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»منابع آب و کشاورزياولین همایش ملی چالشهاي «

انگدانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس-بیاري و زهکشی ایرانآانجمن 

1392بهمن 24- اصفهان

چالش قیمت گذاري آب

 1زهرا صفا 

2حسین شریفان

لوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانمهندسی آب دانشگاه عگروه دانشجوي کارشناسی .1
مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگانگروه عضو هیات علمی .2

چکیده
درحفاظتاصولعدم رعایتخشکسالی،زیرزمینی،آبمنابعویژهبهآبیمنابعازغیربهینهبرداريبهرهاخیرهايسالدر

محدودکنندهعواملترینمهمازیکیعنوانبهنهاده آبتاگردیدموجبغیرهوجمعیترشدر،کشوآبیمنابعازبرداريبهره
ریزيبرنامهوسیاستگذاريازمهمیبخشعنوانبهآبهايسیاستاین رو،از.نمایدنقشایفاءکشاورزيبخشدرتوسعه
شاخص آبیاري،راندمانارتقاءبرناظر2توسعهپنجمنامهبررویکرداینکهضمنباشد،میاهمیتتقاضا حائزمدیریتوآبمنابع

آبقیمتافزایشسیاستچندهر.باشدی مکشتالگويبراساسوحجمیصورتبهآبتحویلوکشاورزيدربخشآبمصرف
خهاينردرريآبیاآببرايتقاضاشدهانجاممتعددمطالعاتاساسحال براینبااست،ضروريآبمصرفکاهشوحفظمنظوربه

توجهقابلدر تغییراتتنهاآنتقاضايکاهشبرآبقیمتافزایشسیاستتأثیررو،ایناز.باشدمیکششبهاء کمآبکنونیپایین

خصوصدرکشاورزيآبگذاريقیمتاعمال سیاستکهدهدمینشان( 1389 ) زیباییباغستانیمطالعات.یشودمظاهرقیمت
اساسبرعالوهبهباشد،داشتهآبجوییصرفهبرايمالحظهقابلاثرتواندنمیپایین آبقیمتیکششدلیلبهپربازدهمحصوالت

تواندنمیبه تنهاییگذاريقیمتهايسیاستکشاورزي،آبتقاضايبودنکششکمبدلیل( 1381 ) عابدي شاپورآباديمطالعه

قیمتیغیرعواملبهتوجهتگذاريقیمسیاستافزایش اثربخشیمنظوربهراین،بناب.گرددکمیابنهادهاینمصرفتغییراتموجب

.باشدمیاهمیتحائزنیز

قیمت، آب، سیاست: کلمات کلیدي



٢

مقدمه

اختصاصبه کشاورزيجهانمصرفیآبدرصد70 حدوددلیلهمینبه.می آیدشماربهکشاورزياصلیمحركوعاملآب

حال درچهاگر.می آیدبه شمارغذاییموادتولیداصلیاجزايازآبیاريایران،جملهازکشورهاازريبسیادر.استشدهداده

مقدارهمینولیمیشوند،کشتآبیصورتبه)درصد18( هکتارمیلیون 270فقطکشاورزي،اراضیهکتارمیلیارد5/1حاضر از

تأمینوابستگیوضوحبهامراین.1382 )خالدي،واحسانی( دمی کنتامینراجهانمردمغذايدرصد40 ازبیشزمین

اقلیمراکشورمساحتازدرصد64 ازبیشکهاستجهانکشورهايجملهازیرانا.می دهدنشانیآبیکشتبهرامردمغذاي

1383) اسفندیاري،(می دهدتشکیلفراخشکوخشک

میلی800 تا750 حدود(جهان بارندگیمتوسطبامقایسهدرکهاشدبمیمیلیمتر249 حدوددرکشوربارشمیزانمتوسط

گاههیچ.استآنبهمتعلقزمین،کرةهايخشکیسطح2/1ازبیشکهپهناوريسرزمینیعنی.استآنیک سومحدود) متر

مربوطواقعیتعرقوبخیرتمیزانبهمحدودیتمیندو.استنداشتهراجهاندراز کل ریزش هاي آسمانی/. 37ازبیشترسهمی

تفاوتگشتهشدهموصوفنابرابريتشدیدسببنتیجهدر.استبیشتردرصد5/6جهانی مقیاسدرآنرقم نظیرازکهمی شود

مکانیوزمانیشده، پراکنشیادتنگنايدوبرافزون.استدادهتقلیلیک چهارمازکمتربهیک سومازراجهانیمیانگیناز

7/11با کرماناستانمثال،عنوانرود بهشمار  میبهکشوردرپایدارریزيبرنامهومدیریتجديموانعجملۀازنیزیآبمنابع

آمارهاگسترده تر،افقیدر.استدادهاختصاصخودبهرااستحصالقابلآبذخایرازدرصد5/4فقط کشور،مساحتازدرصد

قابلآبیمنابعازدرصد69 حدودجنوب غربی،وغربشمال،نواحیشاملور،کشمساحتازدرصد30 کهمی دهدنشان

برخوردارکشورآسمانیریزشهايحجمازدرصد56 ازفقطکهشرایطیدرهمآنداده اند،اختصاصخودبهرااستحصال

)1387 نیرو،وزارت(هستند

بودهگذشتهسالطول هشتاددرکشورشوندهتجدیدآبهسرانکاهشعاملترینمهمجمعیتسریعرشدفوق،عواملکناردر

وقبلهايسالبهنسبتکهمی باشددر سالمترمکعب1900 حدودحاضرحالدرکشورتجدیدشوندهآبمنابعسرانه.است

رانهس.استداشتهگیريچشمکاهشمصرف،بهینهرعایت الگويعدمومتعددهايخشکسالیجمعیت،افزایشبهتوجهبا

ایراندرتجدیدپذیرآبمنابعسرانهترتیباینبهکهباشدمیسالدرمترمکعب7600 حدودجهاندرتجدیدشوندهآبمنابع

)1387 نیرو،وزارت(.باشدمیجهانیمتوسطحدود یک چهارم
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کشاورزيبخشدرآبمنابعبرآبگذاريقیمتتأثیرمکانیزم

طوربهآبمناسبگذاريقیمت.استتقاضامدیریتوآبمنابعریزيبرنامهوگذاريسیاستازمهمیبخشآبگذاريقیمت

میقرارتأثیرتحتراآبخدماتهايهزینهکلییاجزئیبه طوروبخشدمیبهبودراآبمدیریتعملیاتوضعیتمعناداري

از طریقهمچنینآبمناسبقیمت.کندمیفراهمراآبازمنطقیاستفادهامکانکنندگانرفتار مصرفبرتأثیرازطریقودهد

تقویتراآبیکشاورزيدربه ویژهپایدارمنابعدرگذاريسرمایههايزمینهگذاريسرمایهبرايالزمسرمایهازبخشیتأمین

زارعینتولیديررفتاتغییرسببتواندمیآنافزایشکشورآب درقیمتبودنپایینبهتوجهباکهاستحالیدراین.کندمی

سرمایهتوسعهوباالآبینیازبامحصوالتجايبهپایینآبینیازبامحصوالتجایگزینیمبنی برکشتالگويتغییرصورتبه

زیرزمینیمنابع آبازبرداريبهرهکاهشتغییراتایننتیجهکهگرددباالراندمانباآبیاريهايروشگسترشدر جهتگذاري

.باشدمیابعمناینحفظو

کشوردرشدهانجاممطالعاتبرمروري

بهادامهدرکهمتعددي شدهمطالعاتکشتالگويتغییروزیرزمینیبهايآتخلیهمصرف،باآبقیمترابطهخصوصدر

.است شدهاشارهآنهاازمورد5

مطالعهنتایج.دادقرارمورد بررسینطالقاسدزیراراضیدرراایراندرکشاورزيآبگذاريقیمت( 1376 )اسدي-

باکهیدهدمنشانوبودهیکازکوچکترومنفیآبقیمتی تقاضايکششبررسی،موردنواحیاکثردرکهدهدمینشانوي

و آبمختلفنواحیدرکشاورزيشدهتمامهزینهازآبنهاییبازدهارزشهمچنین،.یابدکاهش میمصرفآبقیمتافزایش

آبقیمتتعیینآب،رویهبیاز مصرفممانعتمنظوربهآبقیمتتدریجیافزایشسیاستوي.استبیشتردریافتیبهايآب

بهینهکشتالگوياجرايرویکردکند،جبرانراآبینگهداري تأسیساتوبرداريبهرههايهزینهپوششکهمیزانیبهحداقل

آنبنديسهمیهوآبازبهینهبرداريبهرهوتشویقیوحمایتیهايیاستساتخاذاقتصادي آب،ارزشافزایشمنظوربه

جهتآببردارانانجمن بهرهواتحادیهایجادهمچنین،.کندمیپیشنهادرازیرکشتسطحمیزانومحصولبراساس نوع

بهرهخودبهآبیاريهايشبکهزانگهداريوبرداريامر بهرهسپردنآبیاري،مدیریتدرکشاورزانواقعیمشارکتازاطمینان

پیشنهاداتدیگرازکشاورزانومروجانبینپیوندایجادوآبیاريپیشرفتهوهاي مناسبروشوفناوريترویجوانتقالبرداران،

.بوده استمطالعهاین
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درکشاورزانضاي آبتقامیزانبرآبیاريآبگذاريقیمتتأثیربررسیبهايمطالعهدر( 1386 )ترکمانیوشجري−

بهاآبنرخافزایشمقابلدرمختلف کشاورزانهايگروهکهیدهدمنشانآنهامطالعاتنتایج.پرداختنددرودزنآبریزحوضه

قیمتسیاستتأثیرودهندمینشانهکتاردرآبمصرفو کاهشمحصوالتکشتترکیبمورددرمتفاوتیهايالعملعکس

برايکهدادندپیشنهادبنابرین،.باشدمیمتفاوتکشاورزانمختلفهايگروهبینمعناداري درورطبهآبیاريآبگذاري

و فعالیتاضافیتهايکشدررامصرفشانبرمازادآبکهشوددادهاجازهآنهابهوشودگرفتهنظردرسهمیه آبیکشاورزان

جملهازآبقوانیناصالح.رسانندفروش بهرامصرفشانبرمازادآبتقاضاکاهشطریقازیاوبردهبکارارزشبااقتصاديهاي

برنامه ریزيومدیریتاصالحآب،بازارمناسبسازمانیچارچوبتعریفجهتدرتالشبها،آبنرختعیینمناسبالگويارائه

.استبودهبررسیاینپیشنهاداتردیگازبهینهکشتالگويارائهو)آبمنابعتوزیعمؤثرالگويارایه( آبمنابعتوزیع

آبیحوزهدرآبیمنابعحفظکشاورزي درآبگذاريقیمتسیاستتأثیرخودتحقیقدر( 1381 )شاپورآباديعابدي−

ترتیببهآبیمنابعحفظجهتآبیاريآبگذاريقیمتتحلیل سیاستبرايويمطالعهدر.نمودبررسیوتحلیلرارودزاینده

مینشانتحقیقهايیافته.استشدهاستفادهترانسلوگهزینهتابعوعواملجایگزینیخطی، مدلریزيبرنامهايهمدلاز

مصرفموجب تغییراتتواندنمیتنهاییبهگذاريقیمتهايسیاستکشاورزي،آبتقاضايبودنکششکمبه دلیلکهدهد

شودواقعمؤثرزیرزمینیهايآبازدر استفادهحديتاتواندمیآبقیمتافزایشکنترلحال،اینبا.گرددکمیابنهادهاین

یککهکندمیپیشنهادوباشدداشتهآبیمنابعتخصیصاي درکنندهتعییننقشتواندمیعادالنهطوربهآبقیمتتعیینو

.گرددماکزیممنیزسودملکردعکردنحداکثربرعالوهتاگردددیگرتعیینتولید محصوالتبرايآبمصرفبهینهحد

مدیریتقیمتی درهايسیاستنقشبررسیبهریاضیریزيبرنامهمدلازگیريبهرهبانیز( 1387 )زادحسین−

همراهبهکشاورزيبخشدرواقعی آبقیمتوضعکهدهدمینشانويمطالعهنتایج.استپرداختهکشاورزيآبتقاضاي

جایگزینیوکشتالگويتغییروآبمنابعازبرداريکاهش بهرهبرتوجهیقابلتأثیرحائزرزيکشاومحصوالتقیمتکنترل

.گرددمیآب برمحصوالتباپایینآبینیازبامحصوالت

هايآبمنابعبربخش کشاورزيدرآبتگذاريقیمنقشبررسیخصوصدر( 1389 )باللیتوسطدیگرايمطالعه−

آبمترمکعبهربرايریال1500تاصفرقیمتیدر دامنهآبقیمتازمختلفیمقادیرمطالعه،ایندر.تگرفصورتزیرزمینی

گردیدهاستفادهپویاریزيبرنامهمدلازمطالعهایندر.گرفتصورتآبیمنابعبر حفظآبگذاريقیمتآثارتحلیلمنظوربه

موردریزيمدل برنامههدفتابعکهاستگردیدهتشکیلمحدودیتینچندباهدفتابعیکازپویاریزيمدل برنامه.است
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برنامهدورهطولدرکشاورزيهاياز فعالیتحاصلساالنهناخالصبازدهفعلیارزشحداکثرسازيرابررسیایندراستفاده

ازبرداريبهرههزینهومتغیرهايهزینهمجموعازکشاورزيهاياز فعالیتحاصلدرآمدتفاوتصورتبهودادهتشکیلریزي

.استآوردهادامهدرتفصیلیصورتبهمطالعهایننتایج.می دهدتشکیلآبمنابع

سازيذخیرهبرتوجهیقابلکشاورزي تأثیرآبقیمتافزایشمترمکعبهرازايبهریال100تاصفرقیمتیدامنهدر−

صفرقیمتیعنیآنواقعیمقدارازآبقیمتافزایشباکهطوريبه داشت،خواهدآنبرداريبهرهکاهشوزیرزمینیآبمنابع

777تقریبیمقداربهمترمکعبمیلیون852مقدارازریزيبرنامهسالهپنجدورهدرطولآبخوانآباستخراجریال100تا

الگويتعییندرکشاورزانرفتارتغییردلیلبهآبمنابعازبرداريبهرهدرمقدارکاهشاینکهیابدمیکاهشمترمکعبمیلیون

.باشدمیآبقیمتتغییرازايدرکشت

قیمتی،بازهایندر.استکاهشی مالیمیشیبدارايآبدرمصرفتغییراتریال750تا100بینقیمتیدامنهدر−

هربرايریال1000مرزتابآقیمتافزایشبا.استهمراهدرصدي2کاهشبابرنامهافقدرطولآبخوانآببرداريبهره

تامطالعهآبخوان مورددرآببرداريبهرهکلویافتهافزایشآنقیمتبهنسبتزیرزمینیآبمنابعکشش استخراجمترمکعب

.یابدمیکاهشمترمکعبمیلیون731حدود

1500قیمتدرکهريطوداشته، بهآبمصرفکاهشدربیشتريتأثیرریال1500تا1000ازآبقیمتافزایش−

آبنهادهبراينرخایناعمالادامهکهاستطبیعی.یابدکاهش میمترمکعبمیلیون624مرزتاآبمنابعازبرداريبهرهریال

.گرددپایداريمفاهیمبراساسآببرداريبهرههدایتوآبخوانعمر اقتصاديافزایشباعثتواندمی

عبارتبه.باشدمی171506206- معادلمطالعهموردآبخواندرآبحجمییراتتغآبنهادهبرايصفرقیمتدر−

سالهپنجریزيبرنامهدورهانتهايدرمطالعهمورددر منطقهآبیاريآبقیمتبرحاکمفعلیشرایطادامهصورتدردیگر،

.شدخواهدمواجهمتر28/4معادل ینیزیرزمآبسطحارتفاعکاهشومتر مکعبمیلیون171ازبیشمنفیبیالنباآبخوان

درصدي35بهبودباریزيدوره برنامهکلدرطولآبخوانمنفیبیالنآب،مترمکعبهربرايریال100قیمتوضعبا−

.شدخواهدمواجهموجودشرایطبهنسبت

قابلتغییراتعلیرغمآب آبیاريواحدهرقیمتافزایشباریال750تا100قیمتیدامنهدرگردیداشارهکههمانگونه−

قابلتغییراتوگرفتهخودبهکندتريحالتهیدرولوژیکی آبخوانهايشاخصبهبودموجود،روندوضعیتبهنسبتتوجه

رفتارایناستطبیعی.گرددنمیمشاهدهزمینسطحبهنسبتآبسطحکنترل ارتفاعوآبخوانمنفیبیالنبهبوددرتوجهی
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کشت زراعیالگويدرتوجهقابلتغییرعدمبدلیلشدهاشارهقیمتیدامنهدرآبقیمتافزایشبهزمینی نسبتزیرآببیالن

.است منطقهدر

بهآبخوانآبحجمکه بیالنطوريبهیافتهتعدیلآبخوانآبمنفیبیالنریال1500بهآبیاريآبقیمتافزایشبا−

توجهباآبیکشاورزيهايزمینگسترشبرايالزمشرایط کهاستمعنابدینآبخوانتمثببیالن.میگرددمثبتورسیدهصفر

تأمینآبخوانآبصفربیالنبلندمدتدرهموارهکهايگونهبهگرددمیمهیازیرزمینیآبمنابعازپایداربرداريبهرهبه

.گردد

ناخالصبازدهفعلیارزش.اندقرار گرفتهکشتيالگوترکیبدرمحصوالتاغلبآبیاريآببرايصفرقیمتسطحدر−

درشدهاستفادهکارنیرويکلوریالمیلیون1420944بربالغریزيبرنامهدورهکلدرکشاورزيهايفعالیتازحاصل

.استکارنفر روز5/6معادل کشاورزيبخش

9کاهشبازیرزمینیآباز منابعبرداريهرهبآب،مترمکعبهربرايریال100نرخبهآبیاريآبقیمتافزایشبا−

درتغییراتاینکهاستطبیعی.یابدمیکاهشریالمیلیون1361806بهناخالصبازدهفعلیارزشوبودههمراهدرصدي

یگزینی جاوباالآبینیازبامحصوالتکشتکاهششاملوآبیاريآبعاملقیمتدلیل افزایشبهکشاورزانرفتارتغییرنتیجه

.استپایینآبینیازبامحصوالتباآنها

ارزشزیرزمینیآباستخراج منابعدردرصدي9توجهقابلکاهشعلیرغمآبیاريآببرايریال100قیمتینرخدر−

.بودخواهددرصدي همراه4کاهشباکشاورزيهايفعالیتازحاصلاقتصاديمنافعفعلی

درصد27ازبیشدر آبخوانزیرزمینیآبهايمنابعازبرداريبهرهاگرچهآبعامليبراریال1500نرخاعمالبا−

کشاورزيبخشاقتصاديمنافعازتوجهیقابلبهاي کاهشبهامراینامادهد،مینشانکاهشصفرقیمتباوضعیتبهنسبت

وریالمیلیون622574معادلکشاورزيهايفعالیتازحاصلاقتصاديفعلی منافعارزشنرخایندر.باشدمیپذیرامکان

14و56کاهشباترتیببهکهبودهکارروزنفرمیلیون6/4اقتصاديبازدهاینتولیدمنظوربهرفته بکارکارنیرويکل

آبینیازبامحصوالتبرايشدهدادهتخصیصزیرکشتسطحمترمکعب،هربرايآبقیمتافزایش.باشندمیمواجهدرصدي

معناافزایشدلیلبهکشاورزيبخشدرعقالییرفتاراین.استدادهکاهشتوجهیقابلطوربهموجودوضعیتبهنسبتراباال

ثابتفرضباکهگیردمیصورتباالآبینیازبامحصوالتمورددرآبیاريآببرداريبهرهتعرفهاعمالازناشیتولیدهزینهدار

.گرددمیتشدیدعواملسایرومحصوالتقیمتبودن
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گیرينتیجهوبنديجمع

آّبتخلیهازجلوگیريومصرف آبکاهشبرکشاورزيآبقیمتافزایشسیاستتأثیرکشوردرشدهانجاممطالعاتبهتوجهبا

درآبقیمتافزایشسیاستکهمی دهندنشانانجام شدهمطالعاتتطبیقیمقایسهحال،اینبا.گرددمیتأییدزیرزمینیهاي

ایناز.شودمیتضمینغیرقیمتیتکمیلیهايسیاستاتخاذصورتدراثربخشی آنواستناکافیسیاستیکشاورزيبخش

اندوز،آبهايفناوريبهبوددرسرمایه گذاريهمچوناقداماتیمی بایستکشاورزيبخشآب درقیمتافزایشباتوامنظر

صورتغیرهبهینه وکشتالگويتعیینآب،توزیعمناسبالگويتعیینترویج،ووزشآمآب،بخشبهمربوطاصالح قوانین

دوره وکشتالگويمزرعه،اندازهکشاورزان،مصرفیآبمنابعچونعناصريبایستمیقیمت گذارينظامایندرعالوه،به.گیرد

افزایشازناشیمنافعوگیردصورتزیرکشتسطحنهومصرفیآبحجمبراساسقیمت گذاريشود،لحاظزمانیمختلفهاي

.شوندمقایسهرفتهدستازاقتصاديمنافعوقیمت
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