز اسـتفاده      د به صورت ارزش فعلی یک جریان سرمایهتوان میگذاري  در مقابل این، ارزش. رود ستانی به کار میتاب

اي آب بسـیار   ارزش سـرمایه  رو ازاین. تفاوت این دو مانند تفاوت بین اجاره ساالنه و کل قیمت خرید براي تملک یک خانه است. گردد
اي در طـی آن محاسـبه    هایی کـه ارزش سـرمایه   یک دوره زمانی واحد است و بستگی به نرخ بهره، تعداد سالاز ارزش آن در  تر بیش

سـال،   50 بـرداري  بهـره طرح توسعه منابع آب بـا دوره  به عنوان مثال در یک . هاي ساالنه دارد شده است و ثابت یا متغیر بودن ارزش
  .برابر ارزش ساالنه آن است 14آب در بلندمدت، حدود  ارزش کل ،%7تنزیل  -نرخ بهره ،ارزش ساالنه ثابت

  تامینگذاري در محل  گذاري در مکان مصرف در برابر ارزش ارزش -3- 2-3
ـ  میشود که آب  به این دلیل مطرح می تامیندر مکان مصرف یا در محل   تمایز بین ارزش صـورت محصـوالت گونـاگون     د بـه توان

  . هاي مکان، شکل و زمان باشد وابسته به ویژگی
 تـامین از ارزش در محل  تر بیشکه ارزش در مکان مصرف  شوند میآب کشاورزي موجب  تامینهاي انتقال در  و خسارت ها هزینه

ر مکـان مصـرف آب، در محـل اسـتفاده آن     ارزش د. اسـت  تـامین تمایل به پرداخت در مکان استفاده بـیش از محـل    رو ازاینباشد و 
آیـد،   دست مـی  به) از یک جریان، مخزن یا سفره زیرزمینی(در همان موقعیتی که آب  تامیندر محل   در مقابل، ارزش. شود محاسبه می
ـ  مـی بود آب در فصل بهـار و تابسـتان   براي مثال کم .یابد ارزش آب در فصول مختلف نیز تغییر می. شود محاسبه می د در کـاهش  توان

  .در سایر فصول تاثیر چندانی نخواهد داشت که درصورتیعملکرد تاثیر داشته باشد، 

  4هاي اجتماعی یا قیمت) مالی( 3هاي خصوصی قیمت -4- 2-3
هاي مالی استفاده شود یا اجتماعی؟ ایـن سـوال زمـانی مطـرح      گذاري باید از قیمت یند ارزشآمهم دیگر این است که در فر مساله

افتـد،   نهاده یا ستانده داراي یارانه یا مالیات بوده یا به عبارت دیگر مانند آنچه در بخش انرژي یا کشاورزي اتفاق می شود که قیمت می
. از هر کـدام اسـتفاده کـرد    توان میهستند،  5ي قیاسیها روشبه طور کلی در مطالعاتی که مبتنی بر . ي دولت باشندها سیاستمتاثر از 

. ]36[تـر اسـت    هاي اجتمـاعی مناسـب   شود، قیمت مالی می تامینتوسط دولت  ها در عرضه آب که عمدتا يگذار یهبراي ارزیابی سرما
 عیـین ارزش دارایـی، اطالعـات لزومـا    در ت 6گذاري ضـمنی  هاي مبتنی بر رفتارهاي از قبل مشاهده شده مانند روش ارزش براي تحلیل

  . هاي مالی است مبتنی بر قیمت

                                                   
1- Per Period Value 
2- Capitalized Value 
3- Private Prices 
4- Social Prices 
5- Deductive 
6- Hedonic 
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  سنجه کمیت آب -5- 2-3
. هاي مختلف بایستی به واحد پول در هـر حجـم آب بیـان گـردد     اقتصادي آب به منظور استفاده در تخصیص آب در بخشارزش 

ـ  مـی ها  گیرد که انتخاب هر کدام از آن مورد استفاده قرار می هاي متفاوتی از حجم آب معموال كمال د در تخمـین ارزش اقتصـادي   توان
  . اي ایفا کند آب نقش عمده

اسـت   1هاي برداشتی اولین بیان به صورت آب. جریانی به سه صورت ممکن است، بیان گردد هاي برون در استفادهمالك حجم آب 
است که میـزان آبـی را    2دومین بیان، آب تحویلی. گردد هاي سطحی یا منابع زیرزمینی کسر می شود که از آب که به مقادیري گفته می

به دلیـل وجـود اتـالف در جریـان انتقـال، ایـن دو       . دهد انتقال داده شده است، نشان می) نهمزرعه، خانه یا کارخا(که به مکان استفاده 
سومین بیـان، میـزان آب   . است تر بیشیا % 20هاي کشاورزي حدود  این اتالف در نقل و انتقال آب در استفاده. مقدار با هم برابر نیست

شـود و در غیـر ایـن     محصوالت کشاورزي یا صنعتی ترکیب می ز درشود و بخشی نی است که در آن قسمتی از آب تبخیر می 3مصرفی
از آب % 80دهد کـه اسـتفاده تحـویلی     نشان می 1995مشاهدات در آبیاري کشاورزي آمریکا در سال . گردد صورت از محیط حذف می

ی اسـت کـه در ابتـدا برداشـت     از نیمی از آب تر کملذا مقدار خالص آب مصرفی . از آب تحویلی بوده است% 60برداشتی و آب مصرفی 
  . ]39[شده است 

  گیرد؟ گذاري اقتصادي در چه سطحی صورت می ارزش -6- 2-3
قابـل اسـتفاده در تمـام    ) ي مبتنی بر دیدگاه خـرد ها روش( ها روشغالب . پاسخ به این سوال منوط به مشخص کردن روش است

در . ستانده فقط در سـطح کـالن انجـام پـذیر اسـت      - داده است، اما برخی دیگر مانند روش) و حوضه آبریز...  واحد تولیدي،(سطوح 
  .گردد گیرد، توضیحات کافی در این زمینه بیان می صورت می ها روشکه مقایسه  1پیوست 

  حقوق مالکیت  -7- 2-3
دسترسـی  «در رژیـم  . کنـد  از منابع آب به سختی تحقق پیدا مـی بسیاري حقوق کامل مالکیت به دلیل تغییرپذیري و ناپایداري در 

  .ها وجود دارد شود، خطر از بین رفتن آن ها تعریف نمی که حقوق مالکیت براي فرد و یا گروه منابع، به دلیل آن »آزاد
محـل دقیـق مقـدار معـین آب استحصـالی در یـک مکـان         تـوان  مـی اي که سفره آب زیرزمینی وجود دارد به درستی ن در منطقه 

را استحصـال کنـد و حقـوق مالکیـت      آندر شرایطی که هر فـردي بتوانـد   یرزمینی به عبارت دیگر، منبع آب ز .مشخص را تعیین کرد
عدم حتمیت در حقوق مالکیـت ممکـن   رو  ازاین. شود فردي بر آب ذخیره در آبخوان وجود نداشته باشد، یک منبع مشترك محسوب می

  . هاي زیرزمینی منجر شود بیش از حد آب برداري بهرهاست به 
شـد   به عرضه آب و حقابه اغلب ریشه در دورانی دارد که آب به عنوان یک منبع کمیاب در نظر گرفته نمـی ترتیبات نهادي مربوط 

هـا   چه که حقوق خاص مالکین حریم رودخانـه  آن. اي براي حفاظت از منابع آب نداشتند انگیزه معموال) غیر قابل مبادله(حقابه  و مالکان
گیرد و بـه مـالکین حـریم رودخانـه حـق اسـتفاده از آب را        صیص آب مورد استفاده قرار میشد، هنوز در خیلی از جاها در تخ نامیده می

                                                   
1- Withdrawal 
2- Delivery 
3- Consumptive  
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این نوع تخصیص آب که با مالکیت زمین گره خورده است فاقد کارایی است و . دهد می 1»تقدم در زمان، تقدم در حق«براساس اصل 
  .]35[اسازگار است شود، با اصول بازاري آب ن ها محدود می و چون به مصرف آب در همان زمین

   2آثار جانبی -8- 2-3
ـ  آب کامالکه منافع و هزینه معامالت  شود ایجاد میانبی زمانی ـج آثار بـه  . گـردد  دگان منظـور نمـی  ـبه وسیله خریداران و فروشن

کنندگان و محیط زیسـت   ثر است و به طریقی بر دیگر مصرفوکه استحصال آب بر کیفیت، کمیت و مکان آب م عبارت دیگر هنگامی
  .گیرد جانبی شکل می آثاراثر بگذارد، پدیده 
 آثـار کنـد   اگر سطح ایستایی آب بر اثر استحصال آب تحت تأثیر قرار گیرد، کسی که آب را برداشت میهاي زیرزمینی،  در مورد آب

هـاي   ي مـالی برداشـت آب  هـا  هزینـه آب  کاهش عمق سـطح ایسـتایی  ، چرا که کند بردار تحمیل می بر دیگر افراد بهره) منفی(جانبی 
گـذاري، پمـپ و موتـور     حفاري، لوله تر بیشي ها هزینهتر ایستایی آب،  گذاري، سطح پایین از جنبه سرمایه. دهد زیرزمینی را افزایش می

خطـر افـزایش سـطح    افـزون بـر آن،   . ي براي پمپاژ حجم معینـی آب الزم اسـت  تر بیش، انرژي برداري بهرهاز جنبه  و را به دنبال دارد
از . هاي زیرزمینی در کشاورزي، ایجاد شغل و پیشرفت توسعه روسـتایی اسـت   جانبی مثبت مصرف آب آثاراز . شوري آب نیز وجود دارد

هاي زیرزمینی ساختارشکنی در بافت سیاسی و اجتماعی روستا و افزایش مشارکت زارعـین در   از آب برداري بهرهدیگر پیامدهاي مثبت 
از پیامدهاي مثبت آن در سطح کالن، رسیدن بـه خودکفـایی در تولیـد و عرضـه بعضـی از      . هاي زیرزمینی است مصرف آب برداشت و

  .مواد غذایی است
بـه اثـرات زیسـت محیطـی و هیـدرولوژیکی        اغلـب نسـبت  . هاي هیدرولوژیکی اسـت  جانبی تا حدي وابسته به فرض آثاروسعت 
ها امـري مشـکل و پیچیـده     هایی وجود دارد و به این دلیل برآورد دقیق آن جانبی، عدم حتمیت آثارهاي زیرزمینی و مقدار  برداشت آب

کاهش دهد، وضعیت پایداري از سطح ایستایی آب تا زمانی که برداشـت ادامـه    دایمطور  هاگر برداشت موجود، سطح ایستایی را ب. است
موقتی بر سـطح ایسـتایی آب دارد و در نهایـت آب ورودي بـه آبخـوان،      در مواردي نیز برداشت موجود اثر . دارد، وجود نخواهد داشت

هاي زیرزمینی داراي یک عنصـر   برداشت از آب) منفی(جانبی  آثارگفت  توان می بنابراین. گرداند سطح ایستایی را به سطح اصلی بر می
دهـد بلکـه موجـب افـزایش      را افـزایش مـی   ي برداشـت امـروز  هـا  هزینهبرداشت یک واحد آب اضافی امروز نه تنها  ، زیرازمانی است

صـریح در نظـر    طـور  بـه الزم است که انحراف از وضعیت پایدار سطح ایسـتایی آب   رو ازاین. شود ي در آینده نیز میتر بیشي ها هزینه
  .]35[ن داده شوند ها نشا از مقدار واقعی آن تر کمجانبی  آثارصورت ممکن است که  گرفته شود حتی اگر آنها موقت باشند، در غیر این

  هزینه فرصت آب -9- 2-3
گـر   دهـد و بیـان   را نشان مـی  هزینه فرصت آب، ارزش کمیابی آن. هزینه فرصت آن مثبت است ،به دلیل محدودیت در عرضه آب

آن است که یک واحد آب مصرف شده در یک بخش یا یک فعالیت، یک واحد دسترسی به آب را در بخش یا فعالیـت دیگـر کـاهش    
که آب در جاي دیگر مصرف شده اسـت، از   شود که فرصت انجام کاري را به دلیل آن ي فرصت به افرادي تحمیل میها هزینه. دهد می

  .شود و یا کل نظام اقتصادي پرداخت می آیندهکنندگان  دهندگان، مصرف در عمل به وسیله مالیات ها هزینهاین . دهند دست می

                                                   
1- First on Time, First in Right 
2- Externality 
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کننـد   آب را تا جایی اسـتفاده مـی  کنند،  نمی جانبی در مصرف آب توجه آثارصت و هزینه به هزینه فر کنندگان مصرفکه  از آنجایی
آب با قیمـت   تر بیشمنجر به مصرف  در عمل پیامد چنین امري. که منافع هر واحد آب اضافی با هزینه نهایی خصوصی آن برابر گردد

  .]35[شود  می تر کم

  هاي اقتصادي و صرفه 1ي انتقالها هزینه - 10- 2-3
. ها بازار رقابتی نخواهد بـود  کند و بدون تعداد زیاد آن معامالت، حضور خریداران و فروشندگان را محدود میانتقال در باالي هزینه 

ین بـازده را ایجـاد   تـر  بیشگیرد که  است و در جایی مورد استفاده قرار می قابل انتقال به طور کاملیک عامل تولیدي ، در رقابت کامل
از سـطح بهینـه خواهـد     تـر  کـم  ، ارزش تولید نهایی آن احتماالنباشد قابل انتقال دلیل محدودیت انتقال، عامل تولیداما اگر به . کند می
ها و تغییـر تکنولـوژي متفـاوت     دسترسی به آب، مقدار سایر نهاده نحوه و میزانثیر اارزش محصول نهایی آب ممکن است تحت ت. بود

در ایـن  . ر عرضه آب، صنعت عرضه آب ممکن است داراي ویژگـی انحصـار طبیعـی باشـد    هاي اقتصادي د به دلیل وجود صرفه. باشد
  .]35[شود  خورد عرضه و تقاضا تعیین میهاي دولتی و نه بر شرایط قیمت آب از طرف مدیران و بنگاه

به علت  2شکست بازارگفت نقص نهادي مانند عدم وجود حقوق مطمئن در مالکیت و انتقال آب،  توان میبا توجه به آنچه بیان شد 
ي خصوصی ها هزینهاي موجب شکاف بین  ي یارانهها سیاستي انحرافی نظیر ها سیاستو ) نظیر تاثیر بر محیط زیست(وجود آثار جانبی 

از پیامدهاي مستقیم چنین شرایطی عدم دریافت عالمت صحیح از کمیابی واقعی منابع آب از سوي . و اجتماعی مصرف آب گردیده است
  .شود بیش از حد از منابع آب منجر می برداري بهرهباشد که این امر، به نوبه خود به  کنندگان می کنندگان و مصرفتولید

  نظام بهره برداري - 11- 2-3
و ) فنـاوري و سـازمان کـار   (هاي حقوقی و عرفـی در فـراهم آوردن و تلفیـق عوامـل تولیـد       عبارت است از رویه برداري بهرهنظام 

این عوامل با درجات متفاوتی با یکدیگر تلفیـق شـده و در نتیجـه    . مناسبات اجتماعی معین براي تولید یک یا چند فرآورده و عرضه آن
ها موجب تغییـر ماهیـت    اي که تغییر آن عوامل اصلی. هند که مقیاس خاص خود را داردد را تشکیل می برداري بهرهنوع خاصی از نظام 

هاي حقوقی، رسمی و عرفی، مقیـاس و   مالکیت منابع و عوامل تولید، رویه :است، عبارت است از ها نظامنظام شده و معیار تفکیک بین 
سطح کاربرد هر کدام و فاعلیت شامل تقسیم کار، وضعیت کـارگران  به لحاظ فناوري، فنون و انواع و  برداري بهرهدرجات متفاوت واحد 

  .]20[...) نظیر خودکاري، کارگري، همیاري و(، سازمان کار و مناسبات اجتماعی برداري بهرهواحد 
ی متفـاوتی  هاي خاص خود کارکرد و کـارای  با توجه به ویژگی...) بري و  داري، سهم دهقانی، اجاره( برداري بهرهي ها نظامهر یک از 

به خصوص بـا در نظـر گـرفتن آثـار جـانبی گونـاگون،        ها نظامانتظار داشت که نهاده آب نیز در هر یک از این  توان می بنابرایندارند، 
مبتنـی بـر ماخـذ اشـاره شـده در       3در ایـن نشـریه   بـرداري  بهرهي ها نظامبندي  شایان ذکر است که تقسیم. ارزش متفاوتی ایجاد نماید

  . هاي دیگري نیز در این زمینه وجود دارد  بندي ع است و تقسیمفهرست مناب

                                                   
1- Transaction Cost 
2-Market failure 

  .ارائه گردیده است 3توضیحات تکمیلی در این مورد در پیوست  -3
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   ها روشترین  فرآیند انجام کار در متداول -4- 2

  ي کاربردي سادهها روش -1- 2-4

   ]39[مشاهدات معامالت بازار زمین کشاورزي  -1-1- 4- 2

یـاري کـه از نظـر    هـاي کشـاورزي آبیـاري شـده و بـدون آب      هاي فروش زمین روش ارزش زمین در ایاالت متحده براساس مقایسه قیمت
در این روش فرض بر این است که فروشندگان و خریداران در بازار زمین کـامال عقالیـی   . گیرد کیفیت خاك و اقلیم مشابه هستند، صورت می

ارزش زمـین احتمـاال در نـواحی بیابـانی کـه از      . هاي زمین نیز منعکس کننده تمامی اطالعات مـرتبط بـا ارزش آن باشـد    عمل کرده و قیمت
  :تشریح شده است) 2- 2( استخراج ارزش آب از طریق ارزش زمین در نمودار. باشند در تخمین ارزش آب موثر است بازارهاي شهري دور می

 
 استخراج ارزش آب از ارزش زمین

مرحله اول 
از طریق معامالت بازار، اختالف قیمت بین زمین هاي کشاورزي با آبیاري و بدون آن ( بر حسب هکتار زمین)  

تعیین می شود.  ممکن است چندین سال از مشاهدات بازار الزم بوده و تورم موجود در قیمت هاي زمین با 
 شاخص مناسب تعدیل گردد.  

مرحله دوم 
مقدار آب (  بر حسب متر مکعب)  در هر سال براي هر هکتار زمین کشاورزي آبیاري شده را تخمین زده، 
آنگاه اختالف قیمت به دست آمده در مرحله اول بر این مقدار تقسیم می شود تا تخمینی از واحد ناخالص 

 ارزش آب به دست آید.  

مرحله سوم 
ارزش به دست آمده به ارزش معادل سالیانه تبدیل می شود و براي تبدیل اختالف در قیمت هاي زمین به 

ارزش سالیانه از نوعی که در تحلیل فایده -  هزینه مورد استفاده قرار می گیرد، باید نرخ تنزیل یا بهره و دوره 
برنامه ریزي مناسب انتخاب شده و فرضی تعیین شود که چطور ارزش هاي سالیانه نرخ بهره در طول 

 سال هاي برنامه ریزي عمل می کنند.  این رویه منجر به ارزش در مکان تامین آب می شود.    

مرحله چهارم 
ارزش آب در محل تامین مرحله سوم با افزودن هزینه تخمینی انتقال آب به ارزش در مکان مصرف آب 

  تبدیل می شود.  
  استخراج ارزش آب از ارزش زمین -2-2نمودار 
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درآمدهاي سالیانه آینده زمین است، امـا ممکـن اسـت    در این تحلیل فرض بر این است که قیمت زمین منعکس کننده ارزش حال 
هـاي   در کشورهایی با سـابقه تـورم  . یا تقاضاي محلی براي استفاده غیر کشاورزي از زمین باشد شد ارزش زمین در نتیجه تورم قیمتر

د و همچنـین مالکیـت زمـین    شـو  هاي کشاورزي آبیاري به عنوان منبع ذخیره ارزش نیز استفاده می باال و بازارهاي مالی ضعیف، زمین
از ارزش  تـر  بـیش با توجه به دالیل فوق، قیمت زمین کشاورزي آبیـاري ممکـن اسـت    . ممکن است ارزش اجتماعی نیز محسوب شود
هـاي   رو روش ارزش زمین باید با احتیاط زیـاد در مـوارد قضـاوت    هاي موجود باشد، از این حال خالص درآمدهاي آینده آن در نرخ بهره

  . رو است حذف متغیرهاي مهم روبه مسالهگذاري ضمنی با  فاده شود، چرا که در مقایسه با روش ارزشمهم است

  روش پسماند -1-2- 4- 2

هـاي مزرعـه کشـاورزي     مستلزم داشتن بودجهیک طرح توسعه منابع آب، گذاري آب کشاورزي  در ارزش پسماندکارگیري روش  به
هـاي   مبناي تجربه، اقتصـاد و حسـابداري تولیـد کشـاورزي در جهـت گزینـه       تحلیل بودجه مزرعه بر. در شرایط با و بدون طرح است

مدت در سـازماندهی منـابع مزرعـه داشـته و بـر       پردازد که داراي اثر کوتاه بودجه جزیی به تحلیل تغییراتی می. رود کار می پیشنهادي به
هاي مزرعه را بررسـی کنـد و    اي در دارایی بودجه کامل ممکن است تغییرات عمده. ها متمرکز است ي متغیر و افزایش بازدهیها هزینه

همـواره   ریزي آب تقریبا برنامه  يها فعالیت. ، مناسب استکنند متاثر میبراي پیشنهادهایی که سازماندهی منابع و درآمد را در بلندمدت 
  . امل استنیازمند تحلیل بودجه ک
گر کل منطقه مورد مطالعه باشد، چون ارزیابی هر یک از مزارع تقریبا عملی نبوده، با یک یـا چنـد    د نشانتوان می مدل مزرعه نمونه

آالت و تجهیـزات و   منابع عمده شامل زمـین، نیـروي کـار، آب، وضـعیت مـالی، موجـودي ماشـین       . گردد سازي می مزرعه نمونه ساده
هـاي   کارشناسان اغلب چندین مزرعه نمونه را براساس میزان منابع، الگوي کشـت، اسـتفاده  . دشو می فهرست رعهدر مدل مز ساختمان

هاي کشاورزي کوچـک،   هاي جداگانه از زمین ارزیابی کلی ممکن است شامل تحلیل. کنند بندي می ها مدل وري آنآ دامداري و نوع فن
شـامل  (هاي تولید براي تولیدکننـده   مدل مزرعه همچنین انتخاب. دیریتی یا مالی باشدهاي م وري منابع، توانایی متوسط و بزرگ، بهره

این مدل بایستی مبتنـی بـر مفروضـات    . کند را نیز فهرست می...) آوري تولید و هاي فن مجموعه محصوالت ممکن، دامپروي، انتخاب
  . هاي مدیریتی باشد وري منابع، بازارهاي محصوالت و توانایی اي درباره بهره بینانه واقع

بـراي  . شود هاي مورد نیاز براي تولید هر محصول مربوط می مختلف و نهاده  نقطه شروع تحلیل بودجه مزرعه به شناسایی عملیات
شناسـی، مهندسـی    شناسـی، گیـاه   هاي گوناگون از قبیـل خـاك   واقع بینانه بودن چنین کاري الزم است فرآیند مشارکتی بین تخصص

ي تولیـد  هـا  هزینهدر دو دسته کلی عملکرد محصوالت و  توان مینتایج چنین فرآیندي را . ردکشاورزي و کارشناسان محلی صورت گی
  .گذاري و سربار استفاده کرد ي متغیر، سرمایهها هزینهآن اعم از 
ي متغیـر تولیـد، عملکـرد و قیمـت محصـول بـه       هـا  هزینهبا اطالعات حاصل از . دهد بودجه کل مزرعه را نشان می )3-2(جدول 

ي ثابت یا سربار، خالص درآمد مزرعـه  ها هزینهبا کسر کردن  )4-2(گاه در جدول  رسد و آن ي متغیر مزرعه میها هزینهرآمد از خالص د
بـا   )5-2(بودجه کل مزرعه در برگیرنده شرایط با و بدون طرح اسـت کـه در جـدول    . براي جز یا اجزاي باقیمانده به دست خواهد آمد

تنهـا در صـورتی   . لت و تقسیم آن بر میزان آب، به خالص درآمد به ازاي هر متر مکعب خـواهیم رسـید  تفاضل خالص درآمد این دو حا
فرآینـد تعیـین    )3-2(نمـودار  . ]39[هـا باشـد    ي دیگر تولید بازتاب ارزش آنها هزینهاین نتیجه را به ارزش آب نسبت داد که  توان می

  .]11[دهد  از تحلیل بودجه مزرعه نشان می ارزش اقتصادي آب از طریق روش پسماند را با استفاده
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هـاي   باشد که در دستورالعمل بررسـی  هاي توسعه منابع آب می هاي ارزیابی پروژه ترین روش در تحلیل این روش متداولدر ضمن، 
  .به تفصیل شرح داده شده است نیز )258نشریه شماره (اقتصادي منابع آب 

  در شرایط با و بدون طرح بودجه کل مزرعه نمونه -3- 2جدول 

  اقالم
  شرایط با طرح  شرایط بدون طرح

  محصول د  محصول ج  محصول ب  محصول الف
A .درآمد در هر هکتار          

          هر هکتار عملکرد انتظاري در. 1
          قیمت انتظاري هر واحد محصول. 2

          هر هکتار درآمد انتظاري در. 3
 B .ي متغیر در هر هکتارها هزینه          

          سازي زمین آماده. 1
          کاشت. 2

          کود و سم. 3
          هاي قبل از برداشت سایر عملیات. 4

          آبیاري .5
          برداشت. 6

          انبار. 7
          ي مدیریتیها هزینه. 8
          برداري بهرهي ها هزینه. 9

          ي متغیرها هزینهکل . 10
C . متغیري ها هزینهدرآمد پس از کسر          
          درآمد پس از کسر هزینه متغیر در هر هکتار. 1

          میزان هکتار زمین. 2
          درآمد کل هر محصول پس از کسر هزینه متغیر.3
          کسر کل هزینه متغیر درآمد کل مزرعه پس از.4

 اي ي سربار و سرمایهها هزینهمحاسبه خالص درآمد پس از کسر  -4- 2جدول 

  شرایط با طرح  بدون طرحشرایط   اقالم
D .اي  سرمایه يها هزینه ي سربار ساالنه و معادل سالیانهها هزینه      

      توسعه زمین. 1
      آالت و تجهیزات ماشین. 2

      ها ساختمان. 3
      حمل و نقل. 4

      تامین آب کشاورزي. 5
      توزیع آب کشاورزي. 6

      ...)ها و  ها، بیمه مالیات(سربارهاي کلی . 7
      )براي شرایط با و بدون طرح 7تا 1جمع(اي مزرعه  ي سربار و سرمایهها هزینه .8

E . خالص درآمد مزرعه)C4 – D8(      
  



 ارزش اقتصادي آب براي مصارف کشاورزيتعیین راهنماي   22

 

  محاسبه خالص درآمد در هر متر مکعب آب -5- 2جدول 
F . تغییر در خالص درآمد مزرعه در شرایط با و بدون  
G . تغییر در میزان مترمکعب آب استفاده شده در شرایط 

H . خالص درآمد در هر مترمکعب آب)F/G(   
  

حجم آب تامین شده براي تولید کشاورزي در 
 )E) MCM/Yrشرایط طرح  

اطالعات و بررسی هاي مربوط به برنامه ها و 
توان توسعه کشاورزي محدوده طرح در شرایط 

آینده با اجراي طرح 

فرآورده هاي کشاورزي در شرایط آینده با اجراي 
 طرح

 ارزش ناخالص فرآورده هاي کشاورزي

 Bارزش خالص فرآورده هاي کشاورزي=

زش خالص فرآورده هاي کشاورزي رافزایش ا
B-A=N 

اطالعات و بررسی هاي مربوط به برنامه ها و 
توان توسعه کشاورزي محدوده طرح در شرایط 

آینده بدون اجراي طرح 

ده هاي رفرآو
کشاورزي در 
وضع موجود 

فرآورده هاي کشاورزي در شرایط آینده بدون 
 اجراي طرح

 قیمت گذاري قیمت گذاري

 ارزش ناخالص فرآورده هاي کشاورزي

 Aارزش خالص فرآورده هاي کشاورزي=

هزینه هاي تولید 
 کشاورزي

هزینه هاي تولید 
 کشاورزي

ارزش اقتصادي واحد آب کشاورزي 
(E-D) / N  

حجم آب مصرف شده براي تولید کشاورزي در 
 D) MCM/Yr(1شرایط بدون طرح 

  
  1فرآیند عمومی برآورد ارزش اقتصادي آب از روش پسماند -3-2نمودار 

                                                   
1- Million Cubic Meter/year (MCM/yr) 
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  ي کاربردي پیچیده ها روش -2- 2-4

  ریزي ریاضی روش برنامه -2-1- 4- 2
گذاري اقتصـادي آب اسـت کـه مزایـاي بسـیاري نیـز        در ارزش ها روشترین  ریزي ریاضی از متداول در حال حاضر استفاده از روش برنامه

روش . سـازد  هاي آبیاري را ممکـن مـی   گیري تري از تصمیم سازي واقعی بندي ساده مدل ریزي ریاضی نسبت به بودجه به طور کلی برنامه. دارد
یا فروض در مورد انواع محصـوالت و سـطح زیـر     هاي اولیه گري نیاز دارد که بعضی قضاوت به تحلیل) پسماند(تغییر در خالص سود اقتصادي 

بنـدي آب و تکنولـوژي توزیـع آب کشـاورزي را      که میزان واکنش هر محصول به مقادیر مختلف و زمان ضمن آن. هریک را داشته باشد کشت
گرانی که خواهـان وارد کـردن    تحلیل. زا در مدل وارد کند گونه مالحظات را به شکل درون تر از رفتار کشاورز باید این یک مدل واقعی. نیز بداند
گیـري هسـتند،    هاي متفاوت تولید بـه عنـوان متغیرهـاي تصـمیم     هاي کشاورز در قبال ترکیب کشت، حجم استفاده از آب و تکنولوژي انتخاب

اما اسـتفاده از آن فقـط توسـط     .دانند هاي زیادي می ریزي خطی یا درجه دو را داراي مزیت ریزي ریاضی مانند برنامه هاي برنامه استفاده از مدل
ریـزي   در برنامـه . طـور کشـاورزي داشـته باشـد     کننده باید دانش کافی از اقتصاد، ریاضی و همـین  پذیر است زیرا استفاده یک متخصص امکان

ی، درجـه دوم و غیـره   کنند که اشکال ریاضی این توابع به صورت خطـ  ریاضی، توابع اهدافی را با توجه به محدودیت منابع بیشینه یا کمینه می
  .]39[آمده است  )4- 2(سازي و شفاف کردن روال کار، فرآیند انجام آن در نمودار  به هر حال جهت ساده. باشد می

 مشخص کردن هدف دقیق مطالعه 

  برنامه ریزي ریاضی به صورت سادهمسالهطرح 

  مورد نیازعواملتعیین 

 جمع آوري اطالعات و تطبیق داده هاي موجود با
 مورد نیاز عوامل 

 نامه ها استخراج و طبقه بندي اطالعات از پرسش

 نامه مقتضی  تهیه و تدوین پرسش

 مصاحبه و جمع آوري اطالعات از نمونه

 ریزي ریاضی تکمیل و گسترش صورت مساله برنامه

 محاسبه مساله با نرم افزار مناسب  

 استخراج نتایج

 انجام تحلیل حساسیت در صورت لزوم

 تطابق وجود دارد

دارد
ود ن

 وج
ابق

تط

  
  ریزي ریاضی مراحل انجام روش برنامه -4-2نمودار 
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  روش برآورد تابع تولید -2-2- 4- 2

ویژه در کشـورهاي در حـال توسـعه     هبراي تخمین ارزش تولید نهایی آب آبیاري ب هاي مزارع کشاورزي هاي حاصل از بررسی داده
هاي اولیـه و   این روش با کمک داده. ها، ارزش تولید نهایی را تخمین زند د از این دادهتوان میهاي اقتصاد سنجی  تکنیک. رود کار می به

و میـزان تولیـد    شـوند  مـی آوري  نامـه از کشـاورزان جمـع    طریق پرسـش هاي اولیه اطالعاتی هستند که از  داده. گیرد ثانویه صورت می
هاي ثانویه نیـز اطالعـات مـذکور را از     داده. کنند هاي مختلف آماري کشاورزان تهیه می ها را از نمونه ها و قیمت آن محصوالت و نهاده

توابع تولید مختلفی جهت برآورد تولیـد محصـول و سـهم     هایی، با استفاده از چنین داده. کنند ها و منابع آماري رسمی ارائه می نامه سال
با استفاده از ضـریب متغیـر آبیـاري در تـابع تولیـد تخمینـی و قیمـت محصـول یـا          . شود ها در تولید از جمله آب تخمین زده می نهاده

آب ) متـر مکعـب   1000 مثال طور به(دهد که هر واحد  دست آورد، این ارزش نشان می هارزش تولید نهایی آب را ب توان میمحصوالت 
مراحـل   )4-2(این روش از مقیاس یک مزرعه تا سطح کشور کـاربرد دارد کـه نمـودار    . چه ارزشی در تولید محصوالت کشاورزي دارد

  . ]39[ دهد انجام آن را نشان می
تولیـد اسـت، چـرا کـه در روش     از برآورد تـابع   تر بیشریزي ریاضی بسیار  هاي مورد نیاز در روش برنامه که حجم داده گفتنی است

هاي منابع را نیز مشخص کنیم، اما روش برآورد تابع تولیـد تنهـا نیازمنـد مقـدار و قیمـت       ریزي ریاضی الزم است که محدودیت برنامه
هـدف  کـه در تـابع    يطـور  بـه شـود،   با این حال از تلفیق این دو روش نیـز اسـتفاده مـی   . ها در تولید کشاورزي است ها و ستانده نهاده
  . شود از تابع تولید استفاده می، ریاضی ریزي برنامه

شناسایی نهاده ها و ستانده ها در تولید کشاورزي منطقه مورد نظر  

 شناسایی شده ي ثانویه در کشور براي مقدار و قیمت نهاده ها و ستانده ها اولیه وهاي بررسی داده

با توجه به تجارب ناموفق گذشته در استفاده از داده هاي پرسش نامه اي و ثانویه توصیه می شود از 
 براي تعیین داده ها استفاده شود مختلف داده هاي آزمایشگاهی در ایستگاه هاي 

افزار مناسب   تصریح تابع تولید و تخمین آن با تکنیک اقتصادسنجی و نرم
)Eviews, Microfit, Spss و تکرار این رویه با انواع مختلف توابع تولید تا رسیدن به (

بهترین مدل آماري و سازگار با تئوري اقتصادي تولید 

 محاسبه ارزش تولید نهایی آب از ضرایب تخمینی مدل برآورد شده
  

  مراحل انجام روش برآورد تابع تولید -5-2نمودار 

  .ارائه شده است 1ي فوق در پیوست ها روشهاي هر یک از  مزایا و محدودیت
  



  3فصل 3

  ي مورديها مثال
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ي مثال -فصل سوم  ي مورد  ها

  کلیات -1- 3

ریـزي ریاضـی    یی از سـه روش پسـماند، تـابع تولیـد و برنامـه     ها مثالتر شدن راهنماي حاضر، این فصل به ارائه  با هدف کاربردي
هـاي   نشـریات و دسـتورالعمل   تـر  بـیش شود کـه   بر روي روش پسماند، از آنجا ناشی می تر بیشتاکید و تفصیل . اختصاص یافته است

اقتصـادي آب بـا اسـتفاده از     ي توسعه منابع آب متمرکز بوده و نه برآورد مسـتقیم ارزش ها طرحمنتشر شده، بر روي ارزیابی اقتصادي 
 هـا  روشي نسـبت بـه سـایر    تر بیشعالوه بر این، مهندسین مشاور نیز در استفاده از روش پسماند، آشنایی و آمادگی نسبی . این روش

پایـه  هاي  ي اصلی تعیین ارزش اقتصادي آب مورد توجه بوده و نه صحت و سقم دادهها گامي ارائه شده، ها مثالبدیهی است در . دارند
  .و قدر مطلق ارقام محاسبه شده

  روش پسماند از مثال  -2- 3

ایـن   در. اسـت  بندي روش بودجهمبتنی بر  گذاري آب کشاورزي در ارزش پسماندروش ، )فصل دوم( که قبال اشاره شد يطور همان
هـاي مسـتند باشـند،     داراي حسـاب  برداري بهرهواحدهاي  که درصورتی. دشو استفاده می برداري بهرهاطالعات مالی واحدهاي  از روش،

ها ثبت شده و مبناي اصـلی بـراي فرافکنـی بـه      هاي مالی آن در صورت ،رویدادهاي مالی و اطالعات مرتبط مورد نیاز در وضع موجود
دهاي که واحـ   صورتی در. شود میبا طرح براساس ضوابط و مبانی فنی و حسابداري در حوزه تولید کشاورزي فراهم  و آینده بدون طرح

 گیري نسبت بـه  باید براساس نمونه -آید معمول در عمل پیش می طور  که به حالتی -د نهاي مالی مستند باش فاقد صورت برداري بهره
  .هاي بودجه مزرعه اقدام کرد تهیه صورت و نامه مناسب تکمیل پرسش

یله مفیدي براي بررسی اقتصاد تولیـد کشـاورزي   کند و وس اي مرتب می عناصر اصلی اقتصادي واحد را به نحو ساده ،بودجه مزرعه 
در روش پسـماند از  . کـردن ارزش باقیمانـده بـه آب اسـت      ترین شکل استفاده از روش پسـماند بـراي منتسـب    ساده ،این اقدام. است
از درآمـدهاي   ،شـده منهـاي نهـاده آب    بینـی  هـاي پـیش   شـود و هزینـه   استفاده مـی  ، کردن فایده بیشینهداري با هدف  هاي بنگاه مدل
باید نهایت دقت در تعیـین ارزش ناخـالص و    ،در این انتساب. دشو یا ارزش آب تلقی می  و باقیمانده به عنوان فایده شده کسر بینی پیش

  .به عمل آید ،هاي عوامل هزینه
نقدینگی و یا سـنجش آثـار   ، بررسی وضعیت )برآورد ارزش آب در وضع موجود( توان براي ارزیابی وضع موجود از بودجه مزرعه می

عنـوان تحلیـل امـور     بـا  ،بررسی نـوع اول . بر مزرعه استفاده کرد )برآورد ارزش آب در اثر اجراي طرح( گذاري سرمایه اجراي یک طرح
در بررسـی نـوع اول از   . شـوند  گـذاري زارع شـناخته مـی    تحلیـل سـرمایه  با نام تحلیل جریان وجوه و نوع سوم  با نام مزرعه، نوع دوم

براي دوره بازپرداخـت   )براي یک دوره بررسی( در بررسی نوع دوم از بودجه پویا ،)براي یک مقطع زمانی( اطالعات بودجه مزرعه ایستا
  .]10[ شود وام و در بررسی نوع سوم از اطالعات بودجه پویا براي عمر مفید طرح استفاده می

  محاسبه ارزش آب با استفاده از بودجه ایستا -1- 3-2
مطالعه پژوهشی در مورد بازار آب در شبکه آبیاري دشت قزوین، ارزش هـر متـر مکعـب آب کشـاورزي بـه تفکیـک       در قالب یک 

  :ي ا نجام این کار به شرح زیر استها گام .]1[بندي ایستا محاسبه شده است  محصوالت تحت کشت شبکه با استفاده از روش بودجه
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 برداري بهره) هاي گروه(ي ها نظامتشخیص : گام اول -

و % 7/10، اجـاره کـاري   %3/88) دهقـانی (خـانواري   برداري بهرهگیري انجام شده در محدوده مورد بررسی، الگوي  براساس نمونه
  .دهند کشاورزي را تشکیل می برداري بهرهنظام % 1کشت مشترك 

از مالکین عالوه بـر   %20ذکر است که حدود  الزم به .شود تقسیم می برداري بهرههاي مختلف  خانواري به گروه برداري بهرهالگوي 
کشت مشـترك نـوعی    .هکتار است 8/5متوسط اراضی زیر کشت اجاره داران  .)1-3جدول ( کنند می  کشت زمین خود، زمین هم اجاره

. کنـد  مـی   را تهیه را فراهم کرده و فردي دیگر، آب) به جز آب(هاي تولید  مالک عالوه بر زمین، نهاده است که در آن بري از نظام سهم
خـانواري   برداري بهره الگوي کشت نظام) 2-3(جدول  .شود تقسیم می) نصف به نصف معموال(محصول به نسبت توافق شده در انتها 
  .دهد کاري را ارائه می و اجاره

 ]1[یي مختلف مالکیت در نظام دهقانها مشخصات گروه -1- 3جدول 

سهم از کل   گروه مالکیت
  )درصد(

مالکیت در متوسط 
  )هکتار(گروه 

متوسط زمین 
  اي اجاره

  )هکتار(
  8/3  8/3  16  هکتار 5تر از  کم
  7/3  6/7  42  هکتار 10تا  5
  1/9  1/13  42  هکتار 15تا  10

  0/6  3/9  100  )متوسط(جمع 

 ]1[کاري در محدوده مورد بررسی دهقانی و اجاره برداري بهرهالگوي کشت در دو نظام  -2- 3جدول 

متر مکعب (نیاز آبی   نام محصول 
  )در هکتار

نظام خانواري 
  )درصد(

 کاري نظام اجاره
  )درصد(

  6/55 7/53 7000 گندم
  9/1 8/2 6000 جو

  6/3 5/13 11000 اي ذرت دانه
  -  6/1 12500 زمینی سیب

  4/1 -  9000 کلزا
  6/2 2/2 16500 یونجه

  1/2 1/3 15000 گوجه فرنگی
  5/25 2/14 10000 اي ذرت علوفه

  7/1 -   12000 اتباغ
  5/5 9/8 ---  آیش
  100 100 ---   جمع

  
  .شود فرنگی انجام می الزم به ذکر است که در محدوده مورد بررسی کشت مشترك براي دو محصول گندم و گوجه

 اقتصاد محصول: گام دوم -

بـرداران، مـدیریت زراعـی و     شرایط آب و هوایی و امکانات منابع آب و خاك، تکنیک عملیات زراعی، سطح مهارت و دانـش بهـره  
کننـده میـزان عملکـرد محصـوالت زراعـی بـه حسـاب         خدمات زراعی از جمله عوامل تعیینهاي زراعی و دیگر  نحوه استفاده از نهاده
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شود تا درآمد ناخالص تولید محصـوالت زراعـی در بـین کشـاورزان      تغییرات قیمتی نیز باعث میعالوه بر تغییرات عملکردي، . آیند می
در بـین  . میانگین درآمد ناخالص محصوالت مختلف زراعی در محدوده مورد بررسی ارائـه گردیـده اسـت   ) 3-3(در جدول . متغیر باشد

تـرین   ینیپـا . نمایـد  د ناخالص در واحد سـطح را ایجـاد مـی   فرنگی باالترین درآم محصوالت کشت شده در محدوده مورد بررسی گوجه
دامپـروري    توسط زارعینی که در کنار فعالیت اصلی کشاورزي به فعالیـت  به طور عمدهدرآمد ناخالص مربوط به محصول جو است که 

  .دگیر مورد استفاده قرار می  شود و به عنوان نهاده در تولید محصوالت دامی پردازند، کشت می نیز می

 ]1[ درآمد ناخالص محصوالت زراعی در هر هکتار در محدوده مورد بررسی -3- 3جدول 

  1383- 84: سال زراعی/ هزار ریال : ارقام

  درآمد ناخالص
 )4 (×)2)+ (3 (×)1) =(5( 

 )هکتار/ تن(عملکرد  )کیلوگرم/ریال(قیمت 
  محصول فرعی نوع محصول

)4(  
  محصول اصلی

)3(  
  محصول فرعی

)2(  
  اصلیمحصول 

)1(  
  گندم 9/4 3/1 1857 220 9385
  جو 1/4 3/3 1449 251 6769
  اي ذرت علوفه 1/49 -  280 -  13748
  یونجه 2/10 -  1248 -  12730
  گوجه فرنگی 8/32 -  900 -  29520
  جات صیفی 4/12 -  1143 -  14173

  
آالت کشـاورزي، الگـوي کشـت و     هزینه تولید به میزان استفاده از نیروي کار خانوادگی، میزان برخورداري از ماشـین طور عمده  به

هزینه تولید محصوالت عمده زراعی در محدوده مـورد بررسـی در   . بستگی دارد) بري اي و سهم ملکی، اجاره(از زمین  برداري بهرهنوع 
  .ارائه شده است) 4-3(جدول 

بدین صورت که در مورد محصوالتی مانند گنـدم، جـو،   . هاي مختلفی برخوردار هستند از سهم  اجزاي هزینه ،نوع محصولبسته به 
در صـورتی کـه بـراي    . بـاالترین سـهم را در هزینـه تولیـد محصـول دارنـد      ) شـود  شامل آب نمی(اي  ي نهادهها هزینهذرت و یونجه، 

  .ي تولید این محصوالت داردها هزینهاي در  نیروي کار سهم عمدهجات هزینه  فرنگی و صیفی محصوالتی چون گوجه

 ]1[هزینه تولید محصوالت زراعی در هر هکتار در محدوده مورد بررسی -4- 3جدول 

  1383- 84: سال زراعی/ هزار ریال : ارقام

سود سرمایه و اجاره  )12( جمع
  )11** (زمین

* ها هزینهسایر 
)10( 

هزینه آب 
)9( 

کود، (هاي تولید هزینه نهاده
 ) 8...) (بذر و

 هزینه نیروي
 )7(کار 

هزینه 
 نوع محصول )6(آالت  ماشین

  گندم 1322 619 1869 557 390  1271 6028
  جو 1322 559 1869 535 390  1061 5737
  ذرت 1420 1260 1552 392 300  2091 7015
  یونجه 1550 1890 4030 560 300  1500 9830
  فرنگی گوجه 690 6070 2192 1510 4200  3259 17921
  جات صیفی 690 3760 2311 760 1705  1807 11033

  ...بندي و هزینه حمل و بسته* 
در  )هکتـار هـر  میلیـون ریـال در    5/1تـا   5/0بـین  ( درآمد ناخالص و اجاره زمین با توجه به عرف منطقه براي هـر محصـول   % 12سود سرمایه بر اساس  **

  .شده استمحاسبات لحاظ 
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 محاسبه ارزش: گام سوم -

حجـم  کسـر و باقیمانـده بـه     آناز درآمدهاي  ،)منهاي نهاده آب(تولید هاي  هزینهمحاسبه ارزش هر متر مکعب آب، بایستی براي 
  . دهد نتایج محاسبات را به تفکیک هر محصول نشان می) 5-3(جدول . آب تقسیم گردد

 ]1[ محدوده مورد بررسیمکعب آب در  ارزش هر متر - 5 - 3جدول 

  نام محصول 
  ارزش آب در هکتار

  )هزار ریال(
 )9) +(12(- )5) =(13(  

  نیاز آبی
  )14( )متر مکعب در هکتار(

   ب آبارزش هر مترمکع
  )ریال(

)14/(1000 ×)13) = (15(    
  559 7000  3914 گندم
  261 6000  1568 جو

  712 10000  7124 ذرت 
  315 16500  3460 یونجه

  874 15000  13109 فرنگی گوجه
  312 12500  3900 صیفی جات

  
 بـرداري  بهـره ، متوسط وزنی ارزش هر متر مکعـب آب در نظـام   )الگوي کشت) (2-3(و ) 5-3(با توجه به اطالعات جداول شماره 

 بـرداري  بهـره شایان ذکر است که به دلیل عدم تفکیک اطالعات در مـورد طبقـات مختلـف    . گردد ریال برآورد می 544دهقانی معادل 
  . باشد امکان ارائه ارزش آب در هر یک از این طبقات مقدور نمی
اما با توجـه  . ي فوق عمل کردها مگاکاري و کشت مشترك نیز بایستی مشابه  براي محاسبه ارزش آب در دو نظام دیگر یعنی اجاره

دیگر، امکان محاسـبه دقیـق ارزش آب در    برداري بهرههاي پایه یعنی اقتصاد محصول و آب مورد استفاده براي دو نظام  به فقدان داده
 بـرداري  رهبهـ این دو نظام میسر نیست، با این وجود با استفاده از اطالعات اقتصاد محصول و آب مورد اسـتفاده محصـوالت در نظـام    

) 2-3(کاري با توجـه بـه الگـوي کشـت ارائـه شـده در جـدول         اجاره برداري بهرهدهقانی، متوسط ارزش هر متر مکعب آب براي نظام 
  .ریال محاسبه شده است 358ریال و در کشت مشترك  578معادل 

نیـز   1ارقـام اجـاره زمـین بـا و بـدون آب     براسـاس  داري  در مطالعات بازار آب انجام شده در دشت قزوین، ارزش آب در نظام اجاره
و حـداکثر آن  ) به صورت تـک کشـتی  (ریال  357کاران  حداقل ارزش هر متر مکعب آب براي اجاره بر این اساس،. محاسبه شده است

دو  ریکی از دالیل مهـم اخـتالف ارزش آب د   ،در گزارش بازار آب .باشد می) با احتساب الگوي کشت محدوده مورد بررسی(ریال  972
کار تمامی ریسک کشت و کار را به عهـده   زیرا اجاره. ذکر شده استکاري و کشت مشترك عامل ریسک  یعنی اجاره برداري بهرهنظام 

  . شود ریسک نیز سهیم می% 50محصول شریک است در % 50که در  يطور همانگیرد در صورتی که در کشت مشترك، مالک  می

  جه پویامحاسبه ارزش آب با استفاده از بود -2- 3-2
شده توسط یک طرح توسعه منابع آب، الزم است که از بودجه مزرعه در شرایط با و بـدون  ) تنظیم(براي محاسبه ارزش آب تامین 

در تهیـه بودجـه پویـا    . یا پویا استفاده کرد 2از بودجه ایستا توان میهاي قابل دسترس  در این شرایط با توجه به داده. طرح استفاده گردد

                                                   
 .میلیون ریال عنوان گردیده است 10میلیون تا  3مبلغ اجاره هر هکتار زمین با آب بین  -1
 .گردد زمین نیست، چرا که این ارزش از دو طرف معادله یعنی شرایط با و بدون طرح کسر میدر شرایط استفاده از بودجه ایستا، نیازي به محاسبه ارزش  -2
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اسـتفاده از  . شـود  تـر نشـان داده مـی    به صورت سال به سال مشخص شده و جریان نقدي به صورت دقیق اقالم اطالعاتیهر یک از 
که از تقسـیم آن بـر حجـم آب مصـرف      گیرد بودجه مزرعه پویا براي عمر مفید طرح، بر اساس برآورد فایده خالص اضافی صورت می

گـذاري   شایان ذکر است که در بودجه پویا، تحلیل سـرمایه  .آید دست می هب آب بشده در اثر اجراي طرح ارزش اقتصادي یک متر مکع
و عمـل تحلیـل بـراي طـول عمرمفیـد طـرح انجـام         کنـد  از اصل تحلیل جریان نقدي تنزیلی تبعیت می) یا محاسبه ارزش آب(  زارع
  .هر چند که ممکن است اثر تورم هم منظور شود ،شود هاي ثابت انجام می تحلیل با قیمت معموال .]22[ شود می

ریـزي مـالی پلـرود     از طرح مطالعـات و برنامـه   ،برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي با استفاده از بودجه پویا این قسمت، براي در
بـر   .اورزي اسـت میلیون متر مکعب آب تنظیم شده براي مصـارف کشـ   97از اهداف اجراي این طرح تامین ساالنه . استفاده شده است

هاي شالیزارهاي آبخور رودخانه پلرود، توسعه شبکه آبیاري بارانی در اراضی چاي دیم به وسـعت           آبه  مین حقااساس سیماي این طرح، ت
 16352همچنـین در حـال حاضـر    . انـد  هکتار به عنوان اهداف کشاورزي طرح مطرح شده 511هکتار و توسعه شالی به وسعت  9398
  .]15[ ها با اجراي طرح بهبود خواهد یافت بر رودخانه پلرود هستند که وضعیت آبیاري آن اراضی شالی حقابههکتار 

 برداري بهره) هاي گروه(ي ها نظامتشخیص : گام اول -

هـاي   تـرین ویژگـی   عمـده . کشاورزي در محدوده طرح اسـت  برداري بهرهغالب  ، نظامنظام دهقانی ،بر اساس مطالعات انجام شده
. ترین مشخصه جداکننده آنان از یکدیگر است، مورد بررسی قرار گرفته اسـت  برحسب اندازه زمین که مهماین نظام، ي مختلف ها گروه
 )6-3(جـدول   .انـد  بنـدي گردیـده   گـروه عمـده طبقـه    4برداران محدوده پلرود با توجه به ابعاد مالکیـت و توزیـع فراوانـی آن در     بهره

  . دهد ها را ارائه می الگوي کشت آن) 7-3(بردار و جدول  بهرههاي  مشخصات عمومی گروه

 ]15[)1384سال ( بردار نظام دهقانی در محدوده ساحل راست شبکه آبیاري پلرود هاي بهره مشخصات عمومی گروه -6- 3جدول 

  میانگین مالکیت  درصد اراضی  برداري بهرهدرصد فراوانی تعداد   برداري بهرهي ها گروه
  11/0  4/7  4/36  هکتار 2/0تر از  کم
  4/0  5/21  3/33  هکتار 5/0تا  2/0
  76/0  9/25  7/18  تا یک هکتار 5/0
  01/2  2/45  6/11  تر بیشهکتار و  1

  55/0  100  100  جمع

 ]15[درصد: واحد -بردار ي بهرهها گروهکشت الگوي  -7- 3جدول 

 برداري بهرهي ها گروه
باغات چاي و 

 مرکبات
 شالی سایر سایر باغات مرکبات و کیوي چاي

7/61  هکتار 2/0تر از  کم  7/8  4/17  5/3  1/6  6/2  
5/67 هکتار 5/0تا  2/0بین   5/2  0/10  0/1  5/1  5/17  

0/75 هکتار 1تا  5/0بین   6/2  2/9  6/2  6/2  9/7  
6/72 هکتار 1از  تر بیش  0/3  4/15  5/4  5/2  0/2    

به عنـوان نمونـه ارائـه و ارزش اقتصـادي آب بـا اسـتفاده از آن        هکتار 5/0 تا 2/0 بردار بهرهادامه بودجه مزرعه پویا براي گروه  در
  .آمده است دست به
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  بردار کشاورز در شرایط بدون و با طرح سود خالص بهره: گام دوم -

  .))9-3(و  )8-3(جداول ( آید دست می هها ب ها از ورودي اجراي طرح از کسر خروجی و با بدوندر شرایط  بردار بهرهسود خالص 

  هکتاري در شرایط بدون طرح 2/0-5/0 برداري بهرهبودجه پویا در واحد  -8- 3 جدول
  هزار ریال: ارقام  

 سال
هزینه تولید 

  کشاورزي
 )1(  

درآمد ناخالص 
  کشاورزي

 )2( 

درآمد خالص 
  کشاورزي

 )1( - )2( ) =3( 

استهالك 
)4( 

 مدیریت
  )5( مزرعه

سرمایه در 
 )6(گردش

ریسک و 
قطعیت عدم 

 )7( درآمدي

   مجموع کسورات
)7)+(6)+(5)+(4 (=)8( 

 درآمد خالص
  اربرد بهره

 )8( -)3(=)9( 
1 1.864 5.467 3.602 180 360  65 72 677 2.925 
2 1.864 5.945 4.081 204 408 65 80 757 3.324 
3 1.864 6.424 4.560 228 456 65 88 837 3.722 
4 1.864 6.903 5.039 252 504 65 96 917 4.121 
5 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998  4.520 
6 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
7 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
8 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
9 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
10 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
11 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
12 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
13 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
14 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
15 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
16 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
17 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
18 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
19 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
20 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
21 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
22 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
23 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
24 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 
25 1.864 7.382 5.518 276 552 65 105 998 4.520 

  .مورد نظر است برداري بهرهآالت و نیروي کار در گروه  ، هزینه ماشین... )کود، سم و( ها نهاده  کشاورزي شامل هزینهي تولید ها هزینه) 1(
و سـپس بـر اسـاس    ) 3-3مشـابه جـدول   (هکتار محاسـبه  هر ها در  ضرب قیمت سر مزرعه محصوالت در عملکرد آن از حاصلکشاورزي ناخالص  درآمد) 2(

  .محصوالت در این گروه برآورد شده استمتوسط سطح زیر کشت 
  .در نظر گرفته شده است) 3ستون( خالص تولیدات مزرعه درصد درآمد 5استهالك معادل   هزینه) 3(
  .در نظر گرفته شده است) 3ستون( خالص تولیدات مزرعه درصد درآمد 10مدیریت و کارگر خانوادگی معادل   هزینه )4(
شود و مبلغ پول به حـد کـافی بـراي تـامین هزینـه جـاري        شی از افزایش و یا کاهش مخارج عملیات سال بعد منظور میصورت بخ هسرمایه در گردش ب) 5(

این هزینه بر اساس هزینه تولید محصوالت کشاورزي در نصـف دوره شـش ماهـه زراعـی و بـا نـرخ       . دهد محصوالت براي تولید را در ابتداي سال نشان می
  .محاسبه شده است) درصد 14(مدت بانکی  کوتاه  سپرده

و » انحرافـات منفـی انتظـاري   «از روش ) ریسک درآمدي(گیري معادل قیمتی اثر ریسک توام قیمت و عملکرد محصوالت برگ سبز چاي و شلتوك  به منظور اندازه) 6(
الت بـرگ سـبز چـاي و    بر اساس نتایج این مطالعات، معادل قیمتـی ریسـک درآمـدي محصـو    . استفاده شده است 1371- 83هاي  ها طی سال آمار قیمت و عملکرد آن

ها، هزینه ریسـک درآمـدي بـرگ سـبز      هزار ریال در هر هکتار بوده است که با در نظر گرفتن متوسط عملکرد ساالنه آن 113و  212شلتوك طی دوره بررسی به ترتیب 
  .محاسبه شده است 7، ستون برداري بهرهگروه بر این اساس و میزان تولید در این . ریال به ازاي هر کیلوگرم خواهد بود 28و  38چاي و شالی به ترتیب 
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  طرح اهکتاري در شرایط ب 2/0-5/0 برداري بهرهبودجه پویا در واحد  -9- 3 جدول
  هزار ریال: ارقام   

ال
س
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)1( 
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اور
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د نا
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)1(- )2=()3( 
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 )4( 
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ت م
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)9( 
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ت
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)
11( 
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مد 

درآ
  

)
11(- )

10=( )
12( 

1 3.092 8.318 5.226 261 523 108 120 1.012 180 4.034 664 3.370 
2 3.092 9.249 6.157 308 616 108 136 1.168 180 4.809 664 4.146 
3 3.092 10.180 7.088 354 709 108 152 1.323 180 5.585 664 4.921 
4 3.092 11.111 8.019 401 802 108 168 1.479 180 6.360 664 5.696 
5 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 664 6.471 
6 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 664 6.471 
7 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 664 6.471 
8 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
9 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
10 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
11 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
12 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
13 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
14 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
15 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
16 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
17 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
18 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
19 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
20 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
21 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
22 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
23 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
24 3.092 12.042 8.950 448 895 108 184 1.635 180 7.135 0 7.135 
25 3.092 12.042 8.950 448 895 108 51 1.635 180 7.135 0 7.135 

  .مورد نظر است برداري بهره، هزینه ماشین آالت و نیروي کار در گروه ... )کود، سم و( ها نهاده  ي تولید کشاورزي شامل هزینهها هزینه) 1(
 و سـپس بـر اسـاس   ) 3-3مشـابه جـدول   ( هکتار محاسـبه  هر ها در  ضرب قیمت سر مزرعه محصوالت در عملکرد آن از حاصلکشاورزي ناخالص  درآمد) 2(

  .متوسط سطح زیر کشت محصوالت در این گروه برآورد شده است
  .در نظر گرفته شده است) 3ستون( خالص تولیدات مزرعه درصد درآمد 5استهالك معادل   هزینه) 3(
  .در نظر گرفته شده است) 3ستون( خالص تولیدات مزرعه درصد درآمد 10مدیریت و کارگر خانوادگی معادل   هزینه) 4(
شود و مبلغ پول به حـد کـافی بـراي تـامین هزینـه جـاري        صورت بخشی از افزایش و یا کاهش مخارج عملیات سال بعد منظور می هدر گردش ب سرمایه) 5(

این هزینه بر اساس هزینه تولید محصوالت کشاورزي در نصـف دوره شـش ماهـه زراعـی و بـا نـرخ       . دهد محصوالت براي تولید را در ابتداي سال نشان می
  .محاسبه شده است) درصد 14(مدت بانکی  کوتاه  سپرده

ریال بـه ازاي هـر کیلـوگرم     28و  38، هزینه ریسک درآمدي برگ سبز چاي و شالی به ترتیب )8-3(با توجه به توضیحات ارائه شده در زیر نویس جدول ) 6(
  .در شرایط آینده با طرح، هزینه آن برآورد شده است برداري بهرهمحاسبه شده که بر اساس میزان تولید در این گروه 

  .لحاظ شده است برداري بهرهکل شبکه فرعی به نسبت سهم آن در این گروه  برداري بهرهي نگهداري و ها هزینه) 7(
  .لحاظ شده است برداري بهرهکل شبکه فرعی به نسبت سهم آن در این گروه  برداري بهرهي نگهداري و ها هزینه) 8(
هـاي   گذاري شبکه فرعی مشـارکت مـالی دارنـد و مشـارکت خـانوار زارع در طـرح از طریـق وام        ي سرمایهها هزینهدرصد  30برداران کشاورزي در این طرح در  بهره )9(

  .ه مبلغ آن محاسبه شده استنماید ک درصد باز پرداخت می 12سال با نرخ تنزیل  7بردار کشاورز مبلغ وام دریافتی را در طی مدت زمان  باشد بهره دریافتی می
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 محاسبه ارزش: گام سوم -

و عمـل تحلیـل بـراي طـول      کنـد  از اصل تحلیل جریان نقدي تنزیلی تبعیت میبودجه پویا اشاره شد،  پیش از اینکه  يطور همان
  :بر این اساس الزم است که. دشو عمرمفید طرح انجام می

جـدول   12در اینجا مابه التفاوت سـتون  (ابتدا درآمد خالص تفاضلی یعنی مابه التفاوت درآمد خالص در شرایط با و بدون طرح 
 . براي عمر مفید طرح تعیین گردد) 8-3(جدول  9و ستون ) 3-9(

 .مشخص کردن مابه التفاوت میزان مصرف آب در شرایط با و بدون طرح مشخص شود

ي تـامین آب  هـا  طرحبراي  1وزارت نیرومعاونت محترم آب در این مثال مشابه نرخ اعالم شده توسط : مانیتعیین نرخ ترجیح ز
بـردار کشـاورز متفـاوت باشـد و      د از دیدگاه بهرهتوان میبدیهی است این نرخ . در نظر گرفته شده است% 7کشاورزي، نرخ 

 . تفاوت نرخ در مقدار ارزش تاثیر خواهد داشت

 تفاضلی و همچنین ارزش حال آب مصرفی) سود(ال درآمد ه ارزش حبمحاس

  .تفاضلی بر ارزش حال آب مصرفی) سود(محاسبه ارزش آب که برابر است با حاصل تقسیم ارزش حال درآمد 
بر اساس محاسبات انجام شده، ارزش هر متر مکعب آب ایجاد شـده در اثـر   . بر اساس موارد فوق تنظیم شده است) 10-3(جدول 

کند، با نرخ ترجیح زمـانی   و در نظام دهقانی کشت و کار می هکتار 5/0تا  2/0که در گروه  يبردار کشاورز طرح پلرود براي بهرهاجراي 
  .گردد ریال برآورد می 1505و  1337در صد به ترتیب معادل  2و صفر 7

  محاسبه ارزش اقتصادي آب  - 10- 3 جدول
  درصد 7: مترمکعب                نرخ تنزیل: هزار ریال        ارقام حجم آب: ارقام درآمد

 برداري بهرهسال 
n 

درآمد خالص 
بردار  تفاضلی بهره

)1( 

حجم آب 
افزایشی طرح 

)2( 

ضرایب تنزیلی با 
 )3% (7نرخ 

ارزش حال در آمد 
خالص تفاضلی 

 )4( بردار بهره

ارزش حال آب 
 )5( مصرفی

1 445 1.514 93/0  416 1.415 
2 822 1.514 87/0  718 1.322 
3 1.198 1.514 82/0  978 1.236 
4 1.575 1.514 76/0  1.201 1.155 
5 1.951 1.514 71/0  1.391 1.079 
6 1.951 1.514 67/0  1.300 1.009 
7 1.951 1.514 62/0  1.215 943 
8 2.615 1.514 58/0  1.522 881 
9 2.615 1.514 54/0  1.423 824 
10 2.615 1.514 51/0  1.329 770 
11 2.615 1.514 48/0  1.242 719 
12 2.615 1.514 44/0  1.161 672 
13 2.615 1.514 41/0  1.085 628 
14 2.615 1.514 39/0  1.014 587 
15 2.615 1.514 36/0  948 549 
16 2.615 1.514 34/0  886 513 

                                                   
 .9/11/76مورخ  270/47819بر اساس بخشنامه شماره  -1
 . بردار کشاورز در فعالیت غیرکشاورزي صفر است گذاري براي بهره این نرخ موید آن است که هزینه فرصت سرمایه -2



 35  هاي موردي مثال -فصل سوم 

 

  محاسبه ارزش اقتصادي آب  - 10- 3 جدولادامه 
  درصد 7: مترمکعب                نرخ تنزیل: ارقام حجم آبهزار ریال        : ارقام درآمد

 برداري بهرهسال 
n 

درآمد خالص 
بردار  تفاضلی بهره

)1( 

حجم آب 
افزایشی طرح 

)2( 

ضرایب تنزیلی با 
 )3% (7نرخ 

ارزش حال در آمد 
خالص تفاضلی 

 )4( بردار بهره

ارزش حال آب 
 )5( مصرفی

17 2.615 1.514 32/0  828 479 
18 2.615 1.514 30/0  774 448 
19 2.615 1.514 28/0  723 419 
20 2.615 1.514 26/0  676 391 
21 2.615 1.514 24/0  632 366 
22 2.615 1.514 23/0  590 342 
23 2.615 1.514 21/0  552 319 
24 2.615 1.514 20/0  516 298 
25 2.615 1.514 18/0  482 279 

 17.644 23.603 - 37.845 56.961 جمع
  )8-3(جدول  9و ستون  )9-3(جدول  12این ستون برابر است با مابه التفاوت ستون ) 1(
 برابر است با مابه التفاوت حجم آب در شرایط با و بدون طرح) 2(

nضرایب تنزیلی از فرمول ) 3(
1

(1 i)
 .است برداري بهرهه سال مورد نظر از دور nنرخ بهره و  iآید که در آن  دست می هب 

 )3(در ستون ) 1(حاصل ضرب ستون ) 4(
  )3(در ستون ) 2(حاصل ضرب ستون ) 5(

  ریزي ریاضی روش برنامهاز ی مثال -3- 3

: داريتعیین ارزش اقتصادي آب کشاورزي با استفاده از مدل الگوي کشـت بهینـه تلفیـق زراعـت و باغـ     «این مطالعه تحت عنوان
نامـه   پرسش 100هاي این مطالعه با روش مصاحبه حضوري و تکمیل  داده. ]18[صورت گرفته است »مطالعه موردي سد بارزو شیروان

  . صورت گرفته است Lindo و Excel افزارهاي هاي مورد نیاز نیز از طریق نرم آوري شده و پردازش جمع
با لحـاظ کـردن اطالعـات مـورد نیـاز      ریزي خطی مورد استفاده در این مطالعه به صورت رابطه زیر است که  فرم ساده مدل برنامه

  : سازي محصول با در نظر داشتن قیدهاي مربوط به موجودي منابع و محصوالت است این مدل ساده جهت بیشینه. گسترش یافته است

)3-1(  
n

j j
j 1

max z c X


  

s.t :  
        موجودي منابع

n

ij j j
j 1

a X b i 1,2,3,...,m


   

jX  محصوالتتعداد  0 j 1,2,3,....,n   
  :استگیري در این مدل به شرح زیر  متغیرهاي تصمیم. پردازیم با در نظر داشتن تمام جزییات می مدل تشریحاکنون به 

i : سـت ا قابل کشت و تولید در مناطق سه گانه تحت شبکه آبیـاري سـد بـارزو   ) محصول 14(متغیر مربوط به محصوالت مختلف  
، )i=  4(، چغنـدر قنـد   )i=  3(اي  دانـه  ، ذرت)i=2(، جـو  )=1i(گنـدم  : این محصوالت به ترتیـب عبارتنـد از  ). i=  1و  2و  3 و.. .و14(
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، سـیب  )i=  11(، انگـور  )i=  10(، یونجـه  )i=  9(فرنگی  ، گوجه)i=8(، خیارآبی )i=  7(زمینی  ، سیب)i=  6(، پیاز )i=  5(گردان  آفتاب
)12  =i( زردآلو ،)13  =i ( و گردو)14  =i.(  

j :1گانه تحت شبکه آبیاري سد بازوست که  سه متغیر مربوط به مناطق =j       ،2بـه منطقـه حاشـیه رودخانـه قلجـق j =    بـه منطقـه
  .کند به منطقه سه یک آب اشاره می j=  3زیارت و 

k :1:فـروردین : در نظر گرفته شـده اسـت   متغیر مربوط به دوره آبیاري است که به صورت ماهانه و به شرح زیر  =k اردیبهشـت ،:  
2  =k3: ، خرداد  =k4: ، تیر  =k5: ، مرداد  =k6: ، شهریور  =k7: ، مهر  =k8:، آبان  =k9: ، آذر  =k10: ، زمستان  =k.  

m :نـد از تهـا عبار  لایـن فصـ  . ي مختلف استها فعالیتمین نیروي کار مورد نیاز اهاي مختلف سال جهت ت متغیر مربوط به فصل :
  ).m= 4(زمستان ، فصل )m= 3(یز ی، فصل پا)m=  2(، فصل تابستان )m=  1(فصل بهار 

  :باشند بقیه متغیرها به شرح زیر می
ijX : سطح زیر کشت محصولi ام در منطقهjام  
JTXZ :ي  کل اراضی قابل آبیاري و کشت محصوالت زراعی منطقهj ام  
ijFX : سطح زیر کشت فعلی محصولi ام در منطقهjام  
jTXK : کل سطح زیر کشت محصوالت منطقهjییام جهت نیاز خودکفا  
jXM :ي  در منطقه) کشت مجدد(یزه یسطح زیر کشت محصول خیار پاjام  

itrY : سطح زیر کشت محصولi ام در سالt ام در تناوبrام  
rTY : سطح زیر کشت محصول هر قطعه تناوبی در تناوبrام  
ijf : میزان کود فسفات مورد نیاز هر هکتار محصولi ام در منطقهjام  
jTf : میزان کل کود فسفات قابل دسترس محصوالت منطقهjام  

ijo : میزان کود اوره مورد نیاز هر هکتار محصولiي  ام در منطقهjام  
jTo :ي  میزان کل کود اوره قابل دسترس محصوالت منطقهjام  

ijp : میزان کود پتاس مورد نیاز هر هکتار محصولi ام در منطقهjام  
jTp :ي  میزان کل کود پتاس قابل دسترس محصوالت منطقهjام  

ijh : میزان کود حیوانی مورد نیاز هر هکتار محصولiي  ام در منطقهjام  
jTh :ي  میزان کل کود حیوانی قابل دسترس محصوالت منطقهjام  
ijs : میزان سموم مورد نیاز هر هکتار محصولiي  ام در منطقهjام  
sjT :ي  میزان کل سموم قابل دسترس محصوالت منطقهjام  
i jt : میزان به کارگیري تراکتور مورد نیاز هر هکتار محصولiي  ام در منطقهjام برحسب ساعت  
jTt : ي  از تراکتور قابل دسترس منطقه برداري بهرهکل ساعتjام  

ijk : میزان به کارگیري کمباین مورد نیاز هر هکتار محصولiي  ام در منطقهjام برحسب ساعت  
jTk : ي  از کمباین قابل دسترس منطقه برداري بهرهکل ساعتjام  
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ijd : میزان به کارگیري دروگر مورد نیاز هر هکتار محصولiي  ام در منطقهjام برحسب ساعت  
jTd : ي  از دروگر قابل دسترس منطقه برداري بهرهکل ساعتjام  

ijkW : هر هکتار محصول میزان آب تخصیص داده شدهi ي  به منطقهامj ام در ماهkام  
ijmL : نیروي کار مورد نیاز هر هکتار محصولi ام منطقهj ام در فصلmام  
jmTL :ي  کل نیروي کار موجود منطقهj ام در فصلmام  

ijc : درآمد خالص هر هکتار محصولi ام منطقهjام  
jTc :ي  کل درآمد خالص حاصل از محصوالت تولیدي منطقهjام  

ijI :ر هکتار محصول گذاري نقدي مورد نیاز ه ي سرمایهها هزینهiي  ام منطقهjام  
jTI : ي  گذاري نقدي قابل دسترس منطقه ي سرمایهها هزینهکلjام  
jTXK :ي  کل سطح زیر کشت محصوالت منطقهjام جهت نیاز خودکفایی  

  :رسد اکنون نوبت به معرفی قیدهاي مدل می
 نطقه مطالعاتی عالوه بر محصوالت اصلی، امکان کشـت بعضـی از محصـوالت نظیـر خیـار      در م: محدودیت زمین زراعی

سـطح زیـر   (هـاي مربـوط بـه زمـین      محدودیت بنابراینیزه به صورت کشت مجدد پس از برداشت غالت موجود دارد، یپا
  :به دو دوره تفکیک و به صورت زیر وارد مدل شده است) کشت

  :محدودیت سطح زیر کشت آبی محصوالت زراعی مناطق مختلف -الف

       for j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij j
i 1

X TXZ 0


   

  :محدودیت سطح زیر کشت آبی محصوالت کشت مجدد مناطق مختلف -ب

  for j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
2

j ij
i 1

XM X 0


   

 هـاي مختلـف سـال بـا      دوره کشت و نیاز آبی محصوالت و میزان موجودي آب منطقـه در مـاه   از آنجا که: محدودیت آب
  .یکدیگر متفاوت است باید محدودیت آب به صورت ماهانه و جدا از هم در نظر گرفته شود

for j  0=  1و  2و  3و سه منطقه مذکور  k=  1و  2و ... .و 10هاي سال  ماه
14

ijk ij jk
i 1

W X TW


   

 بندي شده است دوره فصلی به صورت زیر مدل 4ي مختلف در ها فعالیتتقاضا براي نیروي کار در : دیت نیروي کارمحدو:  

  for m=  1و  2و  3و  4و  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ijm ij jm
i 1

L X TL 0


   

 ها بین محصـوالت   ها، در مصرف آن نهادهاي این  به دلیل محدود بودن تولید و توزیع یارانه: محدودیت سم و کود شیمیایی
به همین منظور در این مطالعه محدودیت میزان مصـرف انـواع مختلـف کودهـاي شـیمیایی      . شود مختلف رقابت ایجاد می

  :اي نظیر کودهاي اوره، فسفات، پتاس، کود حیوانی و سموم مختلف، به ترتیب به صورت زیر در نظر گرفته شده است یارانه
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  j=  1و  2و  3کور سه منطقه مذ
14

ij ij j
i 1

f X Tf 0


   

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij ij j
i 1

o X To 0


   

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij ij j
i 1

p X Tp 0


   

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij ij j
i 1

h X Th 0


   

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij ij j
i 1

s X Ts 0


   

 آالت کشاورزي نظیر تراکتور، کمبـاین و دروگـر نیـز بـه ترتیـب بـه        دسترسی به ماشین: آالت کشاورزي محدودیت ماشین
  :هاي زیر در نظر گرفته شده است صورت محدودیت

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij ij j
i 1

t X Tt 0


   

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij ij j
i 1

k X Tk 0


   

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور 
14

ij ij j
i 1

d X Td 0


   

 هاي زراعی عمومی استفاده شده در منطقه به شرح زیر است تناوب: محدودیت تناوب زراعی:  
  )r=1( غالت، جالیز، غالت و چغندرقند -الف
  )r=2( چغندرقند، غالت و یونجه -ب
  )r=3( دذرت، غالت و چغندرقن -ج

  :هاي زراعی به شرح زیر وارد مدل شده است هاي مربوط به این تناوب معادالت محدودیت

  r=  1تناوب اول  
2 9 2 2

i1r i2r i3r i4r 45r r
i 1 i 5 i 1 i 1

Y Y Y Y Y 5TY 0
   

          

  r=  2تناوب دوم  
2

41r i2r 103r r
i 1

Y Y Y 3TY 0


     

  r=  3تناوب سوم  
2

31r i2r 43r r
i 1

Y Y Y 3TY 0


     

  :هاي مختلف نیز چنین است محصول در تناوبمعادله محدودیت مجموع سطح زیر کشت هر 

  i=  1و  2و ... .و 14محصوالت مختلف زراعی و باغی  
3 5

i1r i
r 1 t 1

Y X 0
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  i=  1و  2و ... .و 14محصوالت مختلف زراعی و باغی 
3

i ij
j 1

X X 0


  

  :ها نیز به صورت زیر است معادله محدودیت مجموع کل تناوب

  
3

1 2 3 j
j 1

5TY 3TY 3TY TXZ 0


     

 محدودیت سطح زیر کشت محصوالتی نظیر گندم و جو جهت تـامین نیازهـاي غـذایی اهـالی،     : محدودیت نیاز خودکفایی
  :نیاز دام منطقه و بذر مورد نیاز کشت سال بعد در منطقه به شرح زیر است

  i=  1و  2محصوالت گندم و جو 
3

1j j
j 1

X TXK


  

  گیري  از آنجا که درآمد بخش کشاورزي محدود است، محصوالت تولیدي مختلف در بهره: گذاري نقدي سرمایهمحدودیت
  :از آن با یکدیگر رقابت دارند، بنابراین محدودیت سرمایه به صورت زیر وارد مدل شده است

  j=  1و  2و  3سه منطقه مذکور  
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ي متغیـر آن در نظـر گرفتـه شـده، درج     هـا  هزینهي تولیدي به سرمایه نقدي، که معادل میزان ها فعالیتیاز در سمت چپ این محدودیت ن
، کـه از  )TIJ(ي زراعـی منـاطق مختلـف    هـا  فعالیـت گردیده است و در سمت راست آن مجموع میزان کل سرمایه نقدي قابل تخصیص بـه  

) دو حالـت (بر اساس این مدل تحـت دو فـرض   . گیرد آید، قرار می به دست می) مدل کالیبره(طریق تدوین الگوي کشت شرایط موجود منطقه 
در حالت اول فرض بر این است که میزان خروجی بهینه ماهانه آب سد مشخص است ولـی تخصـیص آب در هـر    . نتایج برآورد گردیده است

) 11- 3(نتـایج در جـدول   . یقا مشخص اسـت در حالت دوم فرض شده است که میزان آب تخصیصی در هر منطقه دق. منطقه مشخص نیست
  .ها ارزش اقتصادي در دامنه نزدیک به صفر قرار داشته است که در جدول صفر آمده است شود، در بعضی ماه چنانچه مالحظه می. آمده است

  )مترمکعب/ریال: واحد( ارزش اقتصادي ماهانه در قالب دو فرض  - 11- 3جدول 

  فرض دوم  فرض اول  منابع آب
  آب یک منطقه سه  منطقه زیارت  منطقه قلجق

  0  0  650  880  فروردین
  1210  0  0  0  اردیبهشت

  0  690  280  0  خرداد
  370  0  0  470  تیر

  0  190  1600  0  مرداد
  337  0  0  474  شهریور

  0  870  235  0  مهر
  0  962  1350  595  آبان
  0  0  0  0  آذر

  0  0  0  0  زمستان
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  روش تابع تولیدمثال از  -4- 3

گنـدم را   تولیـد  ، تـابع 1383عه، شهرسـتان کرمـان در سـال    مطال منطقه مورد در شده آوري جمع هاي داده از استفاده با مطالعهاین 
 بررسـی  بـراي . بوده اسـت  گندم کشت در آب واحد اقتصادي هر ارزش محاسبه تحقیق این هاي هدف از یکی .]7[ زده است تخمین

 براسـاس . گردیـد  محاسبه آب متر مکعب هر اقتصادي ارزش آن از استفاده با و شده زده مناسب تخمین تولید تابع تحقیق، هاي هدف

  :شد یافته زیر انتخاب تعمیم دوم درجه تابع مدل، انتخاب اولیه هاي مالك

)3-2(   
n n n n
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  :باشد آنگاه متغیرهاي مستقل و وابسته در مدل عبارتند از ,W, F S, K, L, P, Mهاي مختلفی نظیر بتواند نهاده Xاگر  باال تابع در
Q:  تن در هکتار( عملکرد تولید گندم(،   
F: ،مقدار مصرف کود شیمیایی در هکتار  

W: ،مقدار مصرف آب در هکتار  
M :آالت در هکتار میزان ماشین،  
P: ،میزان سم مورد استفاده  
L :،میزان سطح زیر کشت  
K: کار گرفته شده در هکتار، کار به نیروي  
S :مصرف بذر در هکتار.  

 ارزش تولیـد،  تـابع  در شـده  دار معنی متغیرهاي بدانیم، براساس آن نهایی تولید ارزش برابر را آب ارزش اقتصادي اگر منظور بدین

  :آید می دست به زیر تابع از کشاورز براي هر نهایی تولید

)3-3(  y Y
QVMP P ( ) P (0.277845 0.02101W 0.0026765S)
W


   


  
  باال تابع در

VMP:  ،ارزش تولید نهایی  
W :مقدار آب مصرف شده در هر هکتار،   
S: مقدار مصرف بذر در هکتار،  
YP :قیمت محصول.  
 متوسط .شد محاسبه کشاورز نهایی هر تولید ارزش فوق، تابع کارگیري به با و هر کشاورز استفاده مورد آب و بذر مقدار به توجه با

  .ریال برآورد گردید 278کشاورزان  براي آب مترمکعب هر ارزش
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هارم ه -فصل چ   ها توصی

  پیشینه مطالعات انجام شده -1- 4

دسـت پیـدا    هـا  روشترین  ي معین به عنوان متداولها روشبه برخی  توان میبراساس مطالعات عمده انجام شده در ایران و خارج 
ورد تـابع  مطالعـه دیگـر از بـرآ    1ریاضـی و   ریزي برنامهمطالعه با روش  4مطالعه عمده انجام شده در ایران حاکی از آنست که  5. کرد

 شرکت مهندسـین مشـاور   البته در مطالعات. اند که در برخی از این مطالعات، ترکیبی از این دو روش نیز وجود دارد تولید استفاده نموده
 5دهـد کـه    مطالعات عمده انجام شده در خارج ایران نیز نشان می 21از سوي دیگر، . جاماب از روش ارزش افزوده استفاده شده است

مطالعـه از   7مطالعه از روش محاسباتی تعادل عمـومی و   4مطالعه از برآوردهاي اقتصادسنجی،  5ریاضی،  ریزي برنامهز روش مطالعه ا
شایان ذکر است که عمده این مطالعات جنبه آکادمیک داشته و توسط محققـین  . اند گذاري ضمنی استفاده کرده و ارزش مشاهدات بازار

طـور   بـه تري هم مانند پسماند و استخراج ارزش آب از ارزش زمین نیـز وجـود دارد کـه     ي سادهها وشراما برخی . انجام پذیرفته است
   .تر صورت گرفته است هایی علمی و مالی کم توسط افراد با توانایی عمده

بـر طبـق   (گذاري اقتصادي آب در مصارف کشـاورزي در ایـران و خـارج از ایـران      مطالعات عمده انجام شده در زمینه ارزشسابقه 
ریاضـی، روش تعـادل عمـومی و     ریـزي  برنامهدر چهار دسته برآوردهاي اقتصادسنجی، ) هاي بانک جهانی در این زمینه آخرین گزارش

براساس خالصه نتایج مطالعات  .ارائه گردیده است )5-4(تا ) 1-4(جداول ه خالصه آن در بندي شده ک مطالعات بازار، بررسی و تقسیم
  :مالحظات زیر را بیان نمود توان میانجام شده 

ریـزي ریاضـی و تـابع تولیـد در طیـف       ي برنامـه هـا  روشاقتصادي آب در مطالعات انجام شده در ایـران بـه     دامنه تغییرات ارزش
ریال در اراضی زیـر   6، ]2[) 1379سال (ریال در هر متر مکعب در دشت قزوین  7/5این ارزش از حد پایین . دگیرن اي قرار می گسترده

ریـال   235تا  ]21[ )1375(ریال در استان اصفهان  141، ]5[) 1378(هاي پسته رفسنجان  ریال در باغ 120، ]3[) 1376(سد طالقان 
که از نظر سـال،   ارزش برآوردي در مزرعه دانشکده مشهد با وجود این. گیرد رار میق ]12[) 1373(در مزرعه دانشکده کشاورزي مشهد 

این احتمال وجود دارد که برآورد ارزش اقتصادي آب در مراکـز  . دهد قبل از سایر مطالعات انجام گرفته ولی ارزش باالتري را نشان می
  . گر ارزش واقعی آب است تحقیقات کشاورزي بهتر از شرایط گردآوري داده از کشاورزان، نشان

بسـیاري از ایـن   . اي قرار دارد واحدهاي سنجش در طیف گسترده ،ارزش مطالعات انجام شده در خارج کشور از لحاظ روش، میزان
هـاي بـرآوردي بـه     ارزش. باشـد  مـی ي تـر  بـیش نتایج در قالب کتب مختلف بیان شده و اظهار نظر دقیق درباره آنها نیازمند مطالعـات  

ارائـه شـده کـه خـاص ایـاالت متحـده       ) متر مکعـب  1233حدود (ي پولی و واحدهاي سنجشی متفاوتی ازقبیل جریب ـ فوت  واحدها
 87، 67، 44 فوت شروع شده و تا - دالر در هر جریب 9از  1990هاي مختلف آمریکا در دهه  هاي برآورد شده در ایالت ارزش. باشد می
یک بـرآورد در ایالـت کالیفرنیـا     .گیرد دالر قرار می 054/0دالر در هر مترمکعب تا  007/0حدود یابد که در دامنه  دالر ادامه می 112و 
یورو در هر مترمکعب  29/0تا  005/0در برآورد دیگري در اسپانیا ارزش آب حدود . دهد دالر در هر مترمکعب را نشان می 14/0تا 1/0

هاي حاصل از این نتایج تنها با مالحظـات   حاکی از آن است که ناسازگاري هاي برآوردي در این مطالعات ارزش. تخمین زده شده است
نیـز در  ) و تولیـد  بـرداري  بهـره ي مختلف ها نظامفضاي کسب و کار و ( قابل توضیح نبوده و مالحظات نهادي  ها روشفنی مربوط به 

  .ها باید لحاظ شود توضیح این ناسازگاري
  
  



 ارزش اقتصادي آب براي مصارف کشاورزيتعیین راهنماي   44

 

 گذاري اقتصادي آب در ایران سابقه مطالعات عمده انجام شده درحوزه ارزش -1- 4جدول 

منطقه مورد   نویسنده  ردیف
  خالصه نتایج  روش برآورد  )سال( مطالعه

  دهقانیان، شاهنوشی  1
مزرعه دانشکده 
کشاورزي مشهد 

)1373(  
  ریزي خطی برنامه

تري  ثیرات کماتغییرات قیمت آب به مراتب ت ،)نسبت به سایر فصول(در فصل پاییز 
ریال بـه   235برابر با ) ارزش آن(اي آب  قیمت سایه. گذارد بر مقدار تقاضاي آب می

  .ازاي هر مترمکعب برآورد گردید

استان اصفهان   مقدسی  2
  ریزي خطی برنامه  )1375(

رانـدمان   چنانچه. هاي مختلف استان برآورد شده است بازده نهایی آب در شهرستان
ریال و در صورتی که  441درصد باشد ارزش هر مترمکعب آب معادل  100آبیاري 

  .ریال است141درصد باشد، این رقم برابر  33راندمان به اندازه کنونی خود یعنی 
اراضی زیر سد طالقان   ترکمانی و همکاران  3

  .ریال به ازاي هر مترمکعب برآورد کردند 6ارزش بازده نهایی آب کشاورزي را حدود   ریزي ریاضی برنامه  )1376(

  چیذري و میرزایی  4
هاي پسته،  باغ

شهرستان رفسنجان 
)1378(  

که قیمـت تمـام    ریال است، حال آن120ارزش تولید نهایی هر متر مکعب آب برابر   تابع تولید
  .پذیر است تابع تقاضا کشش. باشد ریال می 85شده هر مترمکعب آب 

  ریزي ریاضی برنامه  )1379(قزوین  دشت  اسدي و سلطانی  5
ریال براي هر مترمکعب  7/5نرخ تمایل به پرداخت کشاورزان در منطقه مورد مطالعه 

هکتار، با افزایش قیمـت،   10تر از  کشاورزان داراي زمین کم. آب آبیاري بوده است
  .دهند هکتار کاهش می 10از گروه داراي زمین باالي  تر بیشمیزان تقاضاي خود را 

 سنجی در خارج ایراناقتصادي آب با برآوردهاي اقتصاد گذاري سابقه مطالعات عمده ارزش -2- 4جدول 

منطقه مورد   نویسنده  ردیف
  خالصه نتایج  روش برآورد  مطالعه

فوکس و پري   1
)1999(  

  ORایالت مالهور، 
)2-1991(  

تحلیل قیمت 
  .گیرد دالر در هر جریب قرار می 44تا  9بسته به سطح زمین، ارزش آب آبیاري بین   گذاري ضمنی ارزش

  )1993(چین   )1999(وانگ و الل   2
توابع تولید ترنزلگ و 

داگالس براي  -کاب 
  تقاضاي آب صنعتی

  .یوان در هر تن تخمین زده شده است 45/2ارزش آب 

پازاکاوامبا و ون در   3
از تابع  OLSتخمین   زمیباوه، نیانیادزي  )2000(زاگ 

  محصول آب
دالر در هـر   1/0ی آب با توجه به قیمـت ذرت  یحاکی از آنست که ارزش نها نتایج

  .دالر در هر مترمکعب است 15/0کیلو برابر 
داگالس  -تابع کاب   )1998(پاکستان   صحیبزادا  4

  .اینچ بوده است /روپیه در هر جریب  45-415ارزش آب    OLSتخمینی با 

شاك و گرین   5
)2003(  

ناحیه ذخیره آب 
 CAآروین ادیسون 

)1997(  

از  Logitمدل 
کارگیري آب  هب

  زیرزمینی
 فـوت قـرار گرفتـه و    -دالر در هر جریب  73/87تا  35/50آب سطحی بین  ارزش
  .فوت است -جریب  31/112تا  85/62آب زیرزمینی از  ارزش

 ریاضی در خارج ایران ریزي برنامهگذاري اقتصادي آب با روش  سابقه مطالعات عمده ارزش -3- 4جدول 

منطقه مورد   نویسنده  ردیف
  خالصه نتایج  روش برآورد  مطالعه

گیسر و دیگران   1
)1979(  

 آبیاري چند تولید
محصولی در جنوب 
  غربی ایاالت متحده

)75 -1974(  

ریزي  مدل برنامه
 خطی

دالر  6/15تا  3بین  ،ینیفوت در ارتفاعات پا /دالر در هر جریب 3/7تا  4بین  ارزش
فـوت در   /دالر در هر جریـب  8تا  3فوت در ارتفاعات متوسط و بین  /در هر جریب
  .متغیر است ارتفاعات باال

کاري و زیلبرمن   2
)2002(  

منطقه آبی وست لند، 
CA  

)95 -1988(  
ریزي ریاضی  برنامه

  پویاي احتمالی
هاي نامطمئن وجـود دارد،   آب قیمتدر بازار که  آوري مدرن را وقتی کارگیري فن هب

دالر در  115تا  1998فوت در  /دالر در جریب  44خریدهاي آب از . کند بررسی می
  .قرار دارد 1995فوت در  -جریب 

دراپر و همکاران   3
سازي جریان  بهینه  )2020(کالیفرنیا   )2003(

  شبکه
ر منطقه دریاچه کاستیک کنندگان شهري د براي استفاده 2020ارزش سایه براي آب در سال 

  . یابد دالر در هر متر مکعب کاهش می 5/0دالر در هر متر مکعب است به  8که برابر 
رودریگوز و مارتینز   4

)2004(  
دره دورو، اسپانیا 

یورو در هر متر مکعب  29/0تا  005/0هاي  بازار شبیه سازي شده آب حاکی از قیمت  ریزي خطی برنامه  )2003(
  .مفروضات کمیابی استبسته به 

تزور و همکاران   5
)2004(  

مراکش، چین، 
مکزیک، آفریقاي 

  جنوبی و ترکیه

ریزي خطی در  برنامه
در  PMPمراکش و 

چین، مکزیک، افریقاي 
  جنوبی و ترکیه

واحـد پـول آفریقـاي     07/0متر مکعب، هر یوان در  035/0ارزش آب در چین برابر 
 16تا  12درهم در هر متر مکعب در مراکش و  3تا  46/0متر مکعب، هر جنوبی در 

  .هکتار براي ترکیه بوده استهر میلیون لیر ترکیه در 
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  در خارج ایران)  CGE( گذاري اقتصادي آب با روش محاسباتی تعادل عمومی  سابقه مطالعات عمده ارزش -4- 4جدول 

منطقه مورد   نویسنده  ردیف
  خالصه نتایج  روش برآورد  مطالعه

برك و دیگران   1
)1991(  

دره سان جواکین 
)1991(  

 CGEشبیه سازي 
  .دست آمده است هفوت ب /دالر در هر جریب 67ارزش سایه   اي منطقه

بییر، بل و فیشر   2
)1998(  

آبگیر موري دارلینگ، 
  )1993( استرالیا

مدل کنترل بهینه 
اي با  آبیاري منطقه

  هواي نامطمئن
  .دالر استرالیا در مگا لیتر بطور میانگین بوده است 30تا  19ارزش آب بین 

 COشرقی،   جنوب  )2000( گودمن  3
)2040-2000( 

از  CGEتخمین 
اثرات اقتصادي 

افزایش ظرفیتهاي 
  ذخایر یا انتقال آب

هاي خشک در هـر   دالر در سال 30هاي مرطوب و  دالر در سال 15ارزش آب بین 
  .دست آمد هفوت ب /جریب

روزگرانت و همکاران   4
)2000(  

آبگیر رودخانه مایپو، 
  شیلی

ریزي  مدل برنامه
  ریاضی منسجم

 04/0متر مکعب در مورد پایه و بین هر دالر در  13/0تا  02/0قیمت سایه آب بین 
تا  01/0هاي قابل فروش و  آبه متر مکعب براي کشاورزان با حقهر دالر در  72/1تا 
دست  ههاي قابل فروش ب آبه براي کشاورزان بدون حقمتر مکعب هر دالر در  79/0

  .آمده است

 گذاري اقتصادي آب با روش مطالعات بازار در خارج ایران لعات عمده ارزشاسابقه مط -5- 4جدول 

منطقه مورد   نویسنده  ردیف
  خالصه نتایج  روش برآورد  مطالعه

کامینیگز و نرسیزیانتز   1
)1992(  

  غرب ایاالت متحده
فـوت در نیـو    /دالر در هـر جریـب   1570دالر تا  350هاي دایمی از  آبه فروش حق  مشاهدات بازار   )1984- 87(

  . گیرد مکزیکو قرار می

  )1991(کالیفرنیا   )1994(هاویت   2
بازارهاي مشاهده 

سازي  شده و شبیه
 شده

  .مترمکعب قرار داردهر دالر در  14/0تا  1/0قیمت ذخایر آب کالیفرنیا بین 

روزگرانت و اسکلیر   3
متر مکعب در نواحی مختلف قـرار گرفتـه   هر دالر در  08/0تا  05/0ارزش آب بین   مشاهدات بازار  )1995(مکزیکو   )1996(

  .است

و ) 1998(یمن   )2000(احمد   4
تا  79/0مترمکعب براي کشاورزي یمن و  هر دالر در 45/1تا  02/0ارزش آب بین   مشاهدات بازار آب  )1996(فلسطین 

  .متر مکعب براي مصرف داخلی فلسطین برآورد گردیدهر دالر در  12/1

برایانت و همکاران   5
هاي مختلف  اینچ در موقعیت /دالر در هر جریب 3تا  83/0هزینه نهایی آبیاري بین   مشاهدات بازار  )2001(آرکانزاس   )2001(

  .دست آمده است هب

و همکاران  لومیس  6
)2003(  

  غرب آمریکا
فـوت  / ساله در هر جریب دالر براي اجاره یک 30آبه و  دالر براي حق 609ارزش آب بین   مشاهدات بازار آب  )1999-1995(

  .برآورد گردید

حوضه کالمات   )2004(جیگر   7
دالر در هـر   120تـا   6گذاري ضمنی منجر به برآورد بازدهی آب بـین   روش ارزش مشاهدات بازار زمین   )2001(

 .جریب در سال گردید

  گذاري ي ارزشها روشنکات عمده در کاربرد  -2- 4

بـه علـت وجـود     بـازار شکست گفت نقص نهادي مانند عدم وجود حقوق مطمئن در مالکیت و انتقال آب،  توان میبه طور خالصه 
ي خصوصـی و  ها هزینهاي موجب شکاف بین  ي یارانهها سیاستي انحرافی نظیر ها سیاستو  )نظیر تاثیر بر محیط زیست  ( جانبی آثار

از پیامدهاي مستقیم چنین شرایطی عدم دریافت عالمـت صـحیح از کمیـابی واقعـی منـابع آب از      . اجتماعی مصرف آب گردیده است
بیش از حـد از   يبردار بهرهموارد اشاره شده موجب پیچیدگی برآورد ارزش از یک سو و . باشد کنندگان می سوي تولیدکنندگان و مصرف

  .شود میاز طرف دیگر منابع آب 
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و  گذاري باید به این نکته توجه داشت که هیچ روشی به صـورت مطلـق قابـل توصـیه نیسـت      ي مختلف ارزشها روشدر کاربرد 
ت مهـم در  از نکـا . شـود  هاي زیاد و برخورداي از اطالعات الزم منجر به نتیجـه بهتـر نمـی    صرف پیچیده بودن روش، استفاده از داده

نظـام   ،فضـاي کسـب و کـار    ،کننـده  شناسی اعمال شده توسـط مطالعـه   روشگذاري مرحله مطالعاتی،  ي مختلف ارزشها روشکاربرد 
تخصص و تجربه نیروي کارشناسی و در نهایـت هزینـه و زمـان تخصـیص      ،اجتماعی طرح - ، ابعاد و دامنه آثار اقتصاديبرداري بهره

  . استیافته به این گونه مطالعات 

  ي قابل توصیهها روش -3- 4

رود در آینـده نیـز    گذاري آب کشاورزي در ایران بوده و انتظار می ي مختلف ارزشها روشروش پسماند پرکاربردترین روش در بین 
در وجـود   تـوان  مـی دالیـل ایـن امـر را    . ي توسـعه منـابع آب باشـد   هـا  طـرح ي مهـم در ارزیـابی اقتصـادي    ها روشکماکان یکی از 

هاي مختلف، امکان به کارگیري این روش توسط کارشناسان با سطح علمی قابـل قبـول، وجـود و قابلیـت دسترسـی بـه        دستورالعمل
هـاي زمـین در    قیمـت بـه روش   تـوان  میي ساده دیگر ها روشاز . هاي پایه مورد نیاز و در نهایت محدویت هزینه و زمان دانست داده

بایـد   هـا  روشبدیهی است در به کـارگیري ایـن   . اشاره کردمشاهده مستقیم بازارهاي آب استفاده از   روش و آب و بدون آب شرایط با
  .را در نظر گرفت...) و تقاضاي محلی براي استفاده غیر کشاورزي از زمین ،تورم قیمتی(هاي الزم نظیر ضعف بازارهاي مالی  احتیاط

گـذاري اقتصـادي آب در مصـارف     ي کاربردي دیگر جهـت ارزش ها روشاز » ولیدبرآورد تابع ت«و » ریزي ریاضی برنامه«دو روش 
نیازمنـد تـیم    هـا  روشلذا بـه کـارگیري ایـن    . باشند ي برخوردار میتر بیشي فوق از پیچیدگی ها روشکشاورزي هستند که نسبت به 

در  هـا  روشهـاي مـورد نیـاز ایـن      داده کـه  درصـورتی . اي است که از توانایی علمـی بـاال و بودجـه کـافی برخـوردار باشـند       اقتصادي
بـرداران   هـاي آمـاري بهـره     نامـه از نمونـه   هاي آماري و سایر منابع آمـاري موجـود نباشـند، الزم اسـت کـه از طریـق پرسـش        سالنامه

هــاي حاصــل از  امــا برخــی مطالعــات انجــام شــده در داخــل حــاکی از آن اســت کــه اســتفاده از داده . کشــاورزي گــردآوري گــردد
معنی شود که این امـر بـا واقعیـت منـاطق کـم آب و       ها از نظر آماري بی شود که ضریب آب در مدل هاي نمونه موجب می نامه پرسش

بـردار   نامـه بهـره   جـاي پرسـش   هـاي مراکـز تحقیقـاتی بـه     بر اساس توصیه استادان اقتصاد، بهتـر اسـت از داده  . بیابانی مطابقت ندارد
به عبـارت دیگـر بـراي بـرآورد ارزش آب     . بسیار گسترده است ها روشاست که دامنه کاربرد این  الزم به ذکر. کشاورزي استفاده شود

  .در سطح یک مزرعه تا سطح حوضه آبریز کاربرد دارند

  پیشنهادها -4- 4

مویـد آن اسـت   ) مـورد  21(و خارج کشور ) مورد 5(گذاري آب کشاورزي از روش غیر پسماند در داخل کشور  بررسی ادبیات ارزش
پیشنهادهاي زیـر را در ادامـه کـار     توان می بنابراین. ده این مطالعات جنبه آکادمیک داشته و توسط محققین انجام پذیرفته استکه عم

  :راهنماي حاضر مورد توجه قرار داد
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  ي کوچکها طرحگذاري اقتصادي آب در  ارزش -1- 4-4
ـ  مـی ي تامین آب کشاورزي به صورت فراگیر مورد استفاده قرار گرفته اسـت، کماکـان   ها طرحروش پسماند که تاکنون در  د در توان

اجتماعی محدودي در سطح محلی دارند و از طرف دیگر با محدودیت هزینـه   -ي کوچک که از یک طرف آثار اقتصادي ها طرحمورد 
هـا   کـه هـدف اصـلی مقایسـه گزینـه     ) شناسایی(ر مرحله پیدایش شایان ذکر است که د. رو هستند، مورد استفاده قرار گیرد هو زمان روب

  .ي توسعه منابع آب قابل توصیه استها طرحاست نیز استفاده از روش پسماند به عنوان روش غالب براي کلیه 

  ي بزرگها طرحگذاري اقتصادي آب در  ارزش -2- 4-4
یی هـا  طـرح و همچنین ) مانند طرح سد و شبکه کرخه(اي یا ملی است  ها فرامنطقه ي بزرگ مقیاس که دامنه تاثیرات آنها طرحدر 

گذاري اقتصادي آب نیز در کنـار روش پسـماند    ي دیگر ارزشها روشتخصیص آب بین مصارف مختلف اهمیت زیادي دارد،  مسالهکه 
  . اشاره کرد ریاضی و برآورد تابع تولید ریزي برنامهدو روش به  توان می ها روشاز جمله این . شود توصیه می

  





 1پیوست 5

گذاري  ي ارزشها روشقایسه م
  اقتصادي آب در مصارف کشاورزي





 51  گذاري اقتصادي آب در مصارف کشاورزي هاي ارزش مقایسه روش -1پیوست 

 

ه روش -1پیوست  ارزش مقایس ي  ب در  ها ي آ اقتصاد ي  ار ذ يگ  مصارف کشاورز

  کلیات -1-1.پ

در ایـن  . هایی است که هنگام استفاده از آن بایستی مد نظر قـرار گیـرد   گذاري داراي مزایا و محدودیت ي ارزشها روشهر یک از 
مزایـا  گـاه   گردد، آن بیان میریاضی ریزي  روش برنامهو  برآورد تابع تولید روش ،ي پسماندها روشهاي  ، ابتدا مزایا و محدودیتپیوست

بـه طـور کلـی     در ادامـه نیـز  . خواهـد آمـد  به طور اجمالی ستانده و هزینه جایگزین  - گذاري ضمنی، مدل داده هاي ارزش محدویتو 
  .]38[ گیرد ي استقرایی مورد مقایسه قرار میها روشي قیاسی در مقابل ها روش

  روش پسماند -2-1.پ

  مزایا -1-2-1.پ

ي پیشـنهادي  هـا  سیاسـت براي پاسخگویی به بسیاري از نیازهاي ارزیابی خصوصی و عمومی  هاي مختلف روش پسماند با تکنیک
د به آسانی براي مقایسه و تناسب با قیمت توان میدست آید  هکه قیمت سایه یا تمایل به پرداخت هر واحد آب ب زمانی. رود کار می آب به

مزیـت عمـده دیگـر روش پسـماند، راحتـی،      . کار رود ي پیشنهادي بهها سیاستي فرصت ها هزینهیا  ها هزینهکاالها و خدمات دیگر و 
قبـل از  . شـود  اصول حسابداري و محاسباتی آن به سادگی درك شده و اجـرا مـی  . ریزي است عنوان ابزار برنامه هکاربرد و انعطاف آن ب

ـ   ي تولید و سیستمها مدلورود  تـرین روش در   در حـال توسـعه متـداول    ویـژه در کشـورهاي   ههاي محاسباتی پیشرفته، روش پسماند ب
هـا را بـراي     هاي پیشرفته ایـن اسـت کـه فایـده     سومین جنبه ارزشمند این روش حتی با وجود تکنیک. ریزي کاربردي بوده است برنامه

را کـه  ین کاربرد را داشته است، چتر بیشدر بخش کشاورزي روش پسماند . زند سناریوهاي فرضی عالوه بر وضعیت موجود تخمین می
  .اطالعات آن اغلب به آسانی قابل حصول است

  ها محدودیت -2-2-1.پ

 سـط تولیدکننـدگان احتمـاال   سازي تو فرض بهینه. کنند ها مشکل ایجاد می روش پسماند مبتنی بر مفروضاتی است که برخی از آن
هـا مشـکل زا    اما فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و فرضیه تعادل ایستا و دانش کامـل بنگـاه  . در شرایط دنیاي واقعی صادق است

. نتایج مبتنی بر چنین مفروضاتی باید با احتیـاط برخـورد شـود   به به ندرت ثابت بوده،  ها سیاستآوري، بازارها و  در دنیایی که فن. است
ریـزي   برنامـه ي ایسـتا  هـا  مـدل هـاي آینـده فراتـر از      گران براي تخمین فایـده  ي پویا، تعداد اندکی از تحلیلها لمدبه علت پیچیدگی 

گران همچنین  تحلیل. گردد هاي قابل کاربرد آن منجر به نتایج نادرستی می پسماند بدون درك مفروضات و دادهکاربرد روش . کنند می
درسـت   گذاري قیمت. بیش از اندازه تخمین بزنندطور کامل به حساب نیاورده و ارزش درست را  هها را ب ممکن است هزینه تمامی نهاده

بـا   تـر  بـیش   ایـن روش . کننده هستند، چـالش بزرگـی اسـت   هایی که در مالکیت خصوصی تولید هنهاد ها و مخصوصا ها و ستانده نهاده
اي در   ده بوده و در طول زمان ثابت اسـت و آب نقـش عمـده   اي در کشاورزي مطابقت دارد که داراي روش تولید سا محصوالت عمده

هاي زیـادي در مالکیـت خصوصـی     آمیز است و نهاده  یند تولید، پیچیده و مخاطرهآي کشاورزي که فرها فعالیتارزش تولید آن دارد، در 
  . گردد خوش خطا می دست تر بیشهاي مربوط به سود اقتصادي آب   کننده هستند، تخمینتولید
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  مسایل اجرایی در استفاده از تحلیل پسماند -3-2-1.پ

هـا و   درباره آن بحث شـد، الزم اسـت برخـی تصـمیم     پیش از اینبه منظور استفاده از تحلیل پسماند، عالوه بر بنیان تئوریکی که 
هـاي   هـا و نهـاده   سـتانده هـا و   ها، تخمین قیمت نهاده بینی ها در زمینه پیش این تصمیم. ها صورت گیرد گذاري سیاستها جهت  توافق

  . شود تملیکی است که در زیر به اختصار به آن اشاره می

  ها بینی پیش مساله -1-3-2-1.پ

هـاي آبیـاري    بینانـه در مـورد فایـده    هاي بسـیار خـوش   بینی شواهد تجربی حاکی از آن است که روش پسماند اغلب منجر به پیش
هـاي محصـول بسـیار    یرهـاي هزینـه، اسـتفاده از عملکرد   ز حـذف برخـی از متغ  بینی ناشی ا بخشی از خطاي پیش. شود کشاورزي می

  .شود می... و) در مواردي که مدل بلندمدت مناسب است(مدت  ي کوتاهها مدلکارگیري  به ،بینانه خوش
شـود،   استفاده مـی بینی شرایط با و بدون طرح  ها براي پیش ها و تکنیک از این رو الزم است، همیشه حتی زمانی که از بهترین داده

  .گیري صحیح انجام شود یت و مفروضات جانشین متنوع نتیجههاي حساس عدم اطمینان به آن را به خاطر داشته و با استفاده از آزمون

  ها ها و ستانده تخمین قیمت نهاده -2-3-2-1. پ

هاي اریـب از   نادرست منجر به تخمین ذاريگ قیمت. نگیز استها یکی از موضوعات چالش برا ها و ستانده تعیین قیمت براي نهاده  
پسـماند  ) پـایین (الي ها منجر به تخمین رو بـه بـا   قیمت نهاده) باال( به عبارت دیگر تخمین رو به پایین. شود مانده می ارزش جزء باقی

  .گردد پسماند می) پایین( ین رو به باالستانده منجر به تخم) پایین(ها نیز تخمین رو به باالي  طور در مورد ستانده همین. شود می
گاه ارزش  ها و محصوالت از قیمت تعادلی رقابتی آن منحرف شود، آن شکست بازار باعث شود که قیمت نهاده اگر دخالت دولت یا

مقـدار   تر از شود که پسماند کم تر از قیمت رقابتی آن، موجب می نهاده کم گذاري قیمت. باشد دست آمده از روش پسماند درست نمی به
هـاي جهـانی آن نگـه     تـر از قیمـت   کـم براي مثال، برخی کشورها قیمت محصوالت کشـاورزي را  . عکسواقعی تخمین زده شود و بر

  . گردد تر از حد واقعی برآورد می در این حالت ارزش آب آبیاري کم. ها پایین بماند دارند تا قیمت غذا براي شهروندان آن می
اي بـا   ي سـرمایه ها هزینهنند نرخ دستمزد ممکن است با قانون حداقل دستمزد، افزایش یافته باشد یا از سوي دیگر، قیمت نهاده ما

تر از هزینـه نهـایی    همچنین قیمت انرژي الکتریکی اغلب کم. ي پولی و مالی دولت بر نرخ بهره تحت تاثیر قرار گرفته باشدها سیاست
هزینـه  ) زیـاد (، تخمـین کـم   )هاي اقتصـادي و نـه مـالی    در نظر گرفتن قیمت(اعی در چنین مواردي از دیدگاه اجتم. تولید انرژي است

  .گردد مانده می ارزش جزء باقی) کاهش(ها منجر به افزایش  نهاده
هـا کـه در تحلیـل پسـماند مـورد       زیرا قیمت محصوالت و هزینـه نهـاده  . مهمی است مسالهمشخص کردن طول یا بعد زمان نیز 

. مدت نتـایج متفـاوتی ارائـه خواهنـد کـرد      ي بلند مدت و کوتاهها مدلدر نتیجه . ریزي بستگی دارد ه دوره برنامهگیرد ب استفاده قرار می
ي هـا  مـدل شـود، امـا در    نظر می ها صرف ي جزیی به حساب آمده و در محاسبات از آنها هزینهمدت،  ي کوتاهها مدلبعضی مخارج در 

  .بلند مدت باید به حساب آورده شوند
هـاي نهـاده و    بینـی قیمـت   پـیش  - رو است هطور متناوب با آن روب هاي اقتصادي به که تحلیل -هاي بلندمدت ریزي برنامه در مورد

 هاي اقتصادي کافی است بـه نوسـانات مشـاهده شـده در     بینی قیمت ها در پیش براي درك محدودیت. ستانده از دشوارترین امور است
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د تـا حـدود زیـادي ایـن     توان میهاي ثابت  قیمت در این راستا استفاده از. رن گذشته توجه شودبینی مربوط به آن در نیم ق قیمت و پیش
  .محدودیت را کاهش دهد

تـرین عوامـل در    و کمیـابی منـابع، مهـم   ) المللـی  در قالب اتخاذ یک رژیم تجاري آزاد بین(بهبود و توسعه فناوري، تغییرات نهادي 
  . ستایجاد نوسانات قیمت نهاده و ستانده ا

  )تملیکی( هایی که در مالکیت خصوصی تولیدکننده هستند نهاده مساله -3-3-2-1.پ

. هـا از منـابع دیگـر اخـتالف اسـت      کننده یا کم برآورد کردن آنهاي خصوصی تولید ب نیاوردن نهادهعالوه بر موارد فوق، به حسا
اهمیـت   دارايدو نکتـه در ایـن راسـتا    . هاي خاص است استراتژيهاي تملیکی در تحلیل پسماند مستلزم استفاده از  تعیین قیمت نهاده

انـد   گذاري از قبل تعیین شده نتایج تصمیمات مدیریتی و سرمایه وسیله ههاي تملیکی نامعین است، چون ب که قیمت نهاده اول این. است
ینه فرصـت خـود را دارنـد و کمیـاب و بـا ارزش      ، اما آنها هزشوند میهاي تملیکی در بازار خریداري ن که با وجودي که نهاده و دوم این

بـه چنـد    تـوان  میهاي تملیکی را  نهاده. طعی استهاي قراردادي و غیر قراردادي اغلب مبهم و غیر ق در عمل، تمایز بین نهاده. هستند
انی مانند نیروي کـار، خالقیـت،   هاي انس نوع دوم نهاده. داران است نوع اول، سرمایه مالی بنگاه یا آورده مالک یا سهام. نوع تقسیم کرد

  .شود آخرین نوع نیز شامل زمین و منابع طبیعی دیگر می. نوآوري و مدیریت مالک است
هاي تحقیقات کشاورزي خصوصی یـا   در سازمان فرض کرد که ابتکارها عموما توان میگذاري آب در کشاورزي  داف ارزشبراي اه

. ظـر اسـت  ن ي مبتکرانه براي کشاورزان معمولی نـاچیز بـوده و قابـل صـرف    ها فعالیتد طور میانگین، درآم هگیرد و ب عمومی صورت می
در . شـود  تـر کمـی مـی    هاي کوچک و خانوادگی راحت هاي بزرگ با ساختار سهامی نسبت به بنگاه ي مدیریت در مورد شرکتها هزینه

تخصـیص هزینـه   . کمک کند مسالهد به حل این توان میا ه اي در شرکت ي مدیریتی و مشاورهها فعالیتواقع، هزینه تقریبی استفاده از 
بـا توجـه بـه موقعیـت و     هـا اغلـب    زمـین . گذاري استفاده آب کشاورزي با روش پسماند بسـیار مهـم اسـت    فرصت به زمین در ارزش

اجـاره اقتصـادي   با این وجود، چـون قیمـت و   . ها به آسانی میسر نیست به آن بوده و امکان تفکیک منافع مربوط همگنحاصلخیزي نا
  . کار رود د براي تخمین هزینه فرصت زمین بهتوان میزمین موجود است 

  روش تابع تولید -3-1.پ

 مزایا -1-3-1.پ

ـ  میهاي درست برازش شود  گردد و در صورتی که با داده میابع تولید به پشتوانه نظري آن برمزیت اصلی روش ت د بـه بـرآورد   توان
هـاي   گران براي برآورد توابع تولید از داده تحلیل. بینی نیز دارد پیش که با توجه به تابع برآورد شده قدرتقابل قبولی از ارزش آب برسد 

دلیل واقع بینانه و قابـل اتکـا بـودن نسـبت بـه اظهـار نظـر         ههاي اولیه حاصل از مراکز تحقیقاتی ب داده. کنند و ثانویه استفاده می اولیه
کنترل شده با قطعات کوچـک زیـادي از    هاي که آزمایششود، چرا  مه از کشاورزان ترجیح داده مینا محلی کارشناسان و تکمیل پرسش

. گیرنـد  ا ثابـت در نظـر مـی   هـا ر  در این شرایط سـایر نهـاده  . تلف آب براي آبیاري سر و کار داردهاي مخ یک محصول خاص با میزان
کـش و   هـاي دیگـر از قبیـل کـود، آفـت      و تغییر میزان و شکل نهـاده  تر با تغییر میزان آب در مراحل مختلف رشد پیچیده هاي آزمایش
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چندین بار تکرار آزمایش براي رسـیدن بـه تخمـین    . کننده را بهتر منعکس کندهاي تولید واقعیت پیچیده انتخاب دتوان میترکیب خاك 
تـر خواهـد بـود، امـا تعـداد       بینانـه  ، نتـایج واقـع  عنوان متغیر وارد شـوند  هي بتر بیشهاي  البته هر قدر نهاده. آماري قابل اتکا الزم است

تـر   مشابهی در طی چندین سال، تابع تولید را دقیق هاي لت تغییرات جوي سالیانه، آزمایشبه ع. ي الزم خواهد بودتر بیش هاي آزمایش
 . دهد نشان می

  ها محدودیت -2-3-1.پ

مالکیـت   هایی کـه در  نهادهو همچنین ها  ها و ستانده ت نهادهتخمین قیمدو محدودیت آخر اشاره شده در مورد روش پسماند یعنی 
و  2-3-2- 1.ها کـه در بنـدهاي پ   عالوه بر این محدودیت. در مورد روش تابع تولید نیز موضوعیت دارد کننده هستندخصوصی تولید

  .ندهایی خاص مربوط به روش تابع تولید به شرح زیر مطرح هست توضیح داده شد، محدودیت 3-3-2 -1.پ

  ها و اطالعات تجمیع و نیاز به داده مساله -1-2-3-1.پ

کـه در   در حـالی . رسـند  راهبردهاي استنتاجی از تعمیم یک مدل منفرد به مجموعه تولیدکنندگان در یک صنعت یا منطقه می تمامی
. آوري با هم متفـاوت باشـند   هاي اولیه خود، نوع محصول تولیدي و فن ف در یک صنعت ممکن است در داراییهاي مختل واقعیت بنگاه

رو از  ایـن از. هـا نیسـتند   گران داراي بودجه و زمان کافی براي برآورد تابع تولید همه بنگـاه  شود که تحلیل تعمیم از آنجا ناشی می مساله
آوري و نـوع محصـول در جمعیـت مـورد مطالعـه اسـت،        فن هایی مانند اندازه، کننده میانگین برخی مالك اي که منعکس بنگاه نماینده
  . کنند استفاده می

هـاي   ها توسط سـازمان  داده ، یادر دسترس نیستندیا هاي مورد نیاز  معموال داده. عات نیز وجود داردآمار و اطال مسالهاز سوي دیگر 
هـا در دسـترس    دلیـل مقـررات و محرمانـه بـودن آن    که ممکن است بـه   شوند میآوري  دولتی مانند ادارات سرشماري یا مالیاتی جمع

آوري نشـده باشـد و در نتیجـه پارامترهـاي      گیري تصادفی مناسبی جمع ها با نمونه ادهبه عالوه احتمال دارد بعضی د. نباشد گر پژوهش
امـا ایـن   . بهتري در برداشـته باشـد  د نتایج توان مییک بازدید و ممیزي همراه با مصاحبه  بنابراین. نااریب و مطلوبی در اختیار قرار ندهد

  .، زمان و مهارت باالیی است کار نیازمند هزینه

  تصریح تابع تولید -2-2-3-1.پ

روش و متغیرهـاي آن بـه شـدت بـه تغییـرات کوچـک در        ایـن  .اسـت  آن، تصریح درست تابع تولیداصلی در کاربرد روش  مساله
اي از تابع تولیـد،   اگر نهاده. خطا یا حذف متغیرها نتایج اریبی حاصل خواهد شد ها حساس است و با وجود مفروضات تابع تولید یا قیمت

همـین مطلـب در   . شـود  آب نسبت داده شده و ارزش آب بیش از حد واقعی نشان داده می جزء باقیماندهسهم آن به  ،حذف شده باشد
امـا اریـب آن نسـبت بـه حالـت حـذف یـک متغیـر         . استتر از مقدار واقعی آن تخمین زده شده باشد نیز صادق  اي که کم مورد نهاده

کننده نیستند، اما الزم است که شرایط تولید مورد مطالعه، تقریب معقـولی از  به طور کامل محدودروش این مفروضات . تر است کوچک
  . مدل مفهومی باشد
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ي الزم اسـت کـه سـطوح    تولیدین در هر تحلیل کند، بنابرا هاي دیگر نیز تغییر می اثر تغییر سطح نهاده آب در تولید با سطح نهاده
بنـدي، مقـدار    ویژه کشاورزي به زمان هیندهاي تولید بآفر. شودها بر تولید نیز مشخص  هاي دیگر و چگونگی اثرگذاري آن مناسب نهاده

ممکن است تا حـد  نتیجه افزایش آب در بازدهی محصوالت . هاي محیطی مانند شرایط جوي بسیار حساس هستند نهاده آب و ویژگی
همچنین کمی کـردن اثـر آب بـا کیفیـت پـایین بـراي ارزیـابی        . که در چه فصلی از رشد انجام شود، متفاوت باشد زیادي بسته به این

ریـزي بلندمـدت بایـد     که باید مشخص شـود کـه در برنامـه    تر این ي بهبود کیفیت آب نیز بسیار مشکل است و از همه مهمها سیاست
  ابت فرض شود یا خیر؟آوري تولید ث فن

 ،روش ایـن  در کـاربرد . آید دست می همصاحبه یا نظر کارشناسان متخصص ب نتایج مراکز تحقیقاتی،توابع تولید کشاورزي از طریق 
  :موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد

 ه باال از سطح تولیـد بـا   تخمین رو به پایین یا رو ب؛ بینی درست سطوح واقعی محصوالت آتی با توجه به عوامل تولید پیش
  . شود از حد واقعی از آب می تر بیشتر یا  گذاري کم هاي معین موجب ارزش مجموعه نهاده

 هـاي آبیـاري    براي مثال، اگر در ارزیـابی فایـده   ؛هاي استفاده شده در تولید بینی تمامی نهاده شناسایی و کمی نمودن پیش
آب  باقیمانـده طور ضـمنی بـه    هگاه سهم نیروي انسانی ب آن ،حذف شود ي نیروي انسانی از محاسباتها هزینهمحصوالت، 

   .شود اضافه می
 گیـرد کـه چـارچوب     حذف متغیرهـا اغلـب وقتـی صـورت مـی     ؛ ها هاي آن وري و تخصیص بهره ها لحاظ کردن تمام نهاده

مـدت، ثابـت گـرفتن برخـی      تـاه هاي کو در زمینه تحلیل. کار گرفته شود ریزي بلندمدت به مدت براي برنامه ي کوتاهها مدل
ها را متغیر در نظر گرفـت   هاي تخصیص و توسعه منابع آب باید تمام نهاده ریزي برنامه تر بیشها مناسب است، اما در  نهاده

  .ها اختصاص داد را به آن ها هزینهو 
 شود کـه   در مواردي دیده می مسالهاین  ؛گردد میگیري بر به مشکالت اندازهدیگر در تصریح نقش آب در تابع تولید  مساله

هـاي غیـر آب، ممکـن     ي فرصت نهادهها هزینهخطاهاي احتمالی در مورد . سهم آب در کل ارزش تولید بسیار ناچیز است
روش در  ایـن  گـران  مانـده یعنـی آب شـود، بـراي مثـال تحلیـل       است منجر به یک خطاي بزرگ و جـدي در جـزء بـاقی   

هـایی کـه در    ویـژه نهـاده   ها به ي فرصت سایر نهادهها هزینهدات صنعتی، الزم است گذاري آب مورد استفاده در تولی ارزش
  .هاي کارآفرینان را شناسایی کنند نفعان یا مهارت مالی ذي  ي فرصت سرمایهها هزینهتملک بنگاه تولیدي است مانند 

  ریزي ریاضی روش برنامه -4-1.پ

  مزایا -1-4-1.پ

سـازي درآمـد خـالص بـا قیـد در       مناسبی در تخصیص بهینه آب و سایر منابع در جهت بیشـینه ریزي ریاضی ابزار  ي برنامهها مدل
یی از این دست، بـراي تخمـین تغییـر در اجـاره     ها مدلهمچنین استفاده از . است کشت و کاردسترس و موجود بودن منابع و ترتیبات 

نشـده را توسـط آن بـه     گـذاري  قیمـت هش یک نهاده تولیدي تمایل به پرداخت براي افزایش یا کا توان میخالص بسیار مفید است و 
بـه طـور کلـی    . کننـده بـراي آب را بـرآورد کننـد    ند تـابع تقاضـاي تولید  توان میاضی ریزي ری ي برنامهها مدلعالوه بر آن . دست آورد
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امـا نیـاز بـه    . بندي سـاده را دارد  هاي آبیاري نسبت به بودجه گیري تر از تصمیم سازي واقعی ي در مدلتر بیشریزي ریاضی توان  برنامه
گـري نیـاز دارد کـه بعضـی      روش اصلی تغییر در سـود خـالص بـه تحلیـل    . هاي ریاضی و اقتصاد دارد ي در دانشتر بیشهاي  مهارت
میـزان هـر محصـول بـه مقـادیر      . هاي اولیه یا فروض در مورد انواع محصوالت و وسعت زمین مختص هریک را داشته باشـد  قضاوت

گونـه   تـر از رفتـار کشـاورز بایـد ایـن      یک مدل واقعـی . دهد بندي آب، تکنولوژي توزیع آب کشاورزي، واکنش نشان می زمانمختلف و 
هاي کشاورز در قبـال ترکیبـات مختلـف از     گرانی که خواهان وارد کردن انتخاب تحلیل. زا در مدل وارد کند مالحظات را به شکل درون

گیـري هسـتند، اسـتفاده از     هاي متفاوت در تولید به عنـوان متغیرهـاي تصـمیم    آب و تکنولوژياستفاده از  هاي مختلف حجممحصول، 
  .دانند هاي زیادي می ریزي خطی یا درجه دو را داراي مزیت ریزي ریاضی مانند برنامه ي برنامهها مدل

  ها محدودیت -2-4-1.پ

، ها ها و ستانده تخمین قیمت نهادهنظیر (هایی  محدودیت کند، ریزي ریاضی فراهم می هاي برنامه که مدل با وجود امکانات مناسبی
یکـی  . انـد  فتههایی تخفیف یا نیز دارد که گاهی اوقات با استفاده از مکانیسم ...)و هستند کنندههایی که در مالکیت خصوصی تولید هنهاد

. مدت اسـت  ثابت منابع و تابع تولید با عرضه ثابت است یا به عبارت دیگر بعد زمان کوتاه ریزي خطی فرض عرضه از کمبودهاي برنامه
هـاي   اي از قیمـت  در تحلیل حساسیت بـه دنبـال یـافتن دامنـه    . استفاده از تحلیل حساسیت کمک شایانی درکاهش اثر این ضعف دارد

. ها که در نتیجه تغییر در فراوانی منابع، عـوض نشـوند   اي از ارزش نهستانده هستیم که در آن جواب بهینه بدون تغییر باقی بماند یا دام
ماننـد تغییـر تکنولـوژیکی، قابـل     ) طرف چپ معادالت قیـود (کنند  همچنین این آزمون براي تغییرات در ضرایبی که قیود را تعریف می

هـاي سـمت راسـت، ضـرایب      ارزش(د بررسی به طورکلی، تحلیل حساسیت شامل افزودن یک متغیر جدید در پارامتر مور. کاربرد است
ریـزي ریاضـی    ي برنامـه هـا  مدلدیگر وجود قطعیت در  مساله. گذارد است که جواب بهینه را بدون تغییر می) قیود و ضرایب تابع هدف

  .اشته باشدد کمک شایانی در رفع این محدودیت دتوان میریزي تصادفی  ریزي ریسکی یا برنامه ي برنامهها مدلاست که استفاده از 

  گذاري ي ارزشها روشسایر  -5-1.پ

  .گیرد گذاري به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می ي ارزشها روشهاي سایر  در ادامه این بخش مزایا و محدودیت

  گذاري ضمنی روش ارزش -1-5-1.پ

ي تبدیل به ارزش سالیانه نیازمنـد  کند که برا گیري می گذاري ضمنی، قیمت ضمنی دارایی از ویژگی مورد نظر را اندازه روش ارزش
گر تغییرات کافی در ویژگی مـورد   البته مجموعه اطالعات معتبري که نشان. ریزي است مفروضات واقعی درباره نرخ بهره و دوره برنامه

مـورد نظـر را تشـخیص    هاي محیطـی   عالوه بر این، افراد فعال در بازار باید قادر باشند اختالفات در ویژگی. دست آید هنظر باشد باید ب
هـاي   گـاه قیمـت   طور مداوم صورت نگرفته یا تعدیل به تعادل جدید به کنـدي صـورت گیـرد، آن    هاگر در بازار زمین، معامالت ب. دهند

گذاري ضمنی آب آبیاري کـه تحـت    ارزش. کننده را منعکس نکنندبه درستی تمایل به پرداخت تولید ممکن است دست آمده بهضمنی 
در مـواردي  . گردد مدت ناشی از خشکسالی می هاي کوتاه تر از میزان واقعی از خسارت گیري شده منجر به برآورد کم اندازهشرایط عادي 

همچنـین بـازار امـالك    . آید دست نمی هگذاري ضمنی ب که مداخله عمومی در بازار محصول وجود دارد، ارزش اقتصادي از روش ارزش
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ي اقتصـاد  هـا  سیاسـت گذاري ضمنی تابع نوسانات حاصل از تغییـرات   ات انجام شده به روش ارزشجزیی از بازار سرمایه بوده و مطالع
در کشورهاي در حال توسعه، بازار امالك ممکـن  . باشد ها می ها بر عواملی از قبیل نرخ بهره و سطح عمومی قیمت کالن و تاثیرات آن

  .آبه یا کیفیت آب موجود نباشد هاي حق  فایدهدرستی عمل نکرده یا اطالعات الزم براي تفکیک  هاست ب

  ستانده - مدل داده -2-5-1.پ

نیروي انسانی، سرمایه، اسـتهالك،  (وري تمامی منابع اولیه  که تنها سهم منابع آب را جدا کند، بهره جاي این هستانده ب - مدل داده
شـود کـه بـیش     اي منجر می زوده آب بر استفاده آن به نتیجهتقسیم ارزش اف. دهد را به ارزش آب نسبت می) منابع طبیعی دیگر و غیره

براي درك اریبی که در این روش وجود دارد، الزم است بـدانیم کـه هزینـه    . رسد نظر می هاي است که از لحاظ نظري درست ب از اندازه
جـود دارد کـه برخـی منـابع اولیـه      که مـواردي و  با وجودي. طور ضمنی داراي قیمت سایه صفر است هفرصت تمامی منابع اولیه دیگر ب

وري تمام منابع اولیه بـه   تر از قیمت بازار باشند، اما فرض قیمت سایه صفر تمام منابع اولیه و نسبت دادن بهره  داراي قیمت سایه پایین
یند تخمـین  آنده در فرستا -البته این ایراد به مفهوم عدم استفاده از مدل داده . شود آب موجب تخمین بیش از حد واقعی ارزش آب می
اسـتفاده از ایـن مـدل مسـتلزم آن     . تري رسـید  به معیار درست توان میهاي اضافی  ارزش تولید نهایی آب نیست، بلکه با برخی تعدیل

  . از ارزش افزوده کسر گردد) از قبیل نیروي انسانی، سرمایه و منابع طبیعی(هاي اولیه غیر آب  ي فرصت تمامی دادهها هزینهاست که 

  روش هزینه جایگزین -3-5-1.پ

از هزینـه   تـر  بـزرگ روش هزینه جایگزین مبتنی بر این ایده است که حداکثر تمایل به پرداخت براي یک کاال یا خدمت عمـومی،  
ـ   روش هزینه جایگزین عالوه بر این. آوري دیگر نیست یند یا فنآفراهم کردن آن کاال یا خدمت از طریق برخی فر  عنـوان معیـار   هکـه ب

 ي قابـل تفکیـک در  هـا  هزینـه رود، نقش مهمی در تعیین فواید سایر  کار می هفایده یا تمایل به پرداخت تحت شرایط محدود و خاص ب
   .کند هاي آب چند منظوره ایفا می ي مشترك در پروژهها هزینهتخصیص 

 محـدودیت اصـلی ایـن   . کـار رود  اید با احتیاط بـه رو ب گیرد، از این مورد سوء استفاده قرار  د در موارديتوان میروش هزینه جایگزین 
خـالص فایـده    پروژه تحت ارزیابی بـوده و الزامـا  تر از  ند همیشه در نظر گرفته شوند که گرانتوان میها  روش این است که برخی گزینه

اي تکمیل گردد که نشان دهد تقاضا براي گزینـه در حـدي اسـت     با مطالعه رو، روش هزینه جایگزین باید ایناز. کنند مثبتی را تولید می
اجراي آزمون هزینه جایگزین در مفهوم مشکل نیست و کاربرد دیگـر گـردش جریـان نقـدي تنزیـل      . که هزینه جایگزین را توجیه کند

اردي از ایـن قبیـل محاسـبه    ها، نرخ تنزیل و مو ي هر گزینه براساس دوره زمانی متناسب، سطح قیمتها هزینهارزش حال . شده است
هـا در طـول دوره    آوري و سطح قیمت بینی فن مدت و روند پیش در اینجا نیز سواالتی از قبیل انتخاب زمینه بلندمدت یا کوتاه. گردد می

گران، تحلیـل هزینـه جـایگزین را بـه شـکل مطالعـه صـرف         برخی تحلیل. هاي جایگزین مطرح است گذاري ریزي براي سرمایه برنامه
روش  .داننـد  را روش مسـتقلی نمـی   کنند که باید در جریان هر ارزیابی اقتصـادي کـاملی انجـام شـود و آن     اي نگاه می اثربخشی هزینه

تـر مـورد    گذاري آب در مصارف کشاورزي توجه چندانی را به خود جلب نکـرده و در اقتصـاد کشـاورزي کـم     هزینه جایگزین در ارزش
  . گیرد استفاده قرار می
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  ي قیاسی در مقابل استقراییها روشارزیابی کلی  -6-1.پ

سازي سـود را مفـروض   کنند و معموال حداکثر کننده استنتاج میي ساخته شده از رفتار تولیدها مدلها را از   ي قیاسی، فایدهها روش
ي هـا  روشدر مقابل، . شود امل میسازي پیچیده رفتار بنگاه را ش ي بهینهها مدلهاي حسابداري ساده تا  از بودجه ها روشاین . گیرد می

کننـده  هـاي رفتـار تولید   مـدل ها بـه   ي آماري را براي نسبت دادن دادهها روشاستقرایی بر رفتار اقتصادي مشاهده شده تکیه داشته و 
  . گیرند کار می به

هـا در اصـول قادرنـد     آن. را دارنـد  گـذاري  سیاسـت هـاي   پذیري و توانایی تحلیـل فرضـیه   ي قیاسی مزیت سادگی، انعطافها مدل
آوري تولید را ترکیب کرده و امکان آزمون تاثیر مفروضات شرایط ناشناخته آینـده   ها، نرخ بهره و فن مفروضات جایگزین در مورد قیمت

 هـاي  اسـتراتژي  تـر  بـیش کـه  (روش پسـماند  . ها همراه خواهد بـود  البته این سادگی با برخی ضعف. سازند را درباره نتایج تحلیل میسر 
حـذف هزینـه   . زنـد  بینی شده، ارزش را تخمین مـی  با کم کردن هزینه از درآمدهاي پیش) گذاري آب مبتنی بر آن هستند قیاسی ارزش
کننـده هسـتند کـه در    ی بـا مالکیـت تولید  هـای  ها، نهـاده  از جمله این نهاده. شود ها می  ها منجر به تخمین بیش از حد فایده برخی نهاده

تـر   یند تولیـد کوچـک  آتر و نقش آب در فر ها پیچیده نتیجه کلی این است که هر چه بنگاه. اي نیاز دارند پیچیده بهترین حالت، محاسبه
 در تولید کشاورزي سـاده  ي مربوطها روشرو پسماند و  این از. تري دارند ي قیاسی کاربرد کمها روشبوده و  تر بیشباشد، احتمال خطا 

هاي مناسب، آشنایی بـا مـدل مفهـومی بنگـاه و      رسند اما نیازمند داده ر ساده مینظ هي قیاسی بها روشکه  با وجودي. مناسب هستند و
  .هاي مخصوص است ریزي ریاضی مستلزم آموزش ي برنامهها روشهاي مقداري است و  مهارت

که مبتنی بر مشاهدات رفتـار  دهند، آنچه  کننده ترجیح میهاي تولید  را براي تعیین فایده ي استقراییها روشگران  بسیاري از تحلیل
هـاي   که تحلیل حالیکند، در بازار امالك استفاده می گذاري ضمنی از اطالعات معامالت روش ارزش. هاي واقعی تولید است در موقعیت

. باشـد هـاي دولتـی    هاي ثانویه از سـازمان  اي، یا گزارش هاي مصاحبه هاي آزمایشی واقعی، بررسی تابع تولید ممکن است براساس داده
 گـذاري  سیاستهاي  اما ارزیابی فرضیه. کار روند ههاي طبیعی در بعضی موارد ب ي قبلی و آزمایشها سیاستند براي تحلیل توان میها  آن

دالیـل مختلفـی وجـود دارد کـه نشـان      . هـا را مـنعکس نکننـد    ممکن است مستلزم مفروضاتی باشد که مشاهدات تاریخی موجود، آن
. متفـاوت خواهـد بـود    گـذاري  سیاستیند تولید خاص، ارزش تخمینی کاربردي آب بر طبق مسایل آکان و فردهد حتی براي یک م می

  :این دالیل به شرح زیر هستند
هـا   گذاري سیاستمدت است، اما اغلب  عنوان نهاده تولید، مبتنی بر دیدگاه ضمنی کوتاه گذاري آب، به ادبیات ارزش تر بیش -1

  . با دیدگاه بلند مدت است
در حالـت نهـاده متغیـر،    . کار گرفتـه شـود   متغیر یا نهاده ثابت تخصصی در تولید به صورت نهاده کامال هممکن است ب آب -2

ناپـذیر باشـد، آنچـه کـه      حال اگر آب، نهاده تخصصی با عرضه کشـش . مدل ارزش تولید نهایی تغییر رفاه متناسب است
 . تر است اسبآبی یا کشاورزي وجود دارد، مدل پسماند من اغلب در برق

ـ    ارزش -3 ن مصـرف آب غالبـا در   ارزش در مکـا . مین ممکـن اسـت مـورد نیـاز باشـد     اهاي در مکان مصرف یـا در محـل ت
ل تـامین آب بـه   ارزش در محـ . ي عرضه به مکان مقایسـه شـود  ها هزینهشود تا با  گذاري استفاده می هاي سرمایه ارزیابی
 . تر است جهت استفاده از ارزش در مکان مصرف کمسازي  آوري، انتقال و آماده ي جمعها هزینهعلت 
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باشـند یـا   ) مـالی (هـاي خصوصـی    قیمت ها در تحلیل باید ها و ستانده دهگران باید تصمیم بگیرند که آیا قیمت نها تحلیل -4
 . هاي اجتماعی مناسب هستند که قیمت این

  .دهد میي عنوان شده را به اختصار نشان ها روشهاي  محدودیت )1-1.پ( جدول

  گذاري اقتصادي آب در مصارف کشاورزي ي ارزشها روشمحدودیت  -1-1.پ جدول
  ها محدودیت  گذاري ي ارزشها روش

هاي بازاري  نقاط دنیا چندان متداول نیست و قیمت تر بیشدر  آبه است که نسبتا روشنده براي حقمستلزم وجود معامالت خریدار و ف  مشاهده معامالت بازاري آب -1
  .آبه ممکن است توسط مداخالت عمومی، منحرف شده باشند د براي حقموجو

بـرآورد توابــع تولیـد و هزینــه بــا    -2
  تکنیک اقتصاد سنجی

هـا باشـد و    هاي اقتصاد سنجی و آماري براي این تحلیل دلیل دیگر ممکن است نیاز به توانایی. آوري اطالعات کافی بسیار پرهزینه است جمع
  .ي پیشنهادي را داردها سیاستهاي  هاي ارزیابی فایده تري براي ساختن مدل پذیري کم که استفاده از رفتارهاي گذشته، انعطاف آخر این مساله

  گذاري ضمنی روش ارزش -3
ي ها سیاستت گذاري ضمنی تابع نوسانات حاصل از تغییرا بازار امالك جزیی از بازار سرمایه بوده و مطالعات انجام شده به روش ارزش

در کشورهاي در حال توسعه، بازار امالك . باشد ها می ها بر عواملی از قبیل نرخ بهره و سطح عمومی قیمت  اقتصاد کالن و تاثیرات آن
  .آبه یا کیفیت آب موجود نباشد هاي حق  درستی عمل نکرده یا اطالعات الزم براي تفکیک فایده هممکن است ب

  پسماند روش -4
گران همچنین ممکن است  تحلیل. گردد هاي قابل کاربرد آن منجر به نتایج نادرستی می این روش بدون درك مفروضات و دادهکاربرد 

هـا و   ت نهادهدرس گذاري قیمت. طور کامل به حساب نیاورده و ارزش درست را بیش از اندازه تخمین بزنند هها را ب هزینه تمامی نهاده
  .استاین روش  هاي چالشاز  ایی که در مالکیت خصوصی تولیدکننده هستند،ه نهاده ها و مخصوصا ستانده

  .آوري آن مشکل و پر هزینه است، در ضمن دانش تخصصی باالیی را نیز نیاز دارد این روش به اطالعات زیادي نیاز دارد که جمع ریزي ریاضی برنامه -5

  ستانده-مدل داده -6
کند و دانش تخصصی باالیی را نیاز  مدت آب را برآورد می اي است که ارزش اقتصادي کوتاه دهستانده مدل اقتصادي پیچی - مدل داده

از قبیـل نیـروي انسـانی،    (هاي اولیه غیـر آب   ي فرصت تمامی دادهها هزینهاستفاده از این مدل مستلزم آن است که  در ضمندارد، 
  .به مقدار واقعی تخمین زده شوداز ارزش افزوده کسر گردد تا ارزش آب ) سرمایه و منابع طبیعی

بسیار پیچیده بوده و توانایی و دانش اقتصادي بسیار زیادي را نیاز دارد که امکان استفاده از آن را تنها به متخصصان این  ها مدلاین   هاي محاسباتی تعادل عمومی مدل -7
  .کند گرایش از اقتصاد محدود می

کنند،  ایده مثبتی را تولید میخالص ف پروژه تحت ارزیابی بوده و الزاماتر از  ند همیشه در نظر گرفته شوند که گرانتوان میها  برخی گزینه  هزینه جایگزین -8
  . این روش توجه چندانی را در اقتصاد کشاورزي به خود جلب نکرده است .گیرد مورد سوء استفاده قرار د در مواردي توان می رو ایناز
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هره نظام -2پیوست  ب ي  ي  ها ار يبرد  کشاورز

  تعریف -1-2.پ

ي تولیـد اسـت کـه تحـت شـرایط      هـا  روشها و  هم پیوسته از منابع، عوامل تولید، ابزارها، فناوري هاي ب مجموعه برداري بهرهنظام 
  . یابد شکل می) عرفی و قانونی(اجتماعی و حقوقی  اقتصادي، خاص تاریخی و جغرافیایی و در قالب روابط معین

عبـارت   بـرداري  بهـره نظام «: را چنین بیان کرد برداري بهرهنظام ) عملیاتی(تعریف کاربردي  توان میي فوق، با الهام از تعریف نظر
و مناسبات اجتماعی معین بـراي تولیـد   ) فناوري و سازمان کار(هاي حقوقی و عرفی در فراهم آوردن و تلفیق عوامل تولید  است از رویه

  .»یک یا چند فرآورده و عرضه آن
دهند که مقیاس خاص  را تشکیل می برداري بهرهل با درجات متفاوتی با یکدیگر تلفیق شده و در نتیجه نوع خاصی از نظام این عوام
  : ]19[است، عبارت است از  ها نظامها موجب تغییر ماهیت نظام شده و معیار تفکیک بین  اي که تغییر آن عوامل اصلی. خود را دارد

هـا، ابـزار و ادوات تولیـد، منـابع مـالی واحـد        مالکیت منابع و عوامل تولید شـامل؛ مالکیـت آب، زمـین و ارزش تجـاري آن     -الف
  . سیسات، نیروي کار و نهادهاو تاها  ، ساختمانبرداري بهره

ها، قواعـد تقسـیم    آبه بندي، حق هاي حقوقی، رسمی و عرفی مانند؛ مالکیت با قباله رسمی، قواعد مربوط به نسق و نسق رویه -ب
  ... چر و آب، حقوق علف

  . فنون و انواع و سطح کاربرد هر کدام به لحاظ فناوري، برداري بهرهمقیاس و درجات متفاوت واحد  -ج
نظیـر خودکـاري، کـارگري،    (، سازمان کار و مناسـبات اجتمـاعی   برداري بهرهفاعلیت شامل؛ تقسیم کار، وضعیت کارگران واحد  -د

  ..).. همیاري و

  برداري بهرهي ها نظامانواع  -2-2.پ

اندازه زمین، نوع مالکیت زمین و منـابع تولیـد،     با توجه به معیارهاي اقتصادي به ویژه کشاورزي موجود برداري بهرهي ها نظامانواع 
محصـوالت تولیـدي، هـدف     آوري مورد استفاده، نوع فعالیـت و  نوع تصرف منابع و عوامل تولید، مدیریت و سازماندهی نیروي کار، فن

  :]17[کننده در فرآیند تولید عبارتند از  هاي نظام میان عوامل و منابع شرکت تولید و نحوه توزیع ستانده
 دهد و در عـین حـال از نیـروي     سرپرست خانوار در فرآیند تولید، نیروي کار اصلی را تشکیل می ؛دهقانی برداري بهره  نظام

در . ه وي اسـت هاي تولید و ابزار کار نیـز بـر عهـد    مین نهادهات. گیرد ي مختلف بهره میها الیتفعکار رایگان خانوار نیز در 
ي تولیدي شامل زارعـت، باغـداري، دامـداري و    ها فعالیتاي از  ی مجموعهیمتناسب با شرایط جغرافیا نظام دهقانی معموال

تخصـیص   هـا  فعالیـت بـه ایـن    خانوار به تناسبنیروي کار  .صنایع دستی که نقش مکمل یکدیگر را دارند، درجریان است
  . یابد می

  سـهمی از محصـول را از مالـک     ،بر به تناسب آورده خود در فرآینـد تولیـد   سهم ،در این نظام ؛بري سهم برداري بهرهنظام
را  یـک سـوم تـا نیمـی از محصـول      ون زمین هستند، معموالبران که گاه داراي زمین و گاه بد سهم. کند زمین دریافت می

 .دهند ی را به مالک زمین تحویل میبرداشته و مابق

  اي و یا تـوان مـالی و    هاي خاص حرفه بران اغلب با توجه به مهارت کاران برخالف سهم اجاره ؛کاري اجاره برداري بهرهنظام
اسـت و بـا   اجـاره کـار اغلـب غیربـومی     . کننـد  زمین را از مالـک آن اجـاره مـی     مدیریتی خود براي تولید سبزي و صیفی
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شود تا مبلـغ معینـی را در دو قسـط بـه صـاحب       نظر از مقدار تولید متعهد می کار صرف اجاره. داران بزرگ ارتباط دارد میدان
هاي مورد اجاره به انواع آفـات، مایـل نیسـتند یـک زمـین را دو       کاران به دلیل آلوده ساختن زمین اجاره. زمین پرداخت کند

تـر اسـت و هـم     ینیتمایل دارند تا در مناطق دورافتاده که هم بهاي زمین پا به طور عمدهافراد این . سال پیاپی اجاره کنند
کـه   بـاالخره ایـن  . صاحبان آن از مهارت و امکانات ناچیز تولیدي برخوردارند، حاضر شـده و بـه اجـاره زمـین اقـدام کننـد      

 .کوش هستند بسیار سختطلب و  ل بازار مالی، ریسکیافرادي آگاه از مسا کاران عمدتا اجاره

 ایشـان کـه توانسـته بودنـد بخشـی از       وارثانپس از اصالحات ارضی تعداد زیادي از مالکان بزرگ و  ؛مزارع بزرگ مالکی
ایـن واحـدها کـه اغلـب     . به اداره اراضی پرداختند خوداراضی خود را از شمول اجراي قانون اصالحات ارضی خارج سازند، 

ی و موقـت و بـا اسـتفاده از    دایمـ چه و باغات مدرن هستند، با استفاده از نیروي کار مزدبگیر صورت اراضی زراعی یکپار هب
اي از اعتبارات بـانکی و ماشـین    در مقیاس گسترده داران معموال مزرعه. گیرند ار میقر برداري بهرههاي نوین مورد  آوري فن

هـاي   چـاه . نمایند ی آب و خاك اقدام مییي زیربناها طرحکنند و به اجراي  هاي تولیدي استفاده می آالت کشاورزي و نهاده
هدف از تولید در ایـن واحـدها، عرضـه    . شود عمیق در این واحدها به شکلی گسترده به عنوان منبع آب اصلی مشاهده می

 .اي و ملی است محصول به بازارهاي منطقه

 اي و متخصـص، دفـاتر    اغلب داراي مدیر حرفـه  این واحدها ؛سسات زراعی و دامپروريوها و م داري ارضی، شرکت سرمایه
حسابداري، انبار، نگهبانی و کارگر ثابت و موقت هستند و مانند مزارع بزرگ مالکی به شـکلی گسـترده از منـابع بـانکی و     

تـرین   هاي عمیق مهـم  شود و چاه صورت تخصصی انجام می هها تولید ب در این شرکت. کنند هاي نوین استفاده می آوري فن
  .هاي کشور قرار دارند خیزترین دشت این واحدها اغلب نزدیک شهرهاي بزرگ و حاصل. دهد ها را تشکیل می بع آبی آنمن

 اندازه مالکیت افراد عضو، از طریق واگذاري تعداد متفاوتی سـهام    ها تفاوت میان در این شرکت ؛سهامی زراعی يها شرکت
ـ   ند پس از توان میسهامداران . شد پاسخ داده می کـار شـوند یـا بـه کلـی      ه تشکیل شرکت با دریافت مـزد در آن مشـغول ب

بـه ایـن    1383هاي اول انقـالب، ازسـال    ها در سال پس از انحالل اغلب این شرکت .ي کشاورزي را ترك کنندها فعالیت
عـالی   ، بـار دیگـر مـورد توجـه مـدیریت     بـرداري  بهرهي نوین ها نظامهاي مزبور به عنوان یک شکل خاص از  سو، شرکت

لین امر بـا  وومس. ها در نقاط مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است کشاورزي کشور قرار گرفت و ایجاد تعدادي از آن
مـاعی و بـا رویکـردي    هـاي فنـی و اجت   آموزي از تجربیات گذشته، انجام مجموعه مطالعاتی را بـا تمرکـز بـر جنبـه     درس

 .مچنان ادامه داردقرار دادند که هجویانه مورد توجه  مشارکت

 از طریـق   ي کشاورزيها فعالیتها با هدف نوسازي  بعد از اصالحات ارضی، این تعاونی ؛هاي تعاونی تولید روستایی شرکت
مـدیریتی ناشـی از     و رفـع خـال  رفع مشکل خردي و پراکندگی قطعات اراضی مزروعی  و تجمیع اراضی متعلق به دهقانان

شرکت تعـاونی  . ایجاد شدند تولیدي، ي پیشرفتهها روشکارگیري  هب اعمال مدیریت صحیح و رعیتی و -حذف نظام ارباب 
هـا، مالکیـت بـر     در ایـن شـرکت  . گروهی از اراضی توسط دهقانان با حفظ مالکیت فردي آنان بود برداري بهرهتولید نوعی 

هـا در حـال    این تعاونی. صورت گروهی بوده است هوسایل و ابزار تولید نظیر تراکتور، موتور پمپ و سایر ابزار تولید زراعی ب
اي مـوارد   کود و سموم شیمیایی عمل نموده و در پاره ،هاي تولیدي شامل بذر عنوان یک واحد عرضه کننده نهاده هحاضر ب

اسـیون و در مـواردي نیـز بـه     جاکشـتی و مکانیز  ي توسـعه آبیـاري، تجهیـز و نوسـازي اراضـی، یـک      هـا  طـرح به اجراي 
به شـکل  ها  با این همه، سازوکار تولید کشاورزي در این تعاونی. اند ي غیرکشاورزي اقدام نمودهها فعالیتذاري در گ سرمایه
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که هر کـدام   شوند میاي از واحدهاي مستقل دهقانی را شامل  شباهتی به واحدهاي تولید جمعی نداشته و مجموعه اصولی
  .دتولید و عرضه محصول اشتغال دارندر اراضی خود به 

 ـ  در راستاي یکپارچههاي کشت و صنعت دولتی و خصوصی؛  تشرک وجـود آوردن واحـدهاي کشـاورزي     هسازي اراضی و ب
قـانون تاسـیس واحـدهاي کشـت و صـنعت       1347مـاه   مکانیزه در اراضی واقع در پایاب سدهاي بزرگ مخزنی، در خرداد

 .احبان سرمایه داخلی و خـارجی در اختیـار داشـتند   سسات بزرگ تجاري و صوم ن واحدها را معموالمالکیت ای. تصویب شد
ـ     بهـره  يتغییر ساختار تولید کشاورزي، ارتقـا  ،ها و صنعت  هدف از تشکیل کشت کـارگیري   هوري عوامـل و منـابع تولیـد، ب

 يي نوین آبیاري و ارتقـا ها روشهاي نوین، اجراي الگوهاي کشت با تراکم باال، کشت محصوالت صنعتی، توسعه  فناوري
هاي مالی به بخش کشاورزي تولید براي بازارهاي جهانی و افزایش سهم بخش کشـاورزي   مکانیزاسیون و هدایت سرمایه

کشـاورزي اسـت و    هاي جدیـد مـورد نظـر وزارت جهـاد     در حال حاضر تاسیس کشت و صنعت. در تولید ناخالص ملی بود
گذاري در بخش کشاورزي از طریـق ایجـاد    ه سرمایههاي اخیر تا حدودي عالقمندي خود را ب بخش خصوصی نیز در سال

 .ها نشان داده است کشت و صنعت

 هـاي اولیـه    هاي هفت نفري واگذاري زمین در سـال  تااقدامات هی ،واحدهاي تولید مشاع محصولهاي تولید مشاع؛  واحد
م دریافـت کـرده و انـواع    ستند بـا حمایـت دولـت از سیسـتم بـانکی وا     توان میهاي تشکیل شده  مشاع. پس از انقالب بود

آالت کشاورزي و انجام عملیات تسطیح اراضی و ایجـاد تاسیسـات مـدرن     مجوزهاي الزم را براي حفر چاه و خرید ماشین
هـا نقـش یـک     قـرار بـود مشـاع   . دفتر و انبار و ایجاد واحدهاي دامپروري صنعتی کسب نمایند ساختآبیاري و زهکشی و 

ها به سرعت نسـبت بـه تقسـیم زمـین و      ما بر اثر عوامل متعدد درونی و بیرونی، اعضاي مشاعا. تعاونی سنتی را ایفا نمایند
 .خانوادگی شدند برداري بهرهواحد  هاي واحد مشاع میان خود اقدام کرده و تبدیل به تعدادي دیگر سرمایه
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مت -3پیوست  ه و قی هزین ارزش،  هیم  ه مفا  مقایس

  مقدمه -1-3.پ

مواقـع سـه    تر بیشچرا که در . گذاري اقتصادي آب توجه به سه مفهوم ارزش، قیمت و هزینه است نکته مهم قبل از ورود به ارزش
تـر از هزینـه تمـام شـده      کم که در غالب موارد قیمت آب معموال حالیدر. شوند میاشته مقوله هزینه، قیمت و ارزش معادل یکدیگر انگ

در شـرایط عـدم   . کننـده نـدارد   داري نیز با ارزش ایجاد شده براي مصرف و ارتباط معنی) هاي غیرمستقیم دولت به دلیل یارانه (باشد  می
تعادل هزینه و ارزش، این گسستگی بین سه مقوله فوق بارزتر بوده و در نتیجه عدم سازگاري بین منافع فـردي، گروهـی و اجتمـاعی    

ي آب در رفاه جامعه باید این سه مقوله به طور مستقل مورد پـایش  ها طرحشرایط ویژه  با توجه به. باشد از حد معمول می تر بیشبسیار 
  .بینی شود ها پیش براي ایجاد ارتباط بین آن... هاي مختلف حقوقی، فرهنگی، اقتصادي، مالی و قرار گرفته و برنامه

ـ  بـا  مرتبط يها هزینه و آب اقتصادي ارزش تقویم در کلی اصل چند  يهـا  هزینـه  از تصـوري  درك و ؛اول. دارد وجـود  آن مینات
 تحـت  ارزش ایـن  که آورد دست هب ارزشی توان می از آب استفاده نتیجه در ؛دوم. دارد کلیدي نقش آب با مرتبط غیرمستقیم و مستقیم

 شـرح  ادامـه  در کـه  گونه آن مجزا و انفرادي طور به دتوان می ها ارزش و ها هزینه این .قرار دارد آب کیفیت و مینات اطمینان درجه ثیرات

 حاصـل  آب هنگـامی  پایـدار  مصرف در مطلوب کمال برآورد، روش از نظر صرف .شوند برآورد ،سیستم کل تحلیل یا با و شود می داده

 کـرد  خاطرنشـان  باید .باشد مصرف پایدار ارزش با برابر کل هزینه یعنی برسند، برابري و موازنه حد به ها هزینه با ها ارزش که شود می

 و زمـان  در را هـا  بخـش  زیـر  تقاضاهاي آب عرضه شرایطی که در و زمان هم طور به فرصت يها هزینه و بدیل مصارف در ارزش که
 .شوند می برآورد کند، می مینات مختلف هاي مکان

 آب ارزش -2-3.پ

  ).1 -3.پنمودار (قابل تقسیم است ) مصرفی(اقتصادي و ارزش ) غیرمصرفی(به دو ارزش ذاتی  1ارزش کامل آب

  ارزش کامل آب 

ارزش غیرمصرفی 
  ( ارزش ذاتی) 

ارزش مصرفی 
  ( ارزش اقتصادي) 

ارزش مصرفی  ارزش انتخاب ارزش وجوديارزش میراث گذاري
 غیرمستقیم

ارزش مصرفی 
  مستقیم

  تعدیل براي 
هدف هاي مرتبط با هدف هاي 

 جامعه 

فایده خالص مصارف 
 دیگر 

فایده خالص حاصل 
  از آب هاي برگشتی

  اجزاي ارزش کامل آب - 1- 3.نمودار پ

                                                   
1- Water Perfect Value 
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هاي مستقیم از منابع آبـی بـراي مصـارف کشـاورزي،      گویند، شامل ارزش برداشت ارزش مصرفی که آن را ارزش اقتصادي نیز می
ناشـی از آب برداشـتی   (هاي برگشـتی   حاصل از جریانهاي خالص  فایده. باشد می) کنندگان از دیدگاه مصرف(یتی صنعتی و مراکز جمع

هاي آبیاري براي مصـارف   ناشی از مصرف غیرمستقیم در سامانه(هاي خالص ضمنی  ، فایده)براي مصارف شهري، صنعتی و کشاورزي
ی یروسـتا مراکز جمعیتی به منظور آشامیدن و بهداشت فردي و دامداري که باعـث اعـتالي بهداشـت و یـا سـطح درآمـد تهیدسـتان        

هـاي   نظیر کاهش فقر، اشتغال و امنیت غذایی به ویژه در مناطق روستایی کـه قیمـت  (هاي جامعه  و تعدیالت مرتبط با هدف) شود می
ی وارداتـی  یمین مـواد غـذا  ارود و در شرایطی که ت مواد غذایی در صورت فقدان یا کاهش تولید اضافی غذا در اثر کشت آبی باالتر می

ارزش انتخـاب یـا مبلغـی کـه افـراد بـراي حفـظ منـابع بـه منظـور           . صادیق ارزش مصرفی غیرمسـتقیم آب هسـتند  از م) دشوار است
بایـد گفـت در مفهـوم ارزش در مصـرف،     . هاي ارزش مصـرفی آب اسـت   باشند از دیگر مجموعه آتی مایل به پرداخت می برداري بهره
هـاي وجـودي محـض تعیـین      پاسـداري از میـراث آینـدگان و ارزش   لیت رعایت حقوق دیگران، ارزش ووی براي مواردي چون مسیبها

  .شود نمی
بـدین  . شـود  محیطـی مربـوط مـی    هـاي زیسـت   ییکه به عنوان ارزش غیرمصرفی نیز معرفی شده است به ارزش دارا 1ارزش ذاتی

ر از دیدن مناظر و سـایر  هاي زیست محیطی به منظور رضایت خاط ییمفهوم که مردم چقدر مایل به پرداخت براي حفظ و حراست دارا
هاي شمال و حفاظت از دریاهـا   به عنوان مثال، مردم براي حفاظت از جنگل. گیرد، هستند مواردي که مصرفی از این منابع صورت نمی

هـا، ایـن مـوارد مفـاهیم مـوجهی       گونـه ارزش  علیرغم دشواري سـنجش ایـن  . ها، چقدر تمایل به پرداخت دارند فقط به منظور بودن آن
  .کنند ند که ارزش واقعی مرتبط با مصرف یا عدم مصرف آب را منعکس میهست

 آب هزینه -3-3.پ

  . نشان داده شده است) 2-3.پ(اجزاي هزینه کامل آب در نمودار 

 

هزینه بهره برداري و نگهداري

 هزینه سرمایه اي

 آثار خارجی زیست محیطی

 آثار خارجی اقتصادي

 هزینه فرصت

 هزینه کامل تامین

هزینه کامل 
 اقتصادي

هزینه 
کامل 

  
  اجزاي هزینه کامل آب - 2- 3.پنمودار 

                                                   
1- Intrinsic Valve  



 71  مقایسه مفاهیم ارزش، هزینه و قیمت -3یوست پ

 

اي و  ي سـرمایه هـا  هزینه(ي مرتبط با عرضه آب شامل ها هزینه: شود اجزاي هزینه کامل آب عبارتند از که مالحظه می يطور همان
شامل ارزش مصـرف آب در  ( 1، هزینه فرصت آب)سیسات آبی کوچک و غیرمتشکلاها و سایر ت ، پروژهها طرحو نگهداري  برداري بهره

  . باشد که به دو بخش اقتصادي و زیست محیطی قابل تقسیم می 2و آثار خارجی) سایر مصارف
 زیـر را بـه صـورت    آن تـوان  مـی ارزي بین ارزش و هزینه آب وجود دارد کـه   در مبانی نظري براي ایجاد تعادل و توسعه پایدار، هم

  :نشان داد
  ارزش کامل آب= هزینه کامل آب 

  :نوشت توان می بنابراین
  ارزش اقتصادي آب+ ارزش ذاتی آب= هزینه کامل آب 

  آب) تعرفه(قیمت  -4-3.پ

  . پذیر است امکانزیر قیمت آب در پرتو توجه به سه رکن اساسی  تعیین اساسا

 

 قیمت آب

تمایل به پرداخت توان پرداخت

 هزینه تمام شده
  

  )ارزش اقتصادي آب( 3تمایل به پرداخت -1-4-3.پ

ها بهایی را پرداخت کننـد، منـابع داراي ارزش اقتصـادي     کنندگان از منابع مایل باشند تا در مقابل استفاده از آن هنگامی که استفاده
این مقدار بـا  . نندبه زبان ساده ارزش اقتصادي آب حداکثر میزانی است که افراد حاضرند بپردازند تا کاال یا خدمتی را دریافت ک. هستند

ـ  میقیمت آب هرگز ن. آب مستقل است از هزینه تامین کنندگان کاال همبستگی دارد وترجیحات تقاضا د بـیش از ارزش آب تعیـین   توان
  .کند تعیین میاختیار داشتن مقدار ارزش حد باالیی قیمت را در  بنابراین. شود

  .ارزش آب ناظر بر سمت تقاضا است
  

                                                   
  .نادیده گرفتن هزینه فرصت به عنوان یکی از اجزاي هزینه، ناکارآیی تخصیص آب را همراه دارد -1

2- Externalities  
3- Willingness to Pay  
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  1توان پرداخت -2-4-3.پ

. کنـد  ن سیسـتمی قابلیـت اجرایـی پیـدا نمـی     کنندگان معنا نداشته و چنیبدون توجه به توان مالی تقاضا) هتعرف(تبیین نظام قیمت 
  .کنندگان از ارکان تعیین قیمت است مالی مصرفرو در نظر داشتن استطاعت  ایناز

  هزینه تمام شده -3-4-3.پ

. شـود  سومین رکن در تبیین نظام تعرفه هزینه تمام شده تامین و توزیع آب است کـه گـاهی قیمـت تمـام شـده نیـز خوانـده مـی        
. کننـده، امکـان اجرایـی نـدارد     مصـرف به صرف تاکید بر هزینه تمام شده بدون در نظر داشتن ارزش آب و توان پرداخت  گذاري قیمت

اسـت  ) هزینـه متغیـر  (و نگهـداري   برداري بهرهي ها هزینهو ) هزینه ثابت(گذاري  ي سرمایهها هزینهجمع  هزینه کامل تامین آب حاصل
محیطـی، بایـد بـه     ذکر شد، هزینه فرصت و آثار خارجی اقتصادي و زیسـت  پیش از اینکه  يطور همان. که ناظر بر طرف عرضه است

  .دست آید ههزینه تامین اضافه گردد تا هزینه کامل آب ب

                                                   
1- Affordability 



 4پیوست 8

  نامه اژهو
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ژه -4پیوست   نامه وا

  نامه واژه -1-4.پ

. آیـد  دست مـی  هارزش یک واحد اضافی از محصول که در پی استفاده از یک واحد اضافی از نهاده خاص ب :1ارزش تولید نهایی
  . گذاري آب در تولید کاربرد دارد، به عنوان مالك میل به پرداخت براي یک واحد اضافی از نهاده است این مفهوم که در ارزش

ایـن ارزش از کسـر   . شـود  محاسـبه مـی  ) رود، مخزن، سفره زیرزمینـی (ارزش آب که در محل منبع آن  :2ارزش در محل تامین
هـاي بـین بخشـی     آیـد و بـراي مقایسـه تخصـیص     سازي از ارزش در مکان مصرف به دست مـی  و آماده آوري، انتقال ي جمعها هزینه

  . مناسب است
ایـن ارزش در   معمـوال . شـود  محاسـبه مـی  ) کارخانـه  مزرعـه، خانـه،  (ارزش آب که در مکان استفاده  :3ارزش در مکان مصرف

  .رود کار می ي عرضه بهها هزینهگذاري براي مقایسه با  هاي سرمایه ارزیابی
مدت با زمـان واقعـی براسـاس     بلند مدت و کوتاه. شود موقعیتی که در آن ظرفیت کارخانه و تجهیزات متغیر فرض می :4بلندمدت

  . شود دهند شناخته می اي که عاملین اقتصادي خود را با شرایط متغیر تطبیق می باشند، بلکه با درجه هفته و ماه قابل تمایز نمی
  . پردازد معیار پولی از ارزش که فرد براي یک تغییر مشخص در مقدار یا کیفیت یک کاال یا خدمت می :5تتمایل به پرداخ

  . تري از یک کاال یا خدمت را قبول کند پذیرد تا کیفیت یا مقدار کم معیار پولی از حداقل مقداري که فرد می :6تمایل به پذیرش
ریـزي   هـاي اقتصـادي خـود برنامـه     هاي دولتی بـراي انتخـاب   ها و سازمان افراد، بنگاه دوره زمانی که در آن :7ریزي دوره برنامه

  . کنند می
گـر اضـافه    اي کـه بـه یـک نهـاده بـا عرضـه محـدود نسـبت داده شـده و بیـان           درآمدهاي غیر قابل مشاهده :8رانت اقتصادي

  . باشد زم است، میاز میزانی که براي جذب یک نهاده در کاربرد فعلی آن ال تر بیشهایی  پرداخت
کننـدگان از طریـق    یی که میل به پرداخت را با استفاده از مشاهدات رفتار اسـتفاده ها روش :9گذاري استقرایی هاي ارزش روش

  . آورند دست می هها ب نامه معامالت بازاري و پاسخ به پرسش
از قواعـد ریاضـی و منطقـی از اصـول و      گذاریی که با استدالل و اسـتفاده  ي ارزشها روش :10گذاري قیاسی هاي ارزش روش

  .رسند مفروضات کلی به نتایج جزیی و خاص می

                                                   
1- Value of Marginal Product 
2- At–Source Value 
3- At-Site Value 
4- Long Run 
5- Willingness to Pay 
6- Willingness to Accept 
7- Planning Period 
8- Economic Rent 

را بهرجه، بهره مالکانه، بانـک مرکـزي، رانـت و     به عنوان مثال دکتر منوچهر فرهنگ آن. این واژه در منابع مختلف تحت عناوین مختلفی برگردان شده است
  .اند نامیدهخانم دکتر فیروزه خلعتبري، افزونه 

9- Inductive Valuation Techniques 
10- Deductive Valuation Techniques 
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کـار   اي یا کاالهاي مربوط بـه تولیدکننـده بـه    گذاري کاالهاي غیر بازاري واسطه یی که براي ارزشها روش :1ي پسماندها روش
ي هـا  هزینـه نشده را با کم کردن تمامی  گذاري قیمتتولید نهایی یک نهاده مولد  اجاره خالص اقتصادي یا ارزش ها روشاین . رود می

  . کنند برآورد می) طور تقریبی هبینی شده ب پیش(از ارزش محصول ) تخمینی(تولید 
بوده یـا  رود که قیمت بازار ناشناخته  کار می هاي اقتصادي عمومی یا اجتماعی در زمانی به ارزشی که در تحلیل :2قیمت اجتماعی

  . عنوان معیار مناسب اقتصادي مورد قضاوت قرار نگرفته است هب
مدت با زمان واقعی براسـاس هفتـه و    بلند مدت و کوتاه. موقعیتی که در آن ظرفیت و تجهیزات کارخانه ثابت هستند :3مدت کوتاه

  . شود دهند شناخته می متغیر تطبیق میاي که عاملین اقتصادي خود را با شرایط  باشند، بلکه با درجه ماه قابل تمایز نمی
داران یـا مالـک،    از قبیـل آورده سـهام  ) مولد(هاي ایجادکننده سود  نهاده :4)تملیکی(ها با مالکیت خصوصی تولید کننده  نهاده
  . ها را در اختیار دارد و برخی منابع طبیعی که بنگاه خود مالکیت آن) مدیریت و خالقیت(هاي انسانی  برخی نهاد

از قبیل مواد اولیه و نیروي کار که در قیمـت مشخصـی توسـط بنگـاه     ) مولد(هاي ایجادکننده سود  نهاده :5هاي قراردادي ادهنه
  .شود خریداري می

دهنده حداکثر مقـداري اسـت کـه آن     ارزش پولی کاال یا خدمتی در بهترین گزینه جایگزین استفاده آن که نشان :6هزینه فرصت
  . دست آورد هد به عنوان نهاده تولید یا کاالي مصرفی بتوان میکاال یا خدمت 

                                                   
1- Residual Methods 
2- Social Price 
3- Short Run 
4- Owned Inputs 
5- Contractual Inputs 
6- Opportunity Cost 
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جع ا بع و مر   منا

  و مراجعمنابع 

، دفتـر  »ایلوت، مطالعه موردي دشت قـزوین بررسی بازار غیررسمی آب کشاورزي در یک منطقه به عنوان پ«) 1387. (آریان، طیبه
 .ي کاربردي، شرکت مدیریت منابع آب ایرانها پژوهش

، »در اراضـی زیـر سـد طالقـان     مطالعـه مـوردي  : آب کشاورزي در ایران گذاري قیمت«) 1386(المرضا سلطانی و غ رمزاسدي، ه
  .نامه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز پایان
، آب و توسعه، »بها و بررسی ارزش بازده نهایی آب کشاورزي تعیین آب«) 1376(رمز اسدي سلطانی و هالمرضا ، غوادج ترکمانی،

  .5-13: 17 شماره
هـاي پسـته    و تقاضـاي آب کشـاورزي بـاغ    گـذاري  قیمـت روش « ) 1378(آبـادي   یی خلیلمیرزا میدرضاو ح. میرحسینچیذري، ا

  .99-113: 26مه اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره نا ، فصل»شهرستان رفسنجان
ـ   کاربرد برنامه«) 1375(د ترکمانی حاج رحیمی، محمود و جوا مطالعـه  : هاي کشـاورزي ین برنامـه بهینـه واحـد   ریزي هـدف در تعی

  .20، اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره »موردي استان آذربایجان غربی
مطالعه موردي تولیـد  : انتخاب تابع تولید براي برآورد ارزش اقتصادي آب کشاورزي«) 1383(زاده، جواد و حبیب اهللا سالمی  حسین

   48، اقتصاد کشاورزي و توسعه، شماره »گندم
هـاي کشـاورزي،    بـرداري  بهـره  در زیرزمینـی  هـاي  آب گذاري مطالعه ارزش« )1384(خلیلیان، صادق و محمدرضا زارع مهرجردي 

  . 51، اقتصاد کشاورزي و توسعه، سال سیزدهم، شماره »)1382-3(کرمان  شهرستان گندمکاران موردي مطالعه
، نشـریه  »ي توسـعه منـابع آب  هـا  طـرح مبانی محاسبات اقتصادي «) 1380( طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور

  .ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ، معاونت برنامه215شماره 
، 258نشریه شـماره  ، »هاي اقتصادي منابع آب دستورالعمل بررسی« ،)1381( صنعت آب کشورطرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی 

  .ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه
گـذاري و   راهنماي تشـخیص اثرهـاي اقتصـادي، اجتمـاعی، ارزش    «) 1383( طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور

  .ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ، معاونت برنامه331، نشریه شماره »منابع آب ي توسعهها طرحتوجیه اقتصادي 
برآورد تابع تقاضاي تجویزي آب و تعیین الگوي بهینـه کشـت بـر اسـاس قیمـت      « ) 1373(دهقانیان، سیاوش و ناصر شاهنوشی 

  .2شماره  ،8، مجله علوم و صنایع کشاورزي، جلد »سایه آب
مجموعـه مقـاالت دومـین     ،»بهـا و تخصـیص آب در اراضـی سـد درودزن فـارس      مطالعه تعیین آب«) 1372(سلطانی، غالمرضا 

  .195-211. مپوزیم سیاست کشاورزي ایران، انتشارات دانشگاه شیراز، صصس
سـازمان تحقیقـات،   » ریـزي ریاضـی در کشـاورزي    کـاربرد برنامـه  «) 1378(سلطانی، غالمرضا، منصور زیبایی و احمد علی کهخا 

  .زش و ترویج کشاورزيآمو
» ریـزي آرمـانی   تعیین ارزش اقتصادي آب بـا رهیافـت برنامـه   «) 1384( زاده  علی، امیرحسین چیذري و علی کرامتاي، غالم  شرزه

  .39-66: 71مجله تحقیقات اقتصادي، شماره 
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ـ      گزارش مطالعات تحلیـل و برنامـه  «) 1386(شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس  شـرکت آب  » رودریـزي مـالی سـد مخزنـی پل
 اي گیالن منطقه

: سازي الگوهاي کشت با توجه به مزیت نسبی حوضه آبریز در تولیـد محصـوالت زراعـی    بهینه«) 1385(صبوحی صابونی، محمود 
  .نامه دکتراي رشته اقتصاد کشاورزي، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزي پایان» مطالعه موردي استان خراسان

 .، وزارت کشاورزيبرداري بهره، معاونت امور نظام »برداري بهرهي ها نظام«) 1377(عبداللهی، محمد 

تعیین ارزش اقتصادي آب کشاورزي با استفاده از مدل الگوي کشت بهینه تلفیـق زراعـت و   «) 1385( زاده، علی و همکاران کرامت
 .54اردهم، شماره ؛ مجله اقتصاد کشاورزي و توسعه؛ سال چه»مطالعه موردي سد بارز و شیروان: باغداري

 .»کشاورزي برداري بهرهي ها نظامها و مفاهیم مورد استفاده در  واژه« )1382(وزارت کشاورزي  برداري بهرهمعاونت ترویج و نظام 

، مجموعه مقاالت پوستري نخستین گردهمایی »بررسی اقتصادي کاربرد آب در کشاورزي استان اصفهان«) 1375( مقدسی، رضا 
  .132-136اقتصاد آب، معاونت امور آب وزارت نیرو،  کاربردي –علمی 

 »ي ارزش آب در برنامـه چهـارم توسـعه   هـا  سیاسـت تحلیـل  «) 1385( روانـه و نصـیري، پ یبـه  آریان، ط نوش،نوري اسفندیاري، ا
  .36نامه مهاب قدس، دوره جدید، شماره  فصل

شرکت مهندسی مشاور مهـاب  » ي توسعه منابع آبها طرحی ریزي و ارزیابی مال راهنماي برنامه«) 1387(نوري اسفندیاري، انوش 
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  این نشریه
مباحث مربـوط  » راهنماي تعیین ارزش اقتصادي آب براي مصارف کشاورزي«با عنوان 

ي هــا روشهــا و  مقولـه . دارد بـه ارزش اقتصــادي آب در مصــارف کشـاورزي را بیــان مــی  
راهنمـاي  «تحـت عنـوان    331گذاري در تمامی ابعاد و مصارف آب در نشریه شـماره   ارزش

ي توسـعه  هـا  طـرح ذاري و توجیـه اقتصـادي   گ تشخیص اثرهاي اقتصادي، اجتماعی، ارزش
گـذاري آب   ارائه شده و راهنماي حاضر در ادامه همان نشریه با تمرکز بـر ارزش » منابع آب

در ایـن  . کننده آب کشور تهیه شده اسـت  ترین مصرف در مصارف کشاورزي به عنوان عمده
ي تعیین ارزش اقتصادي آب در مصارف کشاورزي با تکیـه  ها روشراستا مفاهیم، تعاریف و 

ي موردي ارائـه شـده در ایـن    ها مثال. المللی و داخلی بیان شده است بین منابعبر معتبرترین 
  .گذاري اقتصادي آب است ي ارزشها روشگر کاربرد علمی  نشریه بیان

پسـماند    روش گر این اسـت کـه   ي مختلف بیانها روشتوصیه این نشریه در استفاده از 
ي تامین آب کشاورزي به صورت فراگیر کـاربرد داشـته، کماکـان در    ها طرحکه تاکنون در 

اجتماعی محـدود در سـطح محلـی و محـدودیت      - ي کوچک با آثار اقتصادي ها طرحمورد 
ي بـزرگ مقیـاس بـا دامنـه تـاثیرات      هـا  طـرح در . هزینه و زمان، مورد استفاده قـرار گیـرد  

له تخصـیص آب بـین مصـارف    ایی کـه در آن مسـ  هـا  طرحی و همچنین اي یا مل فرامنطقه
گـذاري اقتصـادي آب از جملـه دو روش     ي دیگر ارزشها روشمختلف اهمیت زیادي دارد، 

  .شود ریزي ریاضی و برآورد تابع تولید، در کنار روش پسماند توصیه می برنامه
، ایـن راهنمـا را   بدیهی است با توجه به عدم وجود کار مشابه تحت عنـوان راهنمـا  

به عنوان مدخلی بر تهیه استاندارد برآورد ارزش اقتصـادي آب بـراي مصـارف     توان می
  .کشاورزي دانست




