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بررسی اثر افسایش قیمت آب آبیاری بر تقاضای نهاده های کشاورزی:
مطالعهی موردی ،شهرستان جم
*1

سیسًقوت الِ هَسَی
تاضید زضیافت93/11/1 :

تاضید پصیطش94/4/10 :

چکیذُ
زض ایي هغالقِ ،تِ هٌؾَض تطضسی تأثیط افعایص قیوت آب تط هیعاى آب هػطفی ٍ سایط ًْازُّای مطاٍضظی زض هٌغقِی خمن
زض استاى تَضْط ،تغییطات تاتـ تقاضای آب ،ظهیي ،مَز ،سن ٍ ًیطٍی ماض پس اظ افعایص قیوت آب تا اسمتاازُ اظ ضٍش تحلیم
پَضطی زازُّای هقنَس ) (IDEAترویي ظزُ ضس .خْت تطضسی ًحَُی تأثیطپصیطی مطماٍضظاى تما مماضایی ٍ اًمساظُی ظهمیي
هتااٍت ،مطاٍضظاى ًوًَِ ضا تِ گطٍّْای هرتلف تقسینٍ ٍ ،امٌص آًْا تِ افعایص قیوت آب تا ینسیگط هقایسِ گطزیسً .تایح ایي
هغالقِ ًطاى زاًس مِ افعایص قیوت آب اثط هحسٍزی تط هػطف آب زاضتِ ٍ ًویتَاًس تِ فٌَاى اتعاض هٌاسثی خْت حاؼ هٌماتـ
آتی زض هٌغقِ تِماضتطزُ ضَز .هطرع گطزیس مِ مطاٍضظاًی ماضآتط ٍ مطاٍضظاًی تا اًساظُی ظهیي تعضگتط ،تاتـ تقاضمای آب ممن
مطص تطی زاضًس؛ زض هقات  ،تْطُ تطزاضاًی مِ ماضایی ضٍضی پاییٌتط ٍ اًساظُی ظهیي مَچنتط زاضًس ،تیطتط تحمت تمأثیط افمعایص
قیوت آب قطاض گطفتِ ٍ قیوت تاالتط آى هی تَاًس هقیطت ایي گطٍّْا ضا تْسیس ًوایس .ظهیي تِ فٌَاى ًْازُی خاًطیي تطای آب،
مَزً ٍ ،یطٍی ماض ًیع تِ فٌَاى ًْازُی هنو آب هَضز استاازُ قطاض هی گیطزّ .وچٌیي ،زض ذػَظ سن ًیع افعایص قیومت تما
 3/4تطاتط آب تْای هحاسثِ ضسُ مًٌَی هٌدط تِ ماّص گطزیسُ ٍ پس اظ آى تا تاال ضفتي قیومت آب ،هیمعاى سمن هػمطفی ًیمع
افعایص هی یاتس.
ٍاصُّای کلیذی:تقاضای آب ،تحلی پَضطی زازُ ّای هقنَس ،ماضایی ،ضْطستاى خن.

 -1زاًطیاض گطٍُ اقتػاز مطاٍضظی زاًطگاُ آظاز اسالهیٍ ،احس هطٍزضت ،ایطاى
*ًَ -یسٌسُ هسٍَل هقالِmousavi_sn@yahoo.com :
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هقذهِ
هٌاتـ آتی خعء سطهایِّای هلی ّط مطَض تَزُ ،ینمی اظ
ًْازُ ّای اغلی زض تَلیس هحػمَالت مطماٍضظی تمِ ضمواض
ضفتممِ ٍ ،خایگمماُ ٍیمم ُای ضا زض تَسممقِی پایممساض ترممص
مطاٍضظیّ ٍ ،وچٌیي پیططفت اقتػازی سایط ترطْا زاضز
(چیممصضی ٍ ّونمماضاى .)1384 ،زض سممالْای اذیممط ًیممع تمما
افعایص خوقیت ٍ تْثمَز هقیاضّمای ظًمسگی تقاضمای آب
افعایص چطن گیطی زاضتِ ٍ ،فالٍُ تط افمعایص هػمطف زض
ترص مطاٍضظی ،مِ تِ فلت افعایص تْیٌمِی مطمتعاضّای
آتیاًِ ،افعایص مطت هحػَالت زٍم ،مماّص آیمص آتمی ٍ
تغییطات الگَی مطت تِ سوت هحػَالت تا ًیاظ آتمی تماال
غَضت پصیطفتِ است ،تقاضا تطای آب زض ترمص غمٌقتٍ ،
ّوچٌیي هػاضف ضمطب ٍ تْساضمت ًیمع ضًٍمسی غمقَزی
زاضتِ است (ظیثایی ٍ ّوناضاى.)1384 ،
افعایص تقاضا تمطای آب ،تطزاضمت تمیضٍیمِ اظ هٌماتـ آتمی
هَخممَز ٍ ّوچٌممیي فممسم تغصیممِ ،هٌاسممة سمماطُّممای
ظیط ظهیٌی ،ضفایت ًنطزى اغَل هطتَط تِ حااؽمت اظ ایمي
هٌاتـ ٍ ،تطٍظ پسیسُی ذطنسالی زض سالْای اذیط هٌدط تِ
ًاپایممساضی تطذممی اظ هٌمماتـ آتممی زض مطممَض گطزیممسُ اسممت
(فعیعی .)1380 ،افعایص فطاض تط هٌاتـ آتی ،لمعٍم آگماّی
ضا اظ ایي مِ آب زض چِ ظهاًی ٍ مدا تمِ هػمطف همیضسمس
ایداب هیًوایس .مطماٍضظی ٍ ،تمَی ُ مطمت آتمی ،هػمطف
مٌٌسُی اغلی آب زض خْاى تَزُ ،تِ ّویي فلت تْطُ ٍضی
تْیٌِی آى زض ایي ترص تأثیط تسعایی زض حااؽت اظ هٌاتـ
آتی زاضمتِ ٍ ،همسیطیت ترطزاًمِی آب ینمی اظ هْوتمطیي
فَاهمم تَسممقِی اقتػممازی اسممت (امثممطی ٍ ّونمماضاى،
 .)1386تمما تَخممِ تممِ فطضممِی هحممسٍز ،ینممی اظ ضاّْممای
هسیطیت هٌاتـ آب ،هسیطیت تقاضا تَزُ ٍ ،ینی اظ اتعاضّمای
هسیطیتی هْن زض ایي ظهیٌمِ قیومتگمصاضی آب همیتاضمس
(تاللی ٍ ّوناضاى1389 ،؛ ظیثایی ٍ ّوناضاى.)1380 ،
ایطاى تِ سمثة تاضًمسگی ًماچیع ٍ پمطامٌص ًاهٌاسمة
ظهاًی ٍ هناًی آى ّوَاضُ تا موثَز آب هَاخِ تمَزُ اسمت
(سلیواًی ٍ حسٌلی .)1387 ،اظ ایي ضٍ قیوتی مِ تطای آب
تقییي هیضَز ،تایستی فمالٍُ تمط ایمي ممِ ّعیٌمِ فطضمِ
(ّعیٌِی سطهایِای ٍ ّعیٌِی تْطُتطزاضیً ٍ ،گْساضی) آى
ضا تأهیي هیمٌسّ ،عیٌمِّمای فطغمت ،ظیسمتهحیغمیٍ ،
اقتػازی ضا ًیع زضتطگیطزّ .عیٌِی ماه آب ضاه ّعیٌِ-

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:

ی ماه اقتػازی ٍ ّعیٌِی آثاض تیطًٍمی ظیسمتهحیغمی
هیتاضس.
اظ عطف زیگط ،افعایص قیومت آب تمسٍى هرماعطُ ًثمَزُ ٍ
هی تَاًس هٌدط تمِ مماّص تَلیمس فمطاٍضزُّمای مطماٍضظی
گطتِ ٍ اهٌیت غصایی ٍ ذَزماایی ضا تْسیس هیمٌس؛ حتی
هوني است هٌدط تِ افعایص قیوت هحػمَالت ٍ افمعایص
ٍاضزات گطزز؛ ٍ تاالذطُ هی تَاًس تا ماّص زضاهس مطاٍضظاى
تأثیط هٌای تط تَسقِی ضٍستا زاضتِ تاضمس ( Speelman et
ّ .)al, 2008وچٌیي ،قیوتْایی مِ تطای ازاضُ تقاضا همَضز
ًیاظ است زض هحسٍزُی قات قثَلی اظ هٌؾط سیاسمی قمطاض
ًساضمتِ ( ٍ )Perry a, 2001حتمی زض پماییٌتطیي ًطذْمای
آب تْا ًیع هوني است تقسازی اظ تْطُتطزاضاًی مِ تْطٍُضی
پماییٌی زاضًممس اظ چطذممِی تَلیممس حممصف ضممًَس (چیممصضی
ٍذلی آتازی.)1387 ،
تأثیط زقیم افمعایص قیومت آب تمط هػمطف آب آتیماضی ٍ
سمماهاًِی تَلیممسات مطمماٍضظی اغلممة ًاضممٌاذتِ اسممت
(ً ٍ )Speelman et al, 2009طخگمصاضی ّویطمِ تغییمطات
هَضز اًتؾاض ضا زض هػطف آب تِ ٍخَز ًویآٍضز ،تمَی ُ اگمط
ّعیٌِی آب ًسثت تِ م ّعیٌِی تَلیس پاییي تاضس هٌدط
تِ تأثیطات هحسٍزی ذَاّس ضس ( .)Frija et al,2011تَاتمـ
تقاضا ،ضاتغِ اقتػازی همَضز ًیماظ ضا تمطای فْمن چگمًَگی
تأثیطات قیوت تط هقساضهػطف آب اضائِ هیزّمس ( Klaiber
 .)et al,2010تطای تطضسی ایي مِ افعایص قیوت آب تِ چِ
هیعاى تط تقاضا تمأثیط ذَاّمس زاضمت ،همیتایسمت مطمص
قیوتی تقاضا اًساظُ گیطی ضَز (ًدای ٍ ًدامی .)1388 ،اظ
سَی زیگط ،تأثیط ایي سیاست (افعایص قیوت آب) تِ فمي-
آٍضی تَلیس ،یقٌی تاتـ تَلیس هطظی ٍ هَققیمت مطماٍضظاى
تط تاتـ هطظی ،یقٌی ماضایی آًاى تستگی زاضز؛ تسیي غَضت
مِ مطاٍضظاى تا ماضایی تماالتط اضظش تیطمتطی ضا تمطای آب
قائ تَزُ ٍ تَاًایی تیطتطی ضا ًیع زض حوایمت اظ قیوتْمای
آب تمماالتط زاضًممسّ .وچٌممیي ،مط ماٍضظاى مممَچنتط اظ ًؾممط
اًساظُی ظهیي ًیع هحمسٍزیتْای تیطمتطی ضا تمطای تْثمَز
فولنطز زاضتِ ٍ ،افعایص قیوت آب تمأثیط هٌامی تمط آًْما
ذَاّس زاضت .قیوت گصاضی ًیع هی تَاًس اثمطات تَمهماًی اظ
قثی ماّص زضاهس ٍ تقاضای ماض ضا ًیع زض خَاهـ ضٍستایی
پسیس آٍضز (.)Frija et al,2011; Perry, 2001
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زض ضْطستاى خن ٍاقـ زض استاى تَضْط ،تمِ زلیم ضمطایظ
هٌاسة اقلیوی تَلیس اًَاؿ هطمثات ،ذطهما ،گَخمِ فطًگمی
ذاضج اظ فػ  ،اًَاؿ سثعیْا ٍ ،غیای ٍ ًْال گیاّاى هثومط
ٍ غیطهثوط تِ ذَتی اًدام هیضَز ،لني تِ زلی استحػال
تیضٍیِی آتْمای ظیمطظهیٌمی اظ عطیم چاّْمای فویم ٍ
ًیوِفوی تِ ٍسیلِی مطاٍضظاىّ ٍ ،وچٌمیي ٍظاضت ًامت
خْممت تْیممِی آب هممَضز ًیمماظ پاالیطممگاُ ٍ ضممْطمْای
هسنًَی ،ایي هٌغقمِ تما موثمَز ضمسیس آب هَاخمِ اسمت
(احوسپَض ٍغثَحی.)1388 ،
تاتـ تقاضای آب زض امثط تطضسیْا تطای مطماٍضظاى ترومیي
ظزُ ضسُ است ٍ ،تسیي هٌؾمَض اظ ضٍضمْای اقتػازسمٌدی،
تطًاهِ ضیعی ضیاضی ٍ یا تطمیثمی اظ ّمط زٍ ضٍش اسمتاازُ
ضسُ اسمت .تطموماًی ٍ ضمدطی ( ،)1387تمِ تطضسمی اثمط
سیاسممت قیوممتگممصاضی آب آتیمماضی تطهیممعاى تقاضممای
تْطُ تطزاضاى آتْای سغحی زض حَضمِی آتریمع زضٍزظى تما
استاازُ اظ ضٍش هغلَتیت چٌمسهقیماضی پطزاذتٌمسً .تمایح
ًطاى زاًس مِ گطٍّْمای ّوگمي مطماٍضظاى حساسمیتْای
هتااٍتی ضا ًسثت تِ آب تْا ًطاى هیزٌّس؛ تا افعایص ًمطخ
آبتْمما ،تیطممتطیي ممماّص تقاضممای آب زض گطٍّْممای
مطاٍضظاى هراعطُ گطیعتط غَضت گطفتِ ٍ ایمي مطماٍضظاى
زض ًطذْای تاالتط آب ،تا تغییط الگَی مطمت ٍ گمطایص تمِ
سمموت تَلیممس هحػممَالت تمما ممماضتطز ضٍش مممنآتیمماضیٍ ،
ّوچٌیي هحػَالت زین ،هیعاى م تقاضای آب ٍ هتَسظ
هػممطف آب زض ّنتمماض ضا تغممَض قات م هالحؾممِای ممماّص
هی زٌّس .تِ فثاضت زیگط ،مطمص قیوتمی تقاضمای آب زض
سغَح تاالی آب تْا تطای مطاٍضظاى هحافؾِماض ًسمثت تمِ
زیگط مطاٍضظاى تیطتط هیتاضس .زض پ ٍّطی زیگط ،ذٌدطی
سازاتی ٍ غثَحی (ٍ ،)1388امٌص مطاٍضظاى ضا تِ تغییمط
قیوت آب ٍ تأثیط آى تط زضاهس ،هیعاى تقاضای آب ٍ هػطف
سایط ًْازُّا (مَز ،ظهیيً ،یطٍیماض) تا تمِ مماضگیطی یمل
تطًاهِ ضیعی ضثیِساظی ٍ تا ضّیافت تحلی پَضطی زازُّا
هَضز تطضسی قطاض زازًس .زض ایي هغالقِ مِ زض زضت هطْس
اًدام گطفت ،افعایص قیوت آب تِ هیمعاى ،30 ،20 ،15 ،5
 40زضغس قیوت مًٌَی زض ًؾط گطفتِ ضسً ،تیدمِ آى ممِ
تا افعایص ًطخ آبتْا ،هیعاى آب هػطفی ٍ زضاهس مطاٍضظاى
ماّص هی یاتس؛ تسیي تطتیة ممِ ًْمازُّمای ممَز ،سمن ٍ
ظهیي ماسمتی همی پمصیطز ،زض حمالی ممِ ًیمطٍی مماض زض

ًطذْای پاییي آب تْا توای تِ خاًطیٌی تا ًْمازُ آب زاضز.
زض هغالقِای زیگط ،هَسَی ٍ قطقاًی ( ،)1390تمِ اضظیماتی
سیاستْای آب مطماٍضظی ٍ تقیمیي الگمَی مطمت تْیٌمِ،
هثتٌی تط ترػیع تْیٌِی ًْازُ زض هٌغقِی اقلیس فماضس
پطزاذتِ ٍ ،اثط افعایص قیومت آب ضا تمط الگمَی مطمت تما
استاازُ اظ تطًاهِضیعی ضیاضی هثثت تطضسمی ًوَزًمس .آًْما
ًتیدِ گطفتٌس مِ تا اتراش سیاسمت  10زضغمس مماّص زض
هَخَزی آب هػطفی ٍ  2تطاتط ًومَزى قیومت آب ،الگمَی
مطمت ًسممثت تمِ حالممت تْیٌمِ تغییممط چٌمساًی ًنممطزُ ٍ
هی تمَاى تما اترماش ایمي سیاسمت اظ هػمطف تمیضٍیمِ آب
خلَگیطی مطزّ .وچٌیي ،زض هغالقمِی تاللمی ٍ ّونماضاى
( ،)2011ضٍش تطًاهممِضیممعی پَیمما تممطای تطضسممی تممأثیط
قیوممتگممصاضی آب ٍ سیاسممتْای مطمماٍضظی هرتلممف تممط
حااؽت هٌاتـ آب تِ ماض تطزُ ضسً .تایح ایي تطضسی ًطماى
زاًممس مممِ افممعایص قیوممت آب تممِ تٌْممایی تقاضممای آب
مطاٍضظی ضا تِ هیعاى قات هالحؾِای ماّص هیزّس.
تط ّویي اسماس ،ایمي پم ٍّص تمِ هٌؾمَض تطضسمی تمأثیط
افعایص قیوت آب تط ساهاًِی تَلیسات مطاٍضظی ،هػمطف
سایط ًْازُ ّا ٍ چگًَگی تأثیط آى تط مطماٍضظاى تما مماضایی
هتااٍت ٍ اًساظُی ظهیي هتاماٍت زض هٌغقمِی خمن اًدمام
ضسُ است.
رٍش تحقیق
زض ایي هغالقِ تطای هحاسثِی ماضایی هتغیطّمای تطضسمی
ضسُ ،ضاه  :زضاهس م هعضفِ تِ تَهاىً ،یطٍی ماض تمِ ًامط
ضٍظ ،حدن آب هػطفی تِ هتطهنقة ،مَز تِ میلَگطم ،سمن
تِ لیتط ،سطهایِ تِ تَهاى تَز مِ سطهایِ تِ فٌَاى ًْمازُی
ثاتت زضًؾط گطفتِ ضسّ .وچٌیي ،تمطای هحاسمثِی زضاهمس
م  ،مِ ضاه هدوَؿ زضاهس حاغ اظ فمطٍش هحػمَالت
هرتلف هی تاضس ،اظ ضاتغِی  1استاازُ ضسُ است:

()1
 Yتیاًگط زضاهس م تْطُتطزاض تِ تَهاى ٍ  Pقیومت فمطٍش
ّط میلَگطم اظ هحػمَل تمِ تَهماى A ،هیمعاى تَلیمس ّمط

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:
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هحػَل تِ میلَگطم هیتاضس .تطای هحاسمثِی مم هقمساض
آب هػطفی ّط مطاٍضظ ًیع اظ ضاتغِی  2استاازُ ضس:
 Wحدن آب هػطفی تِ هتطهنقة I ،تقساز زفقات آتیاضی،
 Tتقساز سافات آتیاضی زض ّط آتیاضی ٍ  Dتمسُی چماُ تمط
حسة لیتط تط ثاًیِ 3/6 ،ضطیثی اسمت ممِ خْمت تثمسی
ثاًیِ تِ سافت ٍ لیتمط تمِ هتمطهنقمة اسمتاازُ همیضمَز.
زازُ ّای هطتَط تِ ضواض زفقات آتیاضی ٍ تقساز سافات آى
زض ّطآتیاضیّ ٍ ،وچٌمیي تمسُی آب اظ عطیم هػماحثِی
حضممَضی تمما مطمماٍضظاى خوممـآٍضی گطزیممسُ ٍ تممِ خْممت
اعویٌاى افساز هطتَط تِ تمسُ آب تما اعالفمات هَخمَز زض
هسیطیت خْاز مطاٍضظی تغثی زازُ ضسًس.
اضظش فقلی سطهایِ ًیع ،مِ ضاه  :هاضیي آالت ٍ تدْیعات
شذیطُی آب هَخَز زض هعضفِ ٍ ّعیٌِ حاط چاُ ٍ ذطیمس ٍ
ًػة تلوثِ ٍ هتقلقمات آى همیتاضمس ًیمع تما اسمتاازُ اظ
ضاتغِی  3هحاسثِ گطزیس .اتتسا اضظش حال سطهایِ سالْای
قث تا استاازُ اظ ضاتغِی  3هحاسثِ گطزیس.

مِ زض آى:
 :Pاضظش فقلی سطهایِ :n ،سالْای تیي سال سطهایِگصاضی
ٍ سال خاضیً :i ،طخ تٌعی  :V ،هیعاى سمطهایِ گمصاضی زض
سال هثسم همی تاضمس؛ تمطای تثمسی ّعیٌمِی سمطهایِ تمِ
ّعیٌِی ینٌَاذت ساالًِ اظ ضاتغِی  4استاازُ ضس:

ّ :EUACعیٌممِی ینٌَاذممت سمماالًِ :S.V ،اضظش اسممقاط
تدْیعات،
ینٌَاذممت سمماالًِ،

 :ضطیة تثسی اضظش فقلمی تمِ
 :ضممطیة تثممسی اضظش

اسقاط آیٌسُ تِ ینٌَاذت ساالًِ ،مِ  iتا تَخِ تِ ًطخ تَضم
هَخَز  %25زض ًؾط گطفتِ ضسُ است.
قیوت ّط هتط هنقة آب ًیع اظ تقسین ّعیٌِی سماالًِ آب
تط هیعاى استحػال آى زض یمل سمال ،عثم ضاتغمِ  5تمِ
زست آهس:

() 5

هیشاى استحصال آب در یک سالّ /شیٌِی

ساالًِ آب ; ّشیٌِی ّزهتز هکؼة آب
زض ایي هغالقمِ اظ یمل ضمثیِ تحلیم پَضطمی زازُّمای
هقنَس تِ هٌؾمَض تطضسمی اثمطات افمعایص قیومت آب تمط
تقاضای ًْازُ ّای هرتلف زض سغح هعضفمِ اسمتاازُ ضمسُ
است:
زض اتتسا زضخِی مماضایی مطماٍضظاى ضا تقیمیي همیًومایین.
فطؼ هیمٌین ٍ nاحس تػوین گیطی هَخَز تاضسمِ آى ضا
تا ً DMUjومایص همیزّمین ) ،(DMUj: j=1,2,…,nممِ
ّطیممل زاضای ٍ mضٍزی یمما ًْممازُ )s ٍ (Xj:j=1,2,…,m
ذطٍخی یا هحػَل ) (Yj:j=1,2,…,sهمیتاضمس.تطای ٍاحمس
تػینگیطی ) (DMUjزازُّا ٍ ستاًسُّا تِ تطتیة فثاضتٌمس
اظ:
)Xj(X1j,X2j,…,Xmj
Xj>0
)Yj(Y1j,Y2j,…,YSj
Yj>0
تطای تِ زست آٍضزى ماضایی یل ٍاحس تػوینگیمطی هثم
 DMU0اظ ضثیِ ( )6استاازُ هیمٌین:
ضثیِ()6

زض ایي هغالقِ زضخِی ماضایی تطای ٍ 60احس تْمطُتمطزاضی
هحاسثِ ضسًْ ،ازُّای هَضز استاازُ زض ضثیِ فثاضتٌس اظ:
 :X1حدن آب هػطفی تِ هتطهنقة :X2 ،سغح ظیمط مطمت
تِ ّنتاض :X3 ،ممَز ضمیویایی هػمطفی تمِ میلمَگطم:X4 ،
هیعاى سن هػطفی تِ لیتطً :X5 ،اط ضٍظ ًیمطٍی مماض همَضز
استاازُ :X6 ،هیعاى سطهایِگصاضی اًدام ضسُ تمِ تَهماىٍ ،
ستازُ هَضز استاازُ تطای هحاسثِ ماضایی فثماضت اسمت اظ
زضاهس م هعضفِ تِ تَهاى.
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تقس اظ ح ضاتغِی  6تطای توام ٍاحسّمای تػموینگیمطی،
تطای ّطمسام اظ آًْا تمِ زسمت
زضخِی ماضایی ضٍضی
هیآیسٍ .احس ّایی مِ تط عث اغَل حساق ّعیٌِ فقالیت
هیمٌٌس هطظ اهناى تَلیس یا هطظ ماضآ ضا هطرع هیسماظًس.
سپس تط اساس ضثیِ تحلی پَضطمی زازُّمای هقنمَس
فطضِ ضسُ تمِ ٍسمیلِی ٍی ٍ ّونماضاى ( ،)2000فمطؼ
تمطای  DMU0تمسٍى تغییمط
هیضَز زضخِی مماضایی
تاقیتواًس ،اها ایي ٍاحس هدثَض تِ ماّص تَلیس تاضس .تمطای
تقییي ایي مِ زازُّای هَضز ًیاظ تِ چِ هیعاى ماّص پیسا
هیمٌٌس تِ غَضت ظیط اقسام گطزیسُ است:
اگممط هقممساض هحػممَل اظ تممِ ممماّص پیممسا مٌممس
سپس تا فطؼ ثاتمت
)
(
 ،تممممطزاض ًْمممازُّمممما
تمممَزى زضخممممِی مممماضایی
ضا ترومممممیي
هی ظًینٍ .احس خسیسی تحت فٌَاى  DMUn+1ضا زض ًؾمط
تگیطیممس مممِ ًطمماًگط  DMU0تقممس اظ تغییممط سممتاًسُّمما ٍ
ًْازُّاست ،تسیي هٌؾَض اظ ضثیِ  7استاازُ ضسُ است.

هسل ()8

اظ قث تقطیف ضسُاًمس ٍ ًطماى زٌّمسُ سمغح
فيآٍضی  DMU0هیتاضمس ممِ زض ضاتغمِی  1ترومیي ظزُ
هیضَز.
قیوممت
حممال فممطؼ مٌیممس مممِ
ًْممازُی  mامّ ، p>0 ٍ ،وچٌممیيً y0 ،وایمماًگط زضاهممس
ذالع مطاٍضظاى تاضس؛ سپس ضثیِ ظیط پیطٌْاز هیضَز:

ضثیِ ()9

ضثیِ()7

همی تاضمس .ظهماًی ممِ هقمساض
تٌْا هتغیط ضاتغِی ،7
تْیٌِی ضا تِ زست آٍضزیمن همیتمَاى گامت زضخمِی
ماضایی تطای سغح زازُی

ٍستاًسُی

تطاتط زضخِی

ماضایی زضحالتی است مِ ًْازُّا ٍهحػَل تِ تطتیة تطاتمط
تا ٍ تاضٌس.
ّواى گًَِ مِ زض ضاتغِی  6تَضمیح زازُ ضمسًُ ،طماى
زٌّممسُی ممماضایی ًسممثی ٍاحممس  DMU0تحممت فممي آٍضی
هَخَز تَزُ ٍ فطؼ تط ایي است مِ زض مَتماُ همست فمي-
آٍضی ثاتت هیهاًمس .تااسمتاازُ اظ ایمي سمغح فمي آٍضی ٍ
ضثیِ ( ،)7هی تَاى ضثیِ ( )8ضا تِ ضن ظیط اضائِ زاز ،ممِ
ایي ضثیِ تغییطات همَضز ًیماظ زض ًْمازُّما ضا ،ظهماًی ممِ
ماّص زض سغح هحػَل هَضز اًتؾاض استً ،طاى هیزّس.

هتغیطّای ایي ضمثیِ

همیتاضمٌس psim ٍ pi ،تمِ

تطتیممة قیوممت اغمملی ٍ قیوممت ضممثیِسمماظی ضممسُ تممطای
ًْممازُّاسممت مممِ زض ایممي خمما تٌْمما قیوممت ًْممازُی آب
ضثیِساظی ضسُ ٍ افعایص پیمسا همی یاتمس y0 .زضاهمس مم
مطاٍضظ هیتاضس ٍ  Rزضاهس هَضز اًتؾاضی است مِ مطاٍضظ
تالش هیمٌس آى ضا تطای ًوایطٌاهِ ّمای هرتلمف قیومت
آب حسامثط مطزُ ٍ ًوایاًگط هقساض م زضاهس تِ زست آهسُ
تِ ٍسیلِی مطاٍضظ هی تاضس ،ظهماًی ممِ ّعیٌمِی اضمافی
تغییط زض تطمیة ًْازُّا تِ فلمت تغییمط قیومت ضا مویٌمِ
هیمٌس .تقیِ فطاسٌدْا زض ضٍاتظ  8 ٍ 7 ،6هقطفی ضسُاًمس.

6

سپس تِ هٌؾَض تطضسی تااٍت تاثیط افعایص قیومت آب تمط
گطٍّْای هرتلمف مطماٍضظاى آًْما ضا تمط اسماس ضماذع
ماضایی تِ زٍ گطٍُ ٍ ،اظ ًؾط اًساظُی ظهیي ًیع تمِ زٍ گمطٍُ
تقسین ذَاّین مطز ،تا اخطای ضاتغمِی  9تمطای ّطیمل اظ
ایي گطٍّْا ٍ تِ زست آٍضزى هیعاى ًْازُّای هَضز تقاضما
تمطای ّمط گمطٍُ زض قیوتْمای هرتلمف آب ،تماتـ تقاضمای
ًْازُ ّا تطای ّط یل اظ ایي گطٍّْا ضا تِ زسمت آٍضزُ ٍ تما
ینسیگط هقایسِ ذَاّین مطز .زض ایمي هغالقمِ ،تمِ هٌؾمَض
هحاسثِی ضثیِّای تطًاهمِضیمعی ٍ تحلیم ًتمایح اظ ًمطم
افعاضّممای  Excel ٍ GAMSاسممتاازُ ضممسُ اسممت .ضٍش
ًوًَِگیطی اظ ًَؿ تْیِی پطسطمٌاهِ ٍ ذَضمِ ای تمَزُ ٍ
 150مطاٍضظ هَضز پطسص قطاض گطفتِ اًس.
ًتایج
هحاسثِ ٍ ارسیاتی ضثیِ
زض ایي هغالقِ فطؼ همی ضمَز ممِ مطماٍضظاى تما مماضایی
پائیٌتط زض هقایسِ تا مطاٍضظاى تا ماضایی تاالتط ،تیطتط تحت
تأثیط افعایص قیوت آب قطاض هیگیطًمس ،تمسیي غمَضت ممِ
الگَی مطت ذَز ضا تِ سوت هحػَالتی تا ًیاظ آتی موتمط
تغییط زازُ ٍ یما ظهمیي تیطمتطی ضا ظیمط مطمت همیتطًمس؛
تٌاتطایي ،اگط ماضایی ایي مطماٍضظاى تغییمط ًنٌمس ،افمعایص
قیوت آب تْسیسی تطای زضاهس ایي گطٍُ تَزُ ٍ ،زض غَضت
تْثَز ماضایی ًیع تقاضای آب ایي گطٍُ تی مطمص ضمسٍُ ،
ضسیسى تِ ّسف ماّص هػطف آب هطن گطزز؛ تِ ّویي
زلی  ،ظهاًی مِ تقساز مطاٍضظاى مَچمل زض یمل هٌغقمِ
تیطتط است ٍ ،یا ماضایی مطاٍضظاى زض سمغح پماییٌی قمطاض
زاضز ،هوني است افمعایص قیومت آب زضاهمس مطماٍضظاى ٍ
تَلیس هحػَالت غصایی ٍ ،حتی اهٌیت غصایی ضا تما تْسیمس
هَاخِ ساظز .تطای آظهَى ایي فطضیِ اظ یل ضمثیِ تحلیم
پَضطی زازُ ّای هقنَس تطای ترویي تأثیطات قیوت آب
تاالتط تمط هیمعاى هػمطف آب مطماٍضظی ٍ سمایط ًْمازُّما
استاازُ هیمٌین.
هحاسثِی کارایی
اتتسا زضخِی ماضایی مطاٍضظاى ضا تا استاازُ اظ ضٍش تحلی
پَضطی زازُّا تا مماضتطز ضاتغمِی  6تقیمیي همی گطزًمس.
ٍاحس ّمایی ممِ تمط عثم اغمَل حمساق ّعیٌمِ فقالیمت

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:

هممیمٌٌممس هممطظ اهنمماى تَلیممس یمما هممطظ ممماضا ضا هطممرع
هی ساظًس.زض خمسٍل  1تَظیمـ فطاٍاًمی مماضایی مطماٍضظاى
ًوایص زازُ ضسُ است.
جذٍل :1تَسیغ فزاٍاًی کارایی ٍاحذّای تْزُتزداری
سغَح ماضایی

تقساز

زضغس

زضغس تدوقی

موتط اظ %60

6

%10

%10

%60-70

6

%10

%20

%70-80

8

%13/3

%33/3

%90-80

9

%15

%48/3

%90-100

31

%51/7

%100

هأخذ:یافتِّای تحقیق

هحاسثِی هقذار ًْادُ ّا تا افشایص قیوت آب
تطای ّط مطاٍضظ تمسٍى
فطؼ هیمٌین زضخِی ماضایی
تغییط تاقیتواًس؛ سپس تطضسمی همیمٌمین ممِ زض غمَضت
 ،سغح ًْمازُّما تمِ
ماّص سغح ستاًسُ تِ اًساظُی
تطای ّط هعضفمِ
چِ هیعاى تغییط هیًوایس .زض ایي خا
تِ اًساظُی  %3زضاهس م هعضفِ زض ًؾط گطفتِ ضسُ اسمت.
تسیي هٌؾَض اظ ضثیِّمای ( )9( ٍ )8( ،)7اسمتاازُ مٌمین.
قیوممت آب ضا تممِ تطتیممة1/6 ،1/4 ،1/2تمما  6تطاتممط قیوممت
هحاسثِ ضسُ افعایص زازُ ٍ تقاضای آب ٍ سایط ًْازُّما ضا
تا افعایص قیوت آب تِ زست آٍضزین .سغح افعایص قیوت
تا تَخِ تِ زض آهمس ذمالع مطماٍضظ اًترماب ضمسُ اسمت،
افعایص قیوت تیص اظ ایي سمغح هٌدمط تمِ هٌامی ضمسى
زضاهس ذالع تقساز ظیازی اظ مطاٍضظاى همی گمطزز .سمپس
تا تَخِ تِ فطضْای ایي هغالقِ ،مِ اًتؾاض زاضیمن تقاضمای
آب مطاٍضظاى ماضاتط مطصًاپصیطتط تاضسّ ٍ ،وچٌیي ایمي
مِ مطاٍضظاى تا اًساظُی ظهیي مَچنتط تیطتط تحمت تمأثیط
افعایص قیوت آب قطاض هیگیطًس ،تِ هٌؾَض هقایسِی تأثیط
افعایص قیوت آب تط مطاٍضظاى زٍ ترص هطمعی ٍ ضیع ٍ تا
تَخِ تِ هػطف تاالتط آب زض ترص ضیع ،مطاٍضظاى ضا تِ سِ
غَضت ظیط گطٍُ تٌسی ًوَزُ ٍ تقاضای آب ٍ سایط ًْازُّما
ضا تطای گطٍُّای هرتلف تا ینسیگط هقایسِ مطزین.
الف) تط اساس سغح ماضایی ضٍضی مطاٍضظاى  :اظ آى خاممِ
حممسٍز  50زضغممس اظ مطمماٍضظاى ممماضایی تمماالی  %90ضا
زاضتٌس ،تِ زٍ گطٍُ تا ماضایی  ٍ %90-100مماضایی %0-90
تقسین ضسًس.
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ب) تط اساس اًساظُی ظهیي :مطاٍضظاى تمِ زٍ گمطٍُ زاضای
ظهیٌی موتط اظ ّ 4نتاض ٍ زاضای ظهیٌی ّ 4نتماض ٍ تیطمتط
تقسین ضسًس ،ظیطا حسٍز ًیوی اظ مطماٍضظاى زاضای ظهیٌمی
موتط اظ ّ 4نتاض تَزًس.
ج) تط اساس هٌغقِ  :زٍ گطٍُ مطاٍضظاى ترمص هطممعی ٍ
ترص مَچنتط.
تاتغ تقاضای آب
تا اخطای ضثیِ  ، 9هقساض آب هػطفی زض قیوت ّای ضمثیِ
ساظی ضسُ ضا تطای ّط ٍاحمس تْمطُتمطزاضی ٍ هتَسمظ آب
هػطفی زض ّنتاض ضا زض قیومتّمای هرتلمف آب هحاسمثِ
گطزیس ٍ .هیعاى آب هػطفی زض ّنتاض تا افعایص قیومت آب
تا  6تطاتط قیوت فقلی زض ًوَزاض ً 2وایص زازُ ضسُ اسمت.
ّواى عَض مِ زض ًوَزاض ً 1یع هطرع است ،هتَسمظ آب

هػطفی زض ّنتاض تا افعایص قیوت تا سمغح  6تطاتمط تْمای
آب پطزاذتی فقلی اظ 4235/5تِ  4175/163هتمط هنقمة
زض ّنتاض هیضسمس ،تمِ فثماضت زیگمط  60/34هتمط هنقمة
ماّص هیعاى آب هػمطفی زض ّنتاضاسمت .ینمی اظ زالیم
ٍامٌص پاییي تمِ افمعایص قیومت آب سمْن ممن ّعیٌمِی
تأهیي آب زض م ّعیٌِ ّای تَلیس است .تمطای مطماٍضظاى
ًوًَِ تغَض هتَسظ سْن ّعیٌِ آب اظ م ّعیٌِّای تَلیس
تطاتط تا  5/5زضغس هیتاضس .تا تَخِ تِ ایي ممِ مم سمغح
ظیط مطت هحػَالت مطماٍضظی ضْطسمتاى ّ 7950نتماض
است تا افعایص  6تطاتطی قیومت آب همیتمَاى تمِ سماالًِ
حسٍز  479763هتطهنقمة زض هػمطف آب غمطفِ خمَیی
مطزّ .واى عَض مِ زض ًوَزاض (ً )1یع هطرع اسمت ،تقمس
اظ افممعایص  3/6تطاتممطی قیوممت ،ضًٍممس ممماّص هػممطف آب
هػطفی مٌس تط هیضَز.

ًوَدار  :1هتَسط آب هصزفی در ّکتار
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تاتغ تقاضای آب تز اساس کارایی تْزُتزداراى
ّواى گًَِ مِ قثال ًیع اضماضُ ضمس ،تمِ هٌؾمَض تطمریع
تامماٍت تممأثیط افممعایص قیوممت آب تممط گطٍّْممای هرتلممف
مطاٍضظاى اظ ًؾط ماضایی ،تط اساس زضخِی ماضایی هحاسثِ
ضسُ ،مطاٍضظاى ًوًَِ تِ زٍ گمطٍُ تمِ ضمطح شیم تقسمین
ضسُاًس:
گطٍُ  :1مطاٍضظاى تا زضخمِی مماضایی  ،%0-%90گمطٍُ :2
مطاٍضظاى تا زضخِ ماضایی ( %90-%100خسٍل )2
سپس تاتـ تقاضای آب ضا تطای ایي زٍ گطٍُ تِ زست آهسُ
مِ تاتـ تقاضای ّط گطٍُ زض ًوَزاضّای ً 3 ٍ 2وایص زازُ
ضسُ است.

جذٍل  :2تقسین تٌذی کطاٍرساى تز اساس درجِ کارایی
زضخِ ماضایی

زضغس ًوًَِ

هیاًگیي زضخِ ماضایی

%0-%90

%48/3

%71

%90-%100

%51/7

%99

هأخذ :یافتِّای تحقیق

ّواى عَض مِ زض ًوَزاض  3هطرع است ،زض هَضز گطٍُ 2
(مطاٍضظاًی تا ماضایی تاالتط) ،افعایص قیوت آب تٌْا هٌدمط
تِ ماّص هتَسظ آب هػطفی زض ّنتاض تمِ هیمعاى %0/36
هی گطزز (اظ  4383/6تِ  4367/5هتطهنقة زض ّنتاض) ،زض
هقات تطای مطماٍضظاى گمطٍُ  1تما افمعایص قیومت آب تمِ
هیعاى  6تطاتط قیوت فقلی هتَسظ آب هػطفی زض ّنتاض اظ
 3940هممیضسممس یقٌممی
4027/9تممِ
ماّطی زض حسٍز  ،. %2/18تمِ فثماضت زیگمط ،ضمیة تماتـ

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:
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تقاضا تطای گطٍُ تا ماضایی پائیٌتط ،تیطتط اسمت ٍ گمطٍُ تما
ماضایی تاالتط ،اگطچِ ضیة تاتـ تقاضای هٌای زاضز ،اهما تمِ

هیعاى موتطی ًسثت تِ افعایص قیوت آب ٍاممٌص ًطماى
هیزّس.

ًوَدار :2هتَسط آب هصزفی در ّکتار کطاٍرساى دارای کارایی %90-%100
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :3هتَسط آب هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تا کارایی%0-%90
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تاتغ تقاضای آب تزای کطاٍرساى تاا اًاذاسُ هتوااٍ

هأخذ:یافتِّای تحقیق

سهیي

زض ًوممَزاض 4تغییممطات هتَسمظ آب هػممطفی زض ّنتمماض تمما
افعایص قیوت آب تطای مطاٍضظاًی مِ اًساظُی ظهمیي آًْما
ّ 4نتاض ٍ تیطتط است ًوایص زازُ ضسُ است .تما افمعایص
قیوت آب هتَسظ آب هػمطفی زض ّنتماض ایمي مطماٍضظاى
 1741تممِ
تٌْمما  %0/36ممماّص هممییاتممس (اظ
.)1736/27مطاٍضظاًی مِ اًساظُی ظهیي آًْما اظ
ّ 4نتاض موتط است ،زض غَضت افعایص  6تطاتطی آبتْمای
پطزاذتی تِ هیمعاى  %1/35هیمعاى آب هػمطفی زض ّنتماض
 6545/18تممِ
ذممَز ضا ممماّص هممیزٌّممس اظ
 .6456/707هتَسظ آب هػطفی زض ّنتاض ایمي
گطٍُ تا افعایص قیوت آب زض ًومَزاض ً 5ومایص زازُ ضمسُ
است .تِ فثاضت زیگط مطاٍضظاى ذطزُپا ،یقٌمی مطماٍضظاًی
تا اًساظُ ظهیي مَچنتط تیطتط تحت تمأثیط افمعایص قیومت
آب قطاض هیگیطًس.

اظ لحاػ اًساظُی ظهیي ًیع مطاٍضظاى ضا تِ زٍ گطٍُ تقسمین
مطزُ ٍ تأثیط افعایص قیوت آب تط ایي زٍ گطٍُ تما ینمسیگط
هقایسِ ضسُ است .تا تَخِ تِ اًمساظُ ظهمیي ایمي زٍ گمطٍُ
فثاضتٌس اظ:
گطٍُ  :1مطاٍضظاًی تما اًمساظُی ظهمیي موتمط اظ ّ 4نتماض،
گطٍُ :2مطماٍضظاًی تما اًمساظُی ظهمیي ّ 4نتماض ٍ تیطمتط
(خسٍل .)3
جذٍل  :3تقسین تٌذی کطاٍرساى تز اساس اًذاسُی سهیي
گطٍُ

زضغس
ًوًَِ

هیاًگیي سغح
ظیط مطت
(ّنتاض)

هیاًگیي زضخِ
ماضایی

اًساظُ ظهیي
موتط اظ 4
ّنتاض
اًساظُ ظهیي 4
ّنتاض ٍ تیطتط

%51/7

1/9

%87

%48/3

11/06

%83
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ًوَدار :4هتَسط آب هصزفی در ّکتار کطاٍرساى دارای سهیي ّ 4کتار ٍ تیطتز.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :5هتَسط آب هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تا اًذاسُی سهیي کوتز اس ّ 4کتار
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تاتغ تقاضای آب تزای کطاٍرساى تخص هزکشی ٍ ریش
ًوَزاضّای  7ٍ 6تمِ تطتیمة تماتـ تقاضمای آب مطماٍضظاى
ترممص هطمممعی ٍ ضیممع ضا تمما افممعایص قیوممت آب ًوممایص
هیزٌّسّ .واى عَض مِ قثال ًیع اضاضُ ضس ،زض ترمص ضیمع
هیعاى ترلیِی سماالًِی آب تمِ هطاتمة تیطمتط اظ ترمص
هطمعی است ٍ ایي مطاٍضظاى ًیع تیطتط تِ افعایص قیومت
آب ٍامٌص ًطاى هیزٌّس .هتَسظ آب هػمطفی زض ّنتماض

مطاٍضظاى ترص ضیع  %1/37ماّص هییاتس ،زض حالیمِ زض
ترص هطمعی ایي ماّص تطاتمط 0/89زضغمس اسمت .ضمیة
تاتـ تقاضای ترویي ظزُ ضسُ تطای مطماٍضظاى ترمص ضیمع
تیطتط هیتاضس؛ تمِ فثماضت زیگمط ،مطماٍضظاى ترمص ضیمع
تیطتط تِ افعایص قیوت آب ٍاممٌص ًطماى زازُ ٍ هػمطف
آب ضا هی ماّس.

ًوَدار  :6هتَسط آب هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تخص هزکشی
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :7هتَسط آب هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تخص ریش
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:
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تأثیز افشایص قیوت آب تز سطح سیز کطت
ًتایح ایي هغالقِ ًطاى هی زّمس ممِ هتَسمظ سمغح ظیمط
مطت مطاٍضظاى هٌغقِ تا افعایص قیوت آب تغییط چٌساًی
پیسا ًنطزُ ٍ تٌْا تِ هیعاى  0/18زضغس افمعایص همی یاتمس
(اظ  5/88تِ ّ 5/89نتاض)ً .وَزاض  8ضًٍس تغییطات هتَسمظ

سغح ظیط مطت ضا تا افمعایص قیومت آب ًطماى همیزّمس.
ّطچٌس سمغح ظیمط مطمت تما افمعایص قیومت آب تیطمتط
هیگطزز ٍ ،تِ فثاضت زیگط مطاٍضظاى سغح تیطتطی ضا ظیط
مطت هحػَالت مطاٍضظی هی تطًس ،اها ایي تغییطات تسیاض
ًاچیع اًس.

ًوَدار  :8تغییزا هتَسط سطح سیز کطت تا افشایص قیوت آب
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت تز هتَساط ساطح سیاز کطات
کطاٍرساًی تا کارایی هتواٍ
زض ًوَزاضّای  10 ٍ 9تغییطات هتَسظ سغح ظیمط مطمت
تطای زٍ گمطٍُ تما مماضایی هتاماٍت ًطماى زازُ ضمسُ اًمس،
تغییطات سغح ظیط مطت تسیاض اًسك اسمت ،اهما گمطٍُ تما

ماضایی پائیٌتط تیطتط تحت تأثیط ایي افمعایص قیومت قمطاض
گطفتِ ٍ ،هتَسظ سغح ظیط مطت آًْا  0/46زضغس افعایص
پیسا هیمٌس ،زض حالیمِ گطٍُ تا ماضایی تاالتط تا افمعایص 6
تطاتطی قیوت آب 0/02 ،زضغس سغح ظیمط مطمت ذمَز ضا
افعایص هیزٌّس.

ًوَدار  :9هتَسط سطح سیز کطت کطاٍرساى تا کارایی .%0-%90
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :10هتَسط سطح سیز کطت کطاٍرساى تا کارایی %90-%100
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز هتَسط سطح سیز کطات
کطاٍرساًی تا اًذاسُ هتواٍ سهیي
هقایسِ مطاٍضظاى تا اًساظُ هتااٍت ظهمیي ًیمع تیماًگط ایمي
هغلة اسمت ممِ هتَسمظ سمغح ظیمط مطمت مطماٍضظاًی
ذطزُ پا (تا اًساظُ ظهیي مَچنتط) تا افعایص  6تطاتطی قیوت

آب  0/4زضغس افعایص پیسا مطزُ ٍ مطماٍضظاًی ممِ سمغح
ظیط مطتی هقازل ّ 4نتاض ٍ تاالتط زاضًس موتط تحت تمأثیط
ایي افعایص قیوت قطاض هیگیطًس؛ هتَسظ سغح ظیط مطمت
ایي گطٍُ تٌْا  0/13زضغس افعایص پیسا هییاتسً .وَزاض 11
تغییطات هتَسظ سغح ظیط مطت مطاٍضظاى زاضای ظهیي 4
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ّنتاض ٍ تیطتط ضا تا افعایص قیومت آب اسمت ،ضمیة تماتـ
تقاضای ترویي ظزُ ضسُ تطای ایي گطٍُ  0/0035هیتاضس
مِ تیاًگط تأثیطپمصیطی تسمیاض ًماچیع سمغح ظیمط مطمت اظ
افعایص قیوت آب هیتاضس .زض ًوَزاض ً 12یع ایي تغییطات

تطای گطٍُ تا اًساظُی ظهیي موتط اظ ّ 4نتماض ًومایص زازُ
ضسُ استّ ،واى گًَمِ ممِ زض ایمي ًومَزاض ًیمع هطمرع
است ،ضیة تاتـ ترویي ظزُ ضسُ تطای ایي گطٍُ ًیع تسیاض
اًسك ٍ زض حسٍز  0/0018هی تاضس.

ًوَدار :11هتَسط سطح سیز کطت کطاٍرساى دارای سهیي ّ 4کتار ٍ تیطتز
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :12هتَسط سطح سیز کطت کطاٍرساى تا اًذاسُی سهیي کوتز اس ّ 4کتار
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز هتَسط سطح سیز کطات
کطاٍرساى تخص هزکشی ٍ ریش
ًوَزاض  13تأثیط تغییطات هتَسظ سغح ظیط مطمت ترمص
ضیع ٍ ًوَزاض  14تغییطات هتَسظ سغح ظیط مطمت ترمص

هطمعی ضا تا افعایص قیوت ًطاى هیزّس .افعایص هتَسمظ
سغح ظیط مطمت تمطای ایمي زٍ ترمص تاماٍت ظیمازی تما
ینسیگط ًساضتِ ٍ ،مطاٍضظاى ّط زٍ گطٍُ تقطیثما تمِ ضمن
ینساًی تِ ایي افمعایص قیومت ٍاممٌص ًطماى همیزٌّمس.

ًوَدار :13تغییزا هتَسط سطح سیز کطت کطاٍرساى تخص ریش تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار :14تغییزا هتَسط سطح سیز کطت کطاٍرساى تخص هزکشی تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:
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تأثیز افشایص قیوت آب تز هصزف کَد
ًتایح تیاًگط ایي هغلثٌس مِ هػطف مَز ًیع ّواًٌس ًْازُی
آب ،تا افعایص قیوت آب ماّص یافتِ ٍ ،زض حقیقت ًْازُ-
ی مَز ٍ آب هنو ینسیگطًس؛ ٍ ضیة تاتـ تقاضمای ممَز
ًیع هٌای استً .وَزاض  15هتَسظ هػطف ممَز زض ّنتماض

زض قیوتْای هرتلف آظهَى ضسُ ًوایص هیزّس .تا افعایص
 6تطاتطی قیوت آب هػطف مَز زض ّنتاض تِ هیعاى -0/12
 242/76تممِ
زضغممس تغییممط هممیمٌممس ،یقٌممی اظ
 .242/45هی ضسس ،مِ ایي هقمساض تسمیاض ًماچیع
است.

ًوَدار  :15تغییزا هتَسط کَد هصزفی در ّکتار تِ اسای افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز هصزف کَد گزٍّْاای تاا
کارایی هتواٍ
ًوَزاضّای  17 ٍ 16هتَسظ هػطف ممَز ضا زض ّنتماض زض
قیوتْای هرتلف تطای تْمطُتطزاضاًمی تما زٍ گمطٍُ مماضایی
ً %0-%90 ٍ %90-%100طاى همیزّمس .ایمي زٍ گمطٍُ تما
افعایص قیوت آب ضًٍس ینساًی ضا زض هیعاى ممَز هػمطفی
ًساضًس .زض تقضی قیوتْا هیعاى ممَز هػمطفی مماّص ٍ زض
تطذی زیگط افعایص یافتِ R2 ٍ ،تماتـ ذغمی ترومیي ظزُ
ضسُ تطای ّط زٍ تسمیاض پماییي اسمت .هتَسمظ هػمطف زض
قیوت فقلی ٍ قیوت افعایص یافتمِ تما ضمص تطاتمط قیومت

فقلی تااٍت چٌساًی تا ینسیگط ًمساضز .هقمساض تغییمط تمطای
زٍگطٍُ تا ماضایی  %90-100 ٍ %0-90تِ تطتیمة تطاتمط تما
 -0/10 ٍ -0/15زضغس است ،زض حالی مِ تاتـ ترویي ظزُ
ضسُ تطای زٍ گطٍُ ّمط چٌمس  R2تسمیاض پماییٌی زاضز ،اهما
ًتایح هتااٍتی ضا اضائِ هیزٌّس .عث ایي ًوَزاضّا ،گطٍُ تا
ماضایی  %90-%100تا افعایص قیوت هیمعاى ممَز هػمطفی
ضاى زض ّنتاض افعایص یافتِ ،اها ضیة تاتـ ذغمی ترومیي
ظزُ ضسُ تطای گمطٍُ تما مماضایی  %0-%90هٌامی ٍ تیماًگط
ماّص هػطف تا افعایص قیوت آب هیتاضس.

ًوَدار  :16تغییزا هتَسط کَد هصزفی در ّکتار کطاٍرساى دارای کارایی  %90-%100تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :17تغییزا هتَسط کَد هصزفی در ّکتار کطاٍرساى دارای کارایی  %0-%90تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق
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تأثیز افشایص قیوت آب تز هصزف کَد گزٍّْاای تاا
اًذاسُی هتواٍ سهیي
ًوَزاض  18هتَسظ ممَز هػمطفی ضا زض ّنتماض مطماٍضظاًی
زاضای ظهیي ّ 4نتماض ٍ تیطمتط زض قیوتْمای هرتلمف آب

ًوایص همیزّمس .هتَسمظ ممَز هػمطفی زض ّنتماض تمطای
مطاٍضظاى ایي گطٍُ تمط اثمط افمعایص  6تطاتمطی قیومت آب
159/33تمِ
 %1/1افعایص همی یاتمس ،اظ
 .)1/8هی ضسس.
( 161/11زض حسٍز

ًوَدار  :18تغییزا هتَسط کَد هصزفی در ّکتار کطاٍرساًی داری سهیي ّ 4کتار ٍ تیطتز تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَزاض ً 19طاى زٌّسُی هتَسظ مَز هػمطفی زض ّنتماض
مطاٍضظاًی است مِ سغح ظیط مطت آًْا موتط اظ ّ 4نتماض
است .مطاٍضظاى ایي گمطٍُ ضفتماض هتاماٍتی تما مطماٍضظاًی
زاضای ظهیي تعضگتط زاضمتِ ٍ ،تما افمعایص قیومت آب ممَز

320/8
هػطفی ضا زض ّنتاض ماّص هیزٌّمس (اظ
 .)318/55ینی اظ زالیم ایمي اهمط همیتَاًمس
تِ
هتَسظ هػطف تاالی مَز ایي گطٍُ ًسثت تِ گطٍُ تا ظهیي
تعضگتط تاضس.

ًوَدار  :19تغییزا هتَسط کَد هصزفی در ّکتار کطاٍرساًی داری سهیي کوتز اس ّ 4کتار تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز هصازف کاَد کطااٍرساى
تخص هزکشی ٍ ریش
مطاٍضظاى زٍ ترص هطمعی ٍ ضیع ضفتاض هتاماٍتی ضا ًسمثت
تِ هػمطف ممَز تما افمعایص قیومت آب ًطماى همیزٌّمس.
ًوَزاضّای  21 ٍ 20تِ تطتیة ممَز هػمطفی ضا زض ّنتماض
مطاٍضظاى ترص ضیع ٍ ترص هطمعی ًوایص هیزّس .تمطای
تْطُ تطزاضاى ترص ضیمع ،تما افمعایص  6تطاتمطی قیومت آب،

 256/68تمِ
هتَسمظ ممَز هػمطفی زض ّنتماض اظ
258/24هممیضسممس ،یقٌممی 0/6زضغممس افممعایص
هػطف زض حالی مِ تْطُتطزاضاى ترص هطمعی ،تما افمعایص
قیوت ،مَز هػطفی زض ّنتاض ذَز ضا مماّص همیزٌّمس اظ
 ،226/68یقٌممممی 0/9
228/84تممممِ
ماّص ،تِ فثاضت زیگط مطاٍضظاى ایي زٍ ترمص ضفتاضّمای
ماهال هتااٍتی زاضًس.

ًوَدار  :20تغییزا کَد هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تخص ریش.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:
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ًوَدار  :21تغییزا کَد هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تخص هزکشی.
هأخذ :یافتِّای تحقیق

ّواى عَض مِ ًتایح هغالقِ ًطاى هیزٌّس ،هتَسظ هیعاى
مممَز هػممطفی زض ّنتمماض مطمماٍضظاى ترممص ضیممع تیطممتط اظ
تْطُتطزاضى ترص هطمعی است ٍ ،ایي مطاٍضظاى تا افمعایص
قیوت مَز تیطتطی ّن هػطف ذَاٌّسمطز.
تأثیز افشایص قیوت آب تز هصزف سن
هیممعاى سممن هػممطفی زض ّنتمماض تمما افممعایص قیوممت آب
(قیوتّای آظهَى ضسُ) ،زض ًوَزاض ً 22ومایص زازُ ضمسُ
استّ .واى گًَِ مِ هطاّسُ هی گطزز ،هیعاى سن هػطفی
زض ّنتاض تِ هیعاى مومی ( )%0/23افمعایص همییاتمس ،اهما

ّواى عَض مِ ًطاى زازُ ضسُ است ،افمعایص  3/2تطاتمطی
قیوت آب هٌدط تِ ماّص هػطف سمن گطزیمسُ ٍ ،هدمسزا
ظهاًی مِ قیوت  3/6تطاتط همیضمَز ،هیمعاى سمن هػمطفی
افعایص پیسا هییاتمس .تما تَخمِ تمِ هػمطف تماالی سمن زض
هٌغقِ ،سیاست افمعایص قیومت آب تمِ هیمعاى  3/4تطاتمط
قیوت فقلی ،هػطف سن ضا زض ّنتاض 0/03لیتمط زض ّنتماض
ماّص هی زّس ،مِ هقازل تا  238/5لیتط هػطف موتط سن
زض هٌغقِ هیتاضس.

ًوَدار  :22تغییزا هتَسط سن هصزفی در ّکتار تا افشایص قیوت آب.

هأخذ:یافتِّای تحقیق
تأثیز افشایص قیوت آب تز هصزف سان گازٍُ ای تاا
کارایی هتواٍ
ًوَزاضّای  24 ٍ 23تِ تطتیة هتَسظ سمن هػمطفی ضا زض
ّنتممماض گمممطٍُ زاضای مممماضایی  %0-%90 ٍ %90-%100زض

قیوتْای آظهَى ضسُ ًوایص هیزٌّس ،تطای ّمط زٍ گمطٍُ،
سن تِ فٌَاى ًْازُ ای خاًطیي تطای آب هػطف گطزیمسُ ٍ
گطٍُ تا ماضایی موتط تا افعایص قیوت آب ،سن تیطمتطی ضا
ًسثت تِ گطٍُ تا ماضایی تیطتط هػطف هیمٌس.

ًوَدار  :23تغییزا هتَسط سن هصزفی در ّکتار کطاٍرساًی تا کارایی %90-%100
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هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :24هتَسط سن هصزفی در ّکتار کطاٍرساًی تا کارایی %0-%90

هأخذ:یافتِّای تحقیق
تأثیز افشایص قیوت آب تز هصزف سن گزٍّْاای تاا
اًذاسُی هتواٍ سهیي
زض ًوممَزاض  25هتَسممظ سممن هػممطف ضممسُ زض ّنتمماض
مطاٍضظاًی مِ اًساظُی ظهیي آًْا ّ 4نتاض ٍ یا تیطتط است
اضائِ گطزیسُ است .ایي گطٍُ ضفتاض هتاماٍتی ضا زض ذػمَظ
هػطف سن ًطاى هیزٌّس؛ هیعاى سمن هػمطفی زض ّنتماض
ایي گطٍُ  0/1زضغس ماّص هییاتس؛ زض هقات تْطُتطزاضاًی

مِ سغح ظیط مطتی موتط اظ ّ 4نتاض ضا زاضًس ،تما افمعایص
قیوممت آب هیممعاى سممن هػممطفی ضا زض ّنتمماض تممِ هیممعاى
0/6زضغس افعایص هیزٌّس .الثتِ ّواى عَض مِ زض ًومَزاض
ً 26یع هطرع است ،تا افعایص قیوت تا سغح  3/2تطاتمط
آبتْای پطزاذتمی فقلمی ،هیمعاى سمن هػمطفی زض ّنتماض
ماّص یافتِ ٍ ،پس اظ آى افعایص قیوت هٌدط تمِ افمعایص
هػطف سن هیگطزز.

ًوَدار  :25تغییزا هتَسط سن هصزفی در ّکتار کطاٍرساًی دارای سهیي ّ 4کتار ٍ تیطتز تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :26تغییزا هتَسط سن هصزفی در ّکتار کطاٍرساًی دارای سهیي کوتز اسّ 4کتار تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افاشایص قیوات آب تاز هیاشاى هصازف سان
کطاٍرساى تخص هزکشی ٍ ریش
زض ذػَظ هػطف سن ًیع ضفتاض هتااٍتی تیي ایي زٍ گطٍُ
اظ مطاٍضظاى هطاّسُ هیضمَزّ .مط چٌمس هیمعاى تغییمطات
اًسك است ،اها مطاٍضظاى ترص هطمعی تا افعایص قیومت،
آب ،هیممعاى سممن هػممطفی ضا زض ّنتمماض ممماّص هممیزٌّممس

(ًوَزاض  ،)27زض تطاتط مطاٍضظاى ترص ضیع تا افعایص قیوت
آب هیممعاى سممن هػممطفی ضا زض ّنتمماض افممعایص هممیزٌّممس
(ًوَزاض .)28مطاٍضظاى ترص هطمعی تا افعایص قیومت آب
هیعاى سن هػطفی ضا زض ّنتاض ذمَز ضا اظ  45/94لیتمط تمِ
 45/87لیتط ماّص هیزٌّمس ،ممِ ایمي هیمعاى مماّص تما
تَخِ تِ هػطف تاالی سن زض هٌغقمِ تسمیاض ًماچیع اسمت.

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:
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ًوَدار :27تغییزا هتَسط سن هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تخص هزکشی تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

زض هقات زض ذػَظ مطاٍضظاى ترمص ضیمع ایمي هقمساض اظ
 45/58تِ  45/86لیتط زض ّنتاض هیضسس ،تِ فثاضت زیگمط،

هیعاى افمعایص هػمطف سمن زض ترمص ضیمع ًیمع تیطمتط اظ
ماّص آى زض ترص هطمعی است.

ًوَدار  : 28تغییزا هتَسط سن هصزفی در ّکتار کطاٍرساى تخص ریش تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز ًیزٍی کار
زض ًوَزاض  29هتَسظ ًیطٍی مماض تمِ اظای یمل ّنتماض زض
قیوتْای هرتلف آظهَى گطزیمسُ ًطماى زازُ ضمسُ اسمت.
ّواى عَض مِ زض ایي ًوَزاض ًیع هطرع است تما افمعایص

قیوت آب هتَسظ ًیطٍی ماض تِ ماض تطزُ ضسُ تِ اظای یل
ّنتاض تِ هیعاى تسیاض موی ماّص هی یاتمس (اظ  60/56تمِ
ً 60/45اط ضٍظ زض ّنتاض).

ًوَدار :29تغییزا هتَسط ًیزٍی کار در ّکتار تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز ًیزٍی کار تِ کاار گزفتاِ
ضذُ تا کارایی هتواٍ
مطممماٍضظاى تممما مممماضایی  ،%90-%100 ٍ %0-%90زض اظای
افعایص قیوت آب ضفتاض ینساًی ضا زض ذػَظ ًیطٍی مماض
تِ ماض گطفتِ ضمسُ زاضًمس .زض همَضز ّمط زٍ گمطٍُ افمعایص

قیوت آب هٌدط تِ ماّص استاازُ اظ ًیطٍی ماض هیگمطزز،
اها ّواى عَض مِ زضًوَزاضّمای ً 31 ٍ 30یمع ًطماى زازُ
ضسُ است ،ضمیة تماتـ ترومیي ظزُ ضمسُ تمطای گمطٍُ تما
ماضایی موتط ،ظیاز است ٍ ،تیطتط تحت تأثیط ایمي افمعایص
قیوت قطاض هیگیطز.
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ًوَدار  :30تغییزا هتَسط ًیزٍی کار در ّکتار کطاٍرساًی تا کارایی %90-%100تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :31تغییزا هتَسط ًیزٍی کار در ّکتار کطاٍرساًی تا کارایی %0-%90تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز هتَساط ًیازٍی کاار در
ّکتار کطاٍرساى تا اًذاسُ هتواٍ سهیي
زٍ گطٍُ تا اًساظُی هتااٍت ظهیي تا افعایص قیومت ًیمطٍی
ماض موتطی تِ ماض هیگیطًسّ ،طچٌس ایي ماّص تسیاض ممن
استً .وَزاضّای  33 ٍ 32تِ تطتیة هتَسظ ًیطٍی ماض ضا

زض ّنتاض مطاٍضظاًی زاضای ظهیي تعضه ٍ مَچمل ًومایص
هیزّس .الثتِ زض ًوَزاضّا ًیع هطرع هی گمطزز ممِ ایمي
ماّص زض گطٍّی مِ ضاه تْطُتطزاضاى تا سغح ظیط مطت
تاالتط است ،تیطتط تَزُ (حسٍز  0/33زضغس) ،زض حالی ممِ
ایي ماّص تطای مطاٍضظاى ذطزُپا  0/1زضغس است.

ًوَدار :32تغییزا هتَسط ًیزٍی کار هَرد استوادُ در ّکتار کطاٍرساًی دارای سهیي ّ 4کتار ٍ تیطتز تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار  :33تغییزا هتَسط ًیزٍی کار هَرد استوادُ در ّکتار کطاٍرساًی دارای سهیي کوتز اس ّ 4کتار تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:
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تأثیز افشایص قیوت آب تز هتَساط ًیازٍی کاار در
ّکتار کطاٍرساى تخص ریش ٍ هزکشی
هتَسظ ًیطٍی ماض زض ّنتاض مطاٍضظاى ترمص هطممعی زض
ًوَزاض ً 34وایص زازُ ضسُ است .تطای مطماٍضظاى ترمص
ضیع ًوَزاض ً 35طاى زٌّسُی تغییطات هتَسظ ًیطٍی مماض
هَضز استاازُ تا افعایص قیوت آب هیتاضس .هیعاى مماّص
تممطای ّممط زٍ گممطٍُ تسممیاض اًممسك اسممت ،اهمما زض ذػممَظ

ٍاحسّای تْطُتطزاضی ترص ضیع هیعاى ماّص تسیاض ًماچیع
هی تاضس ( -0/036زضغس) ،تِ فثاضت زیگط ،اظ  64/365تمِ
ً 64/341اط ضٍظ زض ّنتاض مماّص همییاتمس ،اهما زض همَضز
مطاٍضظاى ترص هطمعی ،تما افمعایص  6تطاتمطی قیومت آب
هیعاى ًیطٍی ماض هَضز استاازُ زض ّنتماض اظ حمسٍز 56/76
ًاط ضٍظ تِ ً 56/55اط ضٍظ زض ّنتاض همیضسمس (ماّطمی زض
حسٍز  0/36زضغس).

ًوَدار :34تغییزا هتَسط ًیزٍی کار در ّکتار کطاٍرساى تخص هزکشی تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

ًوَدار :35تغییزا هتَسط ًیزٍی کار در ّکتار کطاٍرساى تخص ریش تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق

تأثیز افشایص قیوت آب تز دراهذ خالص کطاٍرساى
ینی زیگط اظ هتغیطّایی ممِ زض ضمثیِ هحاسمثِ همیضمَز
زضاهس ذالع مطاٍضظاى ( )R0استً .تایح ًطاى همیزٌّمس
مممِ قث م اظ افممعایص قیوممت آب ،اظ  60تْممطُتممطزاض ًوًَممِ
تقممسازٍ 4احممس ( )%6/66زضاهممس ذالػممی هٌاممی زاضًممسٍ ،
هتَسظ زضاهس ذالع هحاسثِ ضسُ تِ اظای یمل ّنتماض زض
حسٍز 12/8هیلیَى تَهاى است .تا افعایص قیوت آب تما 6

تطاتط قیومت فقلمی 8 ،تْمطُتمطزاض( )%13/33زضاهمس هٌامی
ذَاٌّس زاضت ٍ ،هتَسظ زضاهمس آًْما زض ّنتماض تمِ 10/8
هیلیَى تَهاى هی ضسس؛ تِ فثاضت زیگط  %15/62ماّص زض
زضاهس ذالع ،مِ ضقن قات تمَخْی همی تاضمس .تمِ ّومیي
زلی قیوت ضثیِساظی ضسُ ًْمازُی آب ضا تمیص اظ ایمي
افعایص ًسازُ ٍ ضثیِ تطای افعایص قیوت تا  6تطاتمط سمغح
آبتْای مًٌَی اضظیاتی ضسُ است.

ًوَدار  :36تغییزا دراهذ خالص در ّکتار کطاٍرساى تا افشایص قیوت آب.
هأخذ:یافتِّای تحقیق
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تحث ٍ ًتیجِ گیزی
زض ایي تحقی ینی اظ سیاستْای قات اخطا زض ظهیٌمِی
هسیطیت تقاضای آب مطاٍضظی ،یقٌی افمعایص قیومت آب،
تطضسی ضسُ است .تسیي هٌؾَض ،تا تِ ماضگیطی یمل ضمثیِ
 ٍ IDEAفطؼ ثاتت هاًسى ماضایی ضٍضی مطماٍضظاى ،تماتـ
تقاضای آب ٍ سایط ًْازُّا (سغح ظیط مطت ،ممَز ،سمن ٍ
ًیطٍی ماض) ترویي ظزُ ضس ،چمطا ممِ افمعایص قیومت آب
هوني است تط ماضتطی سایط ًْازُّا ًیع تأثیطگمصاض تمَزٍُ ،
زض هػطف ًْازُّایی اظ قثی مَز ٍ سمن ،ممِ پیاهمسّمای
ظیسممت هحیغممی تممِ ّوممطاُ زاضًمس ٍ ّوچٌممیي زض هیممعاى
اسممتاازُ اظ ًیممطٍی ممماض ٍ هیممعاى زضاهممس مطمماٍضظاى ًیممع
پیاهسّای اختوافی ٍ اقتػازی هَثط تاضس.
افعایص قیوت آب تا  6تطاتط آبتْای هحاسمثِ ضمسُ فقلمی
هٌدط تِ ماّص هیمعاى آب هػمطفی زض ّنتماض تمِ هیمعاى
 60.34هتطهنقة هیگطزز ،مِ تا تَخِ تِ مم سمغح ظیمط
مطت ضْطستاى ،تا افعایص  6تطاتطی قیومت آب همیتمَاى
سممماالًِ حمممسٍز 479800هتطهنقمممة زض هػمممطف آى
غطفِخَیی مطز.
مطاٍضظاًی تما مماضایی موتمط زض هقایسمِ تما مطماٍضظاى تما
ماضایی تاالتط ،تیطتط تحت تمأثیط افمعایص قیومت آب قمطاض
هی گیطًس .ایي تااٍت زض ذػمَظ مطماٍضظاًی تما اًمساظُی
هتااٍت ظهیي ًیع هطاّسُ هی ضَز؛ مطاٍضظاًی تما اًمساظُی
ظهیي مَچنتط تیطتط تحت تأثیط افمعایص قیومت آب قمطاض
هیگیطًسّ .وچٌیي ،هقایسِی مطاٍضظاى ترمص هطممعی ٍ
ضیع تیاًگط ایي هغلة اسمت ممِ مطماٍضظاى ترمص ضیمع تما
افعایص قیوت آب ماّص تیطتطی زض هػطف آب ذَاٌّمس
زاضت؛ تِ فثاضت زیگط ،هی تَاى ًتیدِ گطفمت ممِ مطمص
تاتـ تقاضای آب تِ هیعاى ظیازی تِ ماضایی ٍ اًساظُی ظهیي
مطاٍضظاى تستگی زاضزّ .وچٌیي ،زض هٌماع هرتلمف ًیمع
ٍامٌص مطاٍضظاى تِ افمعایص قیومت آب ینسماى ًیسمت.
مطاٍضظاى ماضاتط ٍ ،تا اًساظُی ظهیي تعضگتط ،اضظش تیطتطی
ضا تطای آب قائ تَزُ ٍ قیوتْای تاالتطی ضا هیپصیطًمس ،زض
حالی مِ مطاٍضظاى تا ماضایی پاییٌتط ٍ مطاٍضظاى ذمطزُپما،
تا افعایص قیوت آب تِ زًثال مماّص هیمعاى آب هػمطفی
تَزُ ٍ ،تِ سوت مطت هحػَالت تا ًیاظ آتی موتط ذَاٌّس
ضفت.
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افعایص قیومت آب هٌدمط تمِ افمعایص سمغح ظیمط مطمت
هیگطزز؛ تِ فثاضت زیگط ظهیي تِ فٌَاى ًْازُای خاًطمیي
تطای آب فو هی مٌسّ ،طچٌس افعایص سمغح ظیمط مطمت
تسیاض من استّ .وچٌیي ،تطای مطاٍضظاى تا ماضایی تماالتط،
ًسثت تِ مطاٍضظاى تا ماضایی پماییٌتط هیمعاى ایمي افمعایص
موتط است.مطاٍضظاى تا اًساظُی هتااٍت ظهیي ٍ مطاٍضظاى
زٍ هٌغقِی خن ٍ ضیع ٍامٌص تقطیثا ینسماًی تمِ افمعایص
قیوت آب زاضًس.
افعایص قیوت آب هٌدط تِ ماّص هػطف مَز هیگمطززٍ ،
ضیة تاتـ تقاضای مَز هٌای ٍ مَچنتط اظ یمل اسمت ممِ
ًطاىزٌّمسُی تأثیطپمصیطی ممن ًْمازُی ممَز اظ افمعایص
قیوت آب است .اها مطاٍضظاًی مِ اًساظُی ظهیي تعضگتمطی
زاضًس ،تا افعایص قیومت آب هیمعاى ممَز هػمطفی ذمَز ضا
ماّص همیزٌّمس .ایمي مطماٍضظاى زض مم هتَسمظ ممَز
هػطفی زض ّنتاضضاى زض حسٍز ًػف هیعاى ممَز هػمطفی
مطاٍضظاى ذطزُپاست ٍ هیتَاى ًتیدِ گطفت مِ زلی ایي
افعایص هػطف ًیع هتَسظ مَز هػمطفی زض ّنتماض ًسمثتا
پاییي است .ایي هَضَؿ زض هَضز مطاٍضظاى ترص ضیمع ًیمع
غحت زاضز؛ تِ فثاضت زیگط ،ایمي گمطٍُ اظ مطماٍضظاى ممِ
هتَسظ مَز هػطفی زض ّنتاضضماى تمِ ًسمثت مطماٍضظاى
ترص هطمعی تیطتط است ،تا افعایص قیوت آب هیعاى مَز
هػطفی ضا زض ّنتماض مماّص همیزٌّمس .همیتمَاى اظ ایمي
سیاست خْت ماّص هػطف مَز ًیع استاازُ ًوَز.
تا افعایص  6تطاتطی قیوت آب ،هیعاى سن هػطفی افمعایص
هی یاتس ،اها ظهاًی مِ قیومت تمِ هیمعاى  3.4تطاتمط قیومت
هحاسثِ ضسُ فقلی ضسیس ،هیعاى سن هػطفی ماسمتی همی
پممصیطز .زض ذػممَظ مطمماٍضظاى تمما ممماضایی هتامماٍت ٍ
تْطُ تطزاضاى زٍ ترص هطمعی ٍ ضیع ًیع ،تا افعایص قیوت تا
 3/4تطاتط قیوت فقلی ،هیعاى سن هػطفی ماّص همییاتمس،
اها زض قیوتْای تاالتط فقظ تطای گطٍُ تْطُتطزاضاى تا اًساظُ-
ی ظهیي ّ 4نتاض ٍ تیطتط ٍ ،مطاٍضظاى ترص هطمعی ایمي
ضًٍس ماّص هػطف ازاهِ هییاتس؛ زض ًتیدمِ ،تما تَخمِ تمِ
هػطف تاالی سن زض هٌغقمِ ٍ ،پیاهمسّمای هٌامی ظیسمت
هحیغی آى ،هی تایست ایي سیاست تا احتیاط تِ ماض تمطزُ
ضَز.
ًیطٍی ماض تِ ماضگطفتِ ضسُ ًیع تا افمعایص قیومت آب تمِ
هیعاى موی ماّص یافتِ ٍ ًیطٍی ماض ًیع تِ فٌَاى ًْازُی
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هنو آب فو هیمٌس .زض ذػَظ گطٍّْای هرتلف ًیع
تااٍت تیي گطٍّْای تا ماضایی هتااٍت هحسَستط اسمتٍ ،
گطٍّْای تا ماضایی تاالتط ،موتط تحت تأثیط افعایص قیومت
آب ًیطٍی ماض ذَز ضا ماّص هیزٌّس.
پیطٌْادّا
تا تَخِ تِ ًتایح حاغ اظ ایمي هغالقمِ پیطمٌْازّای ظیمط
فطضِ هیگطزًس:
تا تَخِ تِ ایي ممِ مطماٍضظاى مماضاتط موتمط تحمت تمأثیط
افعایص قیوت آب قطاض هی گیطًس ٍ اظ عطف زیگط تا افعایص
ماضایی سایط مطاٍضظاى ضسیسى تِ ّسف شذیمطُی آب ًیمع
هطنلتط همی گمطزز ،پیطمٌْاز همی ضمَز ،ممِ سیاسمتْای
حوایتی ٍ تطَیقی هٌاسة ًیع زض مٌماض سیاسمت افمعایص
قیوت آب تِ ماضگطفتِ ضمَز تما تتَاًمس هٌدمط تمِ مماّص
هػطف آى ٍ تْثَز تْطٍُضی هػطف آب گطزز.
تا تَخِ تِ ایي مِ مطاٍضظاى زاضای ظهیي مَچنتط (موتط اظ
ّ 4نتاض) حساسیت تیطتطی ًسثت تِ افمعایص قیومت آب
زاضًس ٍ ،ایمي مطماٍضظاى ًیمع سمغح زضاهمسی پماییٌتطی ضا
زاضًس ،افعایص قیوت آب تایس تِ تسضیح ٍ هغات تا تَاًمایی
پطزاذت مطاٍضظ تِ ماض گطفتِ ضَز.
تا تَخِ تِ پیاهسّای ظیست هحیغی هٌامی هػمطف تماالی
سن ٍ افعایص هػطف آى تما افمعایص قیومت آب ،پیطمٌْاز
هی ضَز زض مٌاض تمِ مماضگیطی ایمي سیاسمت ،سیاسمتْای
تطَیقی ٍ حوایتیّ ٍ ،وچٌیي تطگعاضی زٍضُ ّای تطٍیدی
خْت ماّص هػمطف سمن ٍ اسمتاازُ اظ فَاهم ظیسمتی ٍ
ضٍضْای غیمط ضمیویایی هثماضظُ تما آفمات ٍ تیواضیْما ًیمع
استاازُ گطزز.
تمما تَخممِ تممِ ایممي مممِ زض هٌغقممِی هممَضز هغالقممِ تممطای
هحػَالت ظضافی اظ قثی گَخِ فطًگی ،هیعاى آب هػمطفی
تسیاض تیطتط اظ سایط هحػَالت تَزُ ٍ زضاهمس ظایمی تسمیاض
تاالیی ًیع زاضز ،هسلوا توای تِ پطزاذت آبتْا تمطای ایمي
هحػَالت هی تایست تیطتط تاضس ،پیطٌْاز هیضَز خْمت
تقییي آب تْای هٌاسة ٍ هیعاى افعایص قیومت آب توایم
تِ پطزاذت مطاٍضظاى تط اساس ًَؿ هحػَل غَضت پصیطز.

تزرسی اثز افشایص قیوت آب آتیاری تز تقاضای ًْادُ ّای کطاٍرسی...:

هٌاتغ
 .1احوممممسپممممَض ،م ٍ ،.م .غممممثَحی،1388 ،الاا ا .
قیوت گذاری آب در تخص کطاٍرسی تا اساتوادُ
اس رٍش تزًاهِ ریاشی ریاضای تااسُ ای :هطالؼاِ
هَردی هٌطقاِ دضتساتاى ،اقتػماز مطماٍضظی:3
.121-141
 .2احوسپَض ،م ٍ ،.م .غمثَحی .1388 ،ب قیوتگذاری
آب کطاٍرسی ٍ اثاز تخطای آى تاا اساتوادُ اس
تزًاهِ ریشی خطی تَأم تا هخاطزُ :هطالؼِ هَردی
هٌطقِ جن ،ضطمویي مٌامطاًس اقتػماز مطماٍضظی،
زاًطگاُ فطزٍسی هطْس.
 .3تاغستاًی ،م ٍ ،.م .ظیثایی .1389 .اًذاسُگیزی توایل
تِ پزداخات کطااٍرساى دضات راهجازد تازای
آبّای سیزسهیٌی تاا اساتوادُ اس تزًاهاِریاشی
ریاضی فزاسٌجیک ،اقتػاز ٍ تَسقِ مطاٍضظی ،24
.310-322 :3
 .4ترطی ،ؿ ،.م .زاًطَض ماذنی ٍ ،ض ،.هقسسمی.1390 .
کاریزد ضثیِ تزًاهِ ریاشی ریاضای هتثات تاِ
هٌظَر تحلیل اثزا

سیاست ّای جایگشیٌی آب

در دضت هطْذ ،اقتػماز ٍ تَسمقِ مطماٍضظی ،25
.294-284 :3
 .5تاللمممی ،ح ،.ظ .ذلیلیممماى ٍ ،م ،.احومممسیاى،1389 ،
تزرساای ًقااص قیوااتگااذاری آب در تخااص
کطاٍرسی تز تؼادل هٌاتغ آب سیز سهیٌی ،اقتػماز
ٍ تَسقِ مطاٍضظی (فلمَم ٍ غمٌایـ مطماٍضظی)،24 ،
.194-185
 .6تطموممماًی ،ج ٍ .ش ،.ضمممدطی ،1387 ،هاااذیزیت
تقاضای آب آتیاری :کارتزد رٍش هطلَتیت چٌذ
هؼیاری ،ػلَم ٍ فٌَى کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی،
.387-401 :44
 .7تطمومماًی ،ج ٍ .م ،.فثممسالْی فممعت آتممازی،1376 ،
تؼییي ٍ ارسیاتی الگاَی تْیٌاِ هصازف آب در
کطاٍرسی هطالؼِ هَردی پستِ کاراى ضْزستاى
رفسٌجاى ،اقتػاز مطاٍضظی ٍ تَسقِ.82-71:18 .
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 .8خقاطی ،س .ك ،1383 ،.رٍیکزد تاسار آب ٍ الشاها
آى ،اقتصاد کطاٍرسی ٍ تَسؼِ.185-167 :32.
 .9چیممصضی ،ا ،.ك .ضممطظُای ٍ ،ؿ ،.مطاهممتظازُ،1384 ،
تؼییي ارسش اقتصاادی آب تاا رّیافات تزًاهاِ

 .17سلیواًی ،ح ٍ .ؿ .حسمٌلی ،1387 ،هحاسثِ قیوات
توام ضذُ ،تْزُ ٍری هصزف ٍ ارسش افاشٍدُ آب
تزای هحصَال

ػوذُ در هٌطقِ خطاک داراب،

فػلٌاهِ زاًص مطاٍضظی ایطاى .45-60

ریشی آرهاًی (هطالؼِ هَردی سذ تاسٍ ضایزٍاى،

 .18فعیعی ،ج ،1380 ،.پایذاری آب کطاٍرسی ،اقتػماز

هدلِ تحقیقات اقتػاز مطاٍضظی.39-66 :71
 .10چیممصضی ،ا ٍ .هیطظایممی ح .ض ،.ذلیمم آتممازی،1378 ،
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رٍش قیوااتگااذاری ٍ تقاضااای آب کطاااٍرسی

تؼییي ارسش اقتصادی آب کطاٍرسی تا اساتوادُ

تاؽ ّای پساتِ ضْزساتاى رفساٌجاى ،اقتػماز

اس ضثیِ الگَی کطت تْیٌاِ تلویاق سراػات ٍ

مطاٍضظی ٍ تَسقِ .113-99 :26

تاغذاری ،اقتػاز مطاٍضظی ٍ تَسقِ .167-202 :54

 .11ذٌدطی سازاتی ،س ٍ .م ،.غثَحی ،1388 ،هذیزیت

 .20هَسمممَی ،س .ى ،.ف .قطقممماًی ،1390 ،ارسیااااتی

تقاضای آتیاری دضت هطْذ تا تاکیذ تزسیاسات

سیاستّاای آب کطااٍرسی اس هٌااتغ آب سیاز

قیوت گذاریّ ،اتویي مٌامطاًس زٍسماالًِ اقتػماز

سهیٌی ضثیِ تزًاهِ ریشی ریاضی هتثت ()PMP
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گٌذم در هٌطقِ کَار کارتزد هؼیارّاای تزتازی
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 .16سمملغاًی ،ك ،1372 ،.تؼیاایي آبتْااا ٍ تخصاایص
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پ ٍّص ٍ ساظًسگی زض ظضافت ٍ تاغثاًی .49-43 : 62
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