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 چکیده

بر مبنااي   9631بهاي زراعي مصوب سال هاي آبیاري بر اساس قانون تثبیت آببهاي كشاورزي در شبکهدر حال حاضر تعرفه آب
دو  بار اسااس  و  غیار حجیاي  بهاي كشاورزي، روش محاسبه تعرفه آب آنجائي كهشود. از محصول كاشت شده محاسبه مي %6تا  9%

هاي آبیاري را پوشا  ناداده و   برداري و نگهداري از تأسیسات شبکههاي بهره، هزينهاستشاخص عیلکرد در سطح و قییت محصول 
گذاري آب مبتني بر اصول و مباني اقتصادي يکي از الزامات بسیار مها  اسات. هادف از    باعث اتالف منابع آب گرديده است. لذا قییت

هاي آبیاري ناحیه شیال خوزستان اسات. باراي تعیاین ايان     قییت بهینه آب كشاورزي در محدوده شبکهآوردن  به دستاين پژوه  
محصاول كشااورزي باا اسات اده از      8قییت، هزينه متوسط و هزينه نهايي تولید هر مترمکعب آب محاسبه گردياد. تاابع تضاضااي آب    

هااي  ، بارآورد و كشا   Eviewsافازار  ، در نار  OLSت معیولي به روش حداقل مربعا 9611تا  9681هاي هاي سري زماني سالداده
، قییت بهینه رمزي آب براي محصوالت فوق محاسابه شاد.   MATLABافزار با كیک نر  ازآنپسآمد.  به دستقییتي تضاضاي آب 
 نهیبه یتیق، موردمطالعهطبق قاعده رمزي براي منطضه . سازديم مواجه يكسر با را صنعت ي بهینه اول،گذاریتیق نتايج نشان داد كه

. هیچنین براي دستیابي به كنديم فيتعر شود، برآورده ديبا كه بودجه محدوديت به توجه با را هاییتق نيكارآمدتر )قییت رمزي( دو 
آب بیشتر و  شدهتیا بهتري دارند، از قییت  شدهینتضیكه درآمد  آب محصوالت ذرت، جو، گند  و گل رز حداكثر رفاه اجتیاعي قییت

 فرنگي از قییت تیا  شده آب كیتر پیشنهاد شد.زمیني و گوجهمحصوالت بامیه، نخود و باقال، سیب
 

 خوزستان شیال ناحیه آبیاري، شبکه رمزي، بهینه گذاريقییت ،بهاآب تعرفه :ییدکلهای واژه
.
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 عوامل محدودكنناده  از (. هیچنین يکي9686 يزداني، و )عزيزي

بااقرزاده،   و )امیرتییورياست  آب ايران، كشاورزي بخ  توسعه

 تاوان مي گذاريقییت از طريق تضاضا مطلوب (. با مديريت9681

 اقتصادي نض  تضويت موجبات آب، بخ  تأمین نیازهاي مالي با

از  (. پاس 9681و هیکاران،  احساني) كرد فراه  را در توسعه آب

ياک   عناوان بهگذاري آب ، قییت9111كن رانس دوبلین در سال 

كاالي اقتصادي بیشتر مورد توجه قارار گرفات و يکاي از رهاار     

م هو  حاكي از آن است  مورد موافضت شده در كن رانس بود. اين

عناوان  تواند باه اري است و ميگذاري آب يک اصل تجكه قییت

يااک اباازار قدرتینااد بااراي مااديريت منااابع آب باشااد. اهااداف   

گذاري آب آبیاري، عیدتاً براي دستیابي باه دو هادف، اول   قییت

آبیااري، دو  مسائله    هااي ساامانه بازيابي هزينه و پايداري ماالي  

https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764531.1401.9.1.2.3
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مصرف زياد آب در آبیاري و محدود كردن تضاضاي آب و پايداري 

گذاري آب اغلب تحات  است. اصالح قییت متیركزشدهمنابع آب 

هااي ارائاه خادمات و    تأثیر فشار بر بودجه دولت، افزاي  هزيناه 

هااي متیاادي،   ها است. براي ساال تیايل دولت به كاه  يارانه

هاا  ز سیاست بازياابي هزيناه  ها را به است اده ابانک جهاني، دولت

بارداري  كند، بر اين اساس كه كاربران بايد هزينه بهرهتشويق مي

هااي سارمايه را بشوشاانند. پاذيرش     و نگهداري و برخي از هزينه

هاي جاري تضريباً جهااني اسات )حتاي    منطق براي بازيابي هزينه

هاااي اگاار اجاارا نشااود( ولااي جبااران كاماال يااا نساابي هزينااه  

اسات زيارا هزيناه آبیااري اغلاب       یزتار برانگبحثي گذارسرمايه

به كشااورزان   تنهانهكه  شوديک هزينه توسعه تلضي مي عنوانبه

جامعه نیز از طريق كاه  قییات   يطوركلبهكند بلکه كیک مي

برد. در صورت عاد  جباران   مواد غذايي و امنیت غذايي سود مي

را ياراناه پرداخات    هاينههزالت اوت اين بهها ماها، دولتاين هزينه

اتحاديه اروپاا   1111. در سال (Cornish et al., 2004)كنند مي

 آب سیاسات  حاوزه  در اقادا   آب را براي راارروب دساتورالعیل

ايان   قاعده گذاريصادر كرد كه آخرين تحول و توسعه در عرصه 

ساااازمان در حاااوزه سیاسااات آب بااوده و رااارروبي در جهاات  

زيسات  مديريت منابع آب و مضابله با مساائل مرباوب باه محاایط    

(. ايان  9616آباادي و فرخاي،   تدوين كرده است )رمضااني قاوا   

 مناابع آب  مديريت در را اقتصادي منطضي دستورالعیل، معیارهاي

و كشورهاي عضو را  كندمي معرفي هزينه بازيابي اصل اساس بر

تاا از   نیايدميملز  به است اده كارآمد از منابع بر اساس اين اصل 

گذاري در مديريت مناابع آب  معیارهاي اقتصادي و سیاست قییت

(. هیچناان  Sánchez Martínez et al., 2017اسات اده كنناد )  

يکي از مساائل ماورد بحاث دولتیاردان و متولیاان بخا  آب،       

گاذاري آب اسات. تااكنون    يک كاالي اقتصادي قییات  عنوانبه

هاي گذاري خدمات آبي بر مبناي مالکتصیییات در مورد قییت

بهاي زراعاي در  قانوني، اداري و مالي بوده است. قانون تثبیت آب

به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسیده است  9631ايران سال 

ر مبنااي  هااي آب كشااورزي با   كه بر اساس اين قاانون، تعرفاه  

شود. با تصويب اين قاانون  درصدي از فروش محصول تعیین مي

بر اساس قانون  رراكههیچنان مشکل كسري بودجه وجود دارد. 

اي ملاز  باه   هااي آب منطضاه  بهاي كشاورزي، شركتتثبیت آب

هايي هساتند كاه از بیشاترين آباي كاه وارد ررخاه       تعیین تعرفه

 بهاآبزينه استحصال آن شود، بدون تناسب با هاقتصاد كشور مي

هاي تاأمین آب در صاورت عاد     (. هزينه9613بگیرند )سعیدان، 

بازگشت، توسعه و تأمین پايدار آب را براي بخا  كشااورزي باا    

ساازد. از طرفاي اسات اده از قییات     مشکالت جادي مواجاه ماي   

عنوان ابزار مديريت تضاضاي آب داراي شرايطي است كاه اگار   به

 عناوان باه ند بر تولیادات و درآماد كشااورزي    توافراه  نشود، مي

كننده امنیت غذايي كشور اثرات من ي داشاته باشاد. تاأثیر    تأمین

افاازاي  قییاات آب باار درآمااد كشاااورزان و رفاااه آنااان بايااد از  

گاذاري آب كشااورزي   هاي دولتیاردان باشاد. لاذا قییات    دغدغه

 كاه  ايگوناه بههاي اقتصادي صورت تخصصي با توجه به مدلبه

هر دو طارف عرضاه و تضاضاا را تاأمین نیاياد، از اهییات        منافع

 (.9616اي برخوردار است )كاليي، ويژه

گذاري كاال و خادمات  اي در خصوص قییتمطالعات گسترده

باا اسات اده از    هیکاران مارتینز و سانچز است. شدهانجا عیومي 

 هزيناه  بازيابي براي نظارتي تعرفه محاسبه به رمزي گذاريقییت

 هاا آن آنادلس پرداختناد. نتاايج    سد هايزيرساخت در شدهاعیال

 را سانت  11/1 تعرفاه  بايد رودخانه حوزه اداره براي كه داد نشان

 اخذ حاضر حال در كه مترمکعب آب هر براي سنت 13/1 جايبه

از اين پژوه  نتیجه گرفتند  هاآنهیچنین . شود اعیال كند،مي

 از %9/11 كشااورزان  و %1/10 باياد  شاهري  آب كه براي تأمین

 پرداختاي  بیشترين صورت، اين در ؛ كهكنند پرداخت را تعرفه اين

 در اسات،  كشا  كا   نسابتاً  هاا آن تضاضااي  كه كاربراني توسط

 هاا آن تضاضااي  كه كاربراني كشاورزي اهداف تضاضاي با مضايسه

(. Sánchez Martínez et al., 2017باشاد ) ماي  است، بركش 

 در لتاعاد  و در تحضیضاي باه بررساي كاارايي     سوالیناسا  گارسیا

 آب توزيع سرويس براي پیشنهادي كه طبیعي منابع گذاريقییت

 شاهرداري  بار  متیركز تجربي تحلیل شهري بود، پرداخت و يک

 هايتعرفه كه داد اين بررسي نشان داد. نتايج انجا  اسشانیا سويل

 منجار  فصالي،  هايخواسته اساس بر شدهارائه فلدشتاين و رمزي

شده اسات   كاربران هايگروه هیه براي رفاهي وضعیت بهبود به

(García-valiñas, 2005.) پژوهشاااي در ساااجاس ماااارتین 
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 به مربوب مالحظات يجابه كه جايگزين گذاريقییت هايسامانه

را در  كنناد ماي  تأكیاد  اقتصاادي  مهاارت  بر فرودگاه، مالي تأمین

 باه ايان نتیجاه رسایدند كاه      هاآن .قراردادند يموردبررساسشانیا 

 زيان و ضرر به منجر نهايي هزينه هايگذاريقییت دقیق كاربرد

 گاذاري شاد و قییات   خواهاد  هافرودگاه از بسیاري در حسابداري

(. Martin-Cejas, 2002اسات )  كارآمدتر اقتصادي ازنظر رمزي

 بهیناه  گاذاري قییات  از اسات اده  مزايااي  خود پژوه  در گرين

 مادل  ياک  در ولاز،  و انگلیس برق انتضال هايشبکه در اقتصادي

 در ايان مطالعاه   .اسات  داده قارار  موردمطالعاه  ايگاره  96 ساده

 ساازي بهیناه  هادف  باا  شابکه هايشین در بهینه گاذاريقییت

 نتاايج . تلضي شد اقتصادي مؤثر گذاريقییت روش يک اجتیاعي،

 خطي يکنواخت هايقییت از حركت با كه داد اين پژوه  نشان

 اجتیاعي رفاه يحداكثر ساز با توانمي گرهي بهینه هايقییت به

 باازار  قادرت  مضابال  در و داد افازاي   %6/9 را یدكنندهتول درآمد

 تواناادمااي اماار اياان هیچنااین. بااود خواهااد پااذيرآساایب كیتاار

 ,Greenكناد )  ارساال  گاذاري سارمايه  جهات  در هاايي سیگنال

يک كاالي  عنوانبهآب »با عنوان  پژوهشي درهیچنین  .(2007

 هاساتدالل شاد   ،«گذاري و شکست بازارهاا اقتصادي: اهییت نرخ

 ينبنابرا ؛كه آب يک كاالي خاص است كه هیچ جايگزيني ندارد

تواناد تنهاا باه    مسئله اجتیاعي است كاه نیاي   يکآنتخصیص 

زار قییت آب نبايد به دست باا  روينازانیروهاي بازار سشرده شود، 

را اصالي  آب بايد قییتي داشته باشد كه دو هدف لذا تعیین شود. 

 اختصااص دادن  دو  و آب تاأمین  محضق كند، اول بازيابي هزينه

 بايد و است كییاب آب اينکه بر مبني كنندگانمصرف به سیگنال

در  .(Der Zaag and Savenije, 2006) ت اده شاود اسا  معضاول 

 اجتیااعي  -اقتصادي تأثیرات ساپینو و هیکارانپژوه  ديگري، 

 باا  را ايتالیاا  پییونت منطضه در كشاورزي آب گذاريقییت اصالح

 ريازي برناماه  مادل  و مثبات  رياضي ريزيبرنامه مدل از است اده

كاه   داد نشاان  هاا آن تحضیاق . دادناد  قرار ارزيابي مورد رندهدفه

زيارا  اسات   نه ته برنج مزارع مديريت در اصالحات، اصلي رال 

 اعیاال  باا  اسات. لاذا   كا   نسابتاً  باارزش و برآب محصولي برنج

 بارنج، مصارف   كشت زير سطح آب قییت اصالحي هايسیاست

 ,.Sapino et al) كناد يما  پیادا  كااه   كشااورزان  ساود  و آب

2020.) 

خود قییت بهینه آب  مطالعه(، در 9619) فالحتي و هیکاران

هاي مختلف استان هیدان را به روش رمازي محاسابه   در بخ 

هاا كشا    نشان داد كه در كلیاه بخا   نتايج اين مطالعه  نیود.

بارآورد تاابع تولیاد    هیچنین  است.از واحد تركورکقییتي تضاضا 

باوده و   مؤثرنشان داد كه سرمايه بی  از نیروي كار در تولید آب 

شرايط بازده صعودي نسبت باه مضیااس در صانعت آب هیادان     

تواناد در بهباود   گاذاري رمازي ماي   قییات  یجهدرنت؛ برقرار است

(، 9611باشد. برزگار كلیجاي )   مؤثركاركرد اقتصادي اين صنعت 

تضاضا و قییت اقتصادي آب كشاورزي كش  قییتي  يپژوهشدر 

 آماده دستبهبر اساس نتايج تعیین كرده است. را  استان مازندران

 رفع براي راهي عنوانبهگذاري رمزي شیوه قییتاز اين پژوه ، 

 قیاد  آن دلیل مازندران مطرح و آب صنعت بودجه كسري مشکل

و هیکااران   عطاايي  اسات.  شاده یاان ب رمازي  مادل  در سرسربه

گذاري آب در روش مناسب قییتاي به تعیین در مطالعه(، 9611)

در ايان پاژوه     پرداختناد. اساتان فاارس    دربخ  كشااورزي  

باراي   شاده یاین تعسضف قییات  كه در آن رويکردي پیشنهاد شد 

اي آب در تولیدات كشاورزي حد قییت سايه كشاورزان حداكثر در

زان تاوان  كه كشاور در شرايط موجود تعیین و مشخص شد هاآن

اماا ايان   ؛ مین و توزياع آب را ندارناد  أهاي تا پرداخت تیا  هزينه

 ،گذاري تبعیضاي امکان وجود دارد كه در قالب يک سیست  قییت

برداران مناطق مختلاف  بین بهرهتواند مي یشنهادشدهپاين قییت 

 ايمت اوت باشد و مجیوع درياافتي توساط ساازمان آب منطضاه    

 ،(9611) یاا ك يحااتی . را پوش  دهندتوسط آن  شدهانجا هزينه 

براي تعیین قییات اقتصاادي آب در    اقتصادي در تحضیضي الگوي

مشخص  و قرارداد يموردبررسرا بخ  كشاورزي استان اص هان 

ساازي  تواناد در جهات بهباود   گاذاري رمازي ماي   كه قییات شد 

جلیلااي  هاااي اقتصااادي اياان صاانعت مااؤثر واقااع شااود.فعالیاات

بااا توجااه بااه اهییاات بخاا   يپژوهشاادر (، 9611بوالحسااني )

كشاااورزي، قییاات اقتصااادي بااراي هاار مترمکعااب آب بخاا   

را مورد بررسي و گذاري رمزي از روش قییت با است اده كشاورزي

تاابع تضاضاا آب باراي ساه بخا       ، منظور ينبد. قرارداد ارزيابي

نتاايج   .گردياد كشاورزي، صنعت و خانگي و تابع تولید آب برآورد 
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هاي ها به سیت قییتتعديل قییتي نشان داد كه اين بررس

در جهات   ياک راهکاار بلندمادت   عناوان  تواناد باه  مياقتصادي 

و نیز است اده بهینه از منابع كییااب آب   استضالل مالي صنعت آب

ثیر أتا  پژوهشيدر  ،(9011)و هیکاران موسي پور شود. هیچنین 

و ساطح  سیاست كاه  يارانه آبیاري بر تضاضاي آب كشااورزان  

 هاآننتايج  .قراردادند يموردبررسرا  زير كشت محصوالت زراعي

نشان داد كه با افزاي  قییت نهاده آب آبیاري سطح زيار كشات   

باا شایب   محصاول يونجاه   محصوالت جو و گند  با شیب تند و 

و سطح زير كشت محصول ارزن افزاي  پیدا  شدهمالي  كاهشي 

. هیچنین درآمد ناخالص و مصرف آب آبیاري منطضاه  كرده است

اسات. الگاوي    يافتاه كااه  تحت اعیال سیاست كاه  ياراناه  

كشت كشاورزان به ن ع محصوالتي كه میزان درآماد بیشاتري را   

 پیدا كرده است.تغییر  ،كندبه ازاي هر واحد آب مصرفي تولید مي

آبیااري در  در اولويت قرار دادن سیاسات كااه  ياراناه     روينازا

راهبارد مناساب و    عناوان باه ريزي سیاسي گیري و برنامهتصیی 

 .است شدهیهتوصكاربردي جهت افزاي  ذخاير منابع آب منطضه 

 ياریآب هايشبکه در يكشاورز يبهاآب تعرفه حاضر حال در

 بار  9631 ساال  مصاوب  زراعاي  يبهاآب تثبیت قانون اساس بر

آنجائي  از. شوديم محاسبه شده كاشت محصول %6 تا %9 يمبنا

 بار  و غیار حجیاي   ،يكشااورز  يبهاآب تعرفه محاسبه روش كه

 ،اسات  محصاول  یات یق و ساطح  در عیلکارد  شاخص دو اساس

 آبیاري يهاشبکه تأسیسات از نگهداري و يبرداربهره هايينههز

 نيا ا. اسات  دهيا گرد آب مناابع  اتاالف  باعاث  و نداده پوش  را

 اسااس  بار  محصاول  کيا  یتیق نییتع در يریگ یتصی ينحوه

 تیوضع و آب نهاده گرفتن دهيناد به منجر ،گريد محصول طيشرا

آب  يحجیا  ليا تحواست.  شده يسالخشک طيشرا در آن عرضه

 يكنترل و كااه  تل اات مصارف آب كشااورز     يقد  برا نیاول

 هااي كنناده ی تنظا مجهز به  هاشبکهاكثر  هررند رانيااست. در 

 بااه آب يحجیاا لياابااا تااوان تحو هااايييچااهدرسااطح آب و 

 ليتحو كشور ياریآب هايشبکه شتریهستند، اما در ب كنندهمصرف

هکتاار   حساب  بر يليتحو يبهاآب افتيو در كنندهمصرف به آب

 ازیا ن زماان  در راه  يهکتار صورتبه آب لياست. در روش تحو

 نیمتأ مزارع انهار در آب محصول ازین عد  هنگا  ره و محصول

 يبهاا آبو  روديما هادر   از آن باه  ياعیاده و بخا    شاود يم

كشااورز باه    ،يحجیا  ليا اماا در روش تحو ؛ ثابت است يپرداخت

 هیاان  باه  و گیارد يما  ليا تحو آب خود محصول يآب ازین زانیم

 نيبنابرا؛ (9681 ،)پورزند كنديمپرداخت  بهاآب نهيهز ه  زانیم

در  يحجی يگذاریتیق نظا  مناسبهیراه ه بآب  يحجی ليتحو

و كاه  مصارف آب   ييكارا  يدر افزا ،ركشو ياریآب يهاشبکه

 ینااهزم در خواهااد داشاات.  يریرشاایگ یراتتااأث يكشاااورز

 ،يوربهاره  ریا رهاا نظ ایمع از يبرخا  ،ياریا آب شبکه يگذاریتیق

 كه است قرارگرفته دیتأك مورد كشاورزان رشيپذ ،يمال يهاجنبه

 يمناساب  ناه ي)واحاد( گز  يخطا  یات یق نیای تع يطيشرا نیرن در

نشاان  گارسایا والینااس و گارين،     ازجیله مطالعات يبرخ .ستین

 يبارا  یات یق ضیتبعا  ناه يهدفه گزرند يهانهیاند كه در زمداده

 اسات  ريپاذ امکاان  باالتر، ياجتیاع رفاه يدستاوردها به يابیدست

(Sánchez Martínez et al., 2017; Green, 2007).  در  لاذا

( یتیق ضی)تبع يخطریصورت غهب ياریآب آب یتیق پژوه  نيا

 در يمحصاول كشااورز   8 يبارا  يرماز  نهیبه يبه روش اقتصاد

 دهيگردمحاسبه  خوزستان شیال هیناح ياریآب يهاشبکه محدوده

 يهادف اصال   رمازي  روش باه  آب ياقتصاد يگذاریتی. قاست

از طارف   و ندك نیرا تأم است نهيهز يابيآب كه باز يگذاریتیق

 ،يكشااورز  آب كنندگانمصرف يمال توان گرفتن نظر در با گريد

 شانهاد یرا پ ياتعرفاه آب  يگذاریتیق استیبخ  حساس به س

هااي  كاه قییات   آنجاائي  از. باشاد  داشته يياجرا تیكه قابل دهد

مناسب با نظا  تحويل حجیاي آب اسات لاذا باا تحويال       يرمز

تاوان موجباات افازاي     گاذاري رمازي ماي   حجیي آب و قییت

گاذاري  وري و كاه  مصرف آب كه هدف دو  اصلي قییتبهره

 آب است را نیز فراه  نیود.
 

 مواد و روش ها

 موردمطالعهمعرفي منطقه 

يکااي از  عنااوانبااهتان سااشاابکه آبیاااري ناحیااه شاایال خوز

موقعیت  ازنظر است.تان سخوزاستان ري اآبی يهاشبکه ينترمه 

خوزستان در جناوب غرباي   شبکه آبیاري ناحیه شیال جغرافیايي، 

كیلاومتري   11اساتان خوزساتان قارار دارد. ساد دز در      ايران در
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شیال شهر دزفول بر روي رودخاناه دز و ساد مخزناي كرخاه در     

كیلومتري شیال غرب انديیشک در اساتان خوزساتان    11فاصله 

 .احداث گرديده است

 خوزساتان شایال   آبیااري هاي  شبکهاز  يبرداربهرهشركت 

در وسعتي قريب را شیالي  كرخهدز و  آبیاريهاي  شبکهمديريت 

 هازار باغادار و   98الوه بر عداشته و  بر عهده هکتار هزار 981به 

، تشاه ه تزارع، رهار شركت بزرگ كشت و صنعت منطضه شامل 

شهید رجائي، شهید بهشاتي و كاارون نیاز جازو مشاتركان ايان       

هازار هکتاار از    919شبکه آبیاري دز با آبیاري  .باشنديمشركت 

، كشاورزي شایال خوزساتان را متحاول كارده     كشتقابلاراضي 

 اناواع  پاايیز  و زمستان فصل در خوزستان شیال منطضه . دراست

 كشات  آبیاري مدرن يهاكانال از یريگبهره با زراعي محصوالت

و نی  میلیون تان محصاول    1ساالنه افزون بر  نیهیچن .شوديم

 باا توجاه باه كااه     . شاود كشاورزي در اين اراضي تولیاد ماي  

دز نیاز   ازجیلاه در سدهاي خوزساتان   شدهیرهذخ، آب هابارندگي

 شده اسات.  مواجه آبي تن  و منطضه با هكاه  رشیگیري داشت

براي مديريت آب تصیی  به  مربوطه يهااست دستگاه ذكريانشا

ايجاد محدوديت تخصیص آب و كشات در اراضاي زيرمجیوعاه    

 .هاي آبیاري شیال خوزستان گرفتندشركت شبکه

 

 در صنعت آب 1گذاری بهینه دومقیمت

 آن باا  دولتي هايشركت كه مشکلي است بودجه محدوديت

 بهیناه دو  كارآمادترين   گاذاري ییات قهساتند، لاذا روش    روبرو

 بارآورده  بايد كه خاصي محدوديت هرگونه به توجه با را هاییتق

 بهینه نظريه اقتصاد، در (.Sherman, 1989كند )يم تعريف شود،

 را ساازي بهینه شرب رند يا يک كه است شرايطي به مربوب دو 

 ياک  اگار  كه دادند نشان اليشسي و النکاستر .كرد نتوان برآورده

 شاود،  بارآورده  نتواناد  اقتصاادي  مادل  يک در سازيبهینه شرب

 جداي متغیرها ساير تغییر شامل بعدي حلراه بهترين است میکن

گذاري بهینه دو  در صنعت آب زماني باشد. قییت بهینه مضادير از

كااركرد   آوري مربوب باه تولیاد آب در  شود كه يک فنمطرح مي

تاابع   یلهوسبهآوري عرضه آب فن بازار رقابتي اختالل ايجاد كند.

                                                           
1 Second-best 

، شامل هزيناه ثابات   مدتكوتاهشود و در تعريف مي (TC)هزينه 

(FC)  یرمتغو هزينه (VC)     كه تاابعي از حجا( آبWQ)   ،اسات

 گردد.تعريف مي

 

اي افازاي  در عرضاه   هاي سارمايه هزينه ثابت شامل هزينه

خطاوب انتضاال جدياد اسات و      يهاا لولهخدمات آب مثل پیشاژ، 

هاي جاري تعییرات و نگهداري، تأمین انتضال ، هزينهیرمتغهزينه 

وسیله هاي ناشي از مضیاس كه بهجوييو توزيع آب هستند. صرفه

شود، نیازمند ياک هزيناه ثابات بااال و ياک      آوري تعريف ميفن

وقتاي تضاضاا در قییات     كاه يطاور بهرک است. كو یرمتغهزينه 

شود كه هنوز هزينه متوسط باالي مساوي هزينه نهايي تأمین مي

كیتار از   اخذشدههزينه نهايي قرار دارد. در رنین شرايطي قییت 

باه  هزينه متوسط است و درآمد كافي براي پوشا  هزيناه كال    

 طياشار  از آب دیا تول نکاه يتوجاه باه ا   باا آيد. درنتیجه نیي دست

 تیوضاع  اسااس  بار  يگذاریتیق ،برخوردار است يعیانحصار طب

 abcd مسااحت ) شاود يم تیا  دكنندگانیتول انيز به يرقابت بازار

 (.9شکل در 

كساري منجار    گذاري بهینه اول باه ايجااد  قییت كهيهنگام

قییات وجاود    كنندهی تنظحل پی  روي دولت يا  راهسه شوديم

 دارد:

در انحصاارگر )  كاه يطاور بهگذاري هزينه متوسط قییت -9

اينجا دولات( قییتاي را بااالتر از هزيناه نهاايي مسااوي هزيناه        

 مشااهده ( 9) شاکل  در كاه  طاور كناد. هیاان  متوسط تعريف مي

 ( بااهMCگااذاري هزينااه نهااايي ) از قییاات انتضااال شااود،مااي

 درآمد شودمي ( باعثAC = TC /qهزينه متوسط ) گذاريقییت

 بودجااه شااود. كسااري  كاال هزينااه بااا براباار آب زا حاصاال

 بادتر  بسایار  كشااورزان  وضاعیت  ولاي  جبران آب كنندگانتأمین

 از ( بای  abce)مسااحت   كشاورزان ضرر اين، بر عالوه .شوديم

 خالص كاه  آن نتیجه و است( abcd-dfe) كنندگانتأمین سود

 متوسط هزينه با گذاريقییت یجهدرنت (.Tsur, 2005)است  رفاه

 كااه   باا  شدهتیا  بهاي مبناي بر گذاريقییت و نیست كارآمد

 نتیجاه  را آب صانعت  در اقتصاادي  كاارايي  قییت اجتیاعي، رفاه

(9) ( ) ( )w wTC FC Q VC Q  

https://khabarban.com/18314614/پایان_خاموشی_های_مکرر_پلدختر_جداسازی_خطوط_تغذیه_شهرستان_پلدختر_از_خطوط_روستایی
https://khabarban.com/18314614/پایان_خاموشی_های_مکرر_پلدختر_جداسازی_خطوط_تغذیه_شهرستان_پلدختر_از_خطوط_روستایی
https://khabarban.com/18321118/کشت_برنج_با_روش_های_نوین_به_سمت_کم_آبیاری_هدایت_شود
https://khabarban.com/18321118/کشت_برنج_با_روش_های_نوین_به_سمت_کم_آبیاری_هدایت_شود
https://khabarban.com/18316729/اسامی_کشتی_گیران_واجد_شرایط_اعلام_شد
https://khabarban.com/18316729/اسامی_کشتی_گیران_واجد_شرایط_اعلام_شد
https://khabarban.com/18314614/پایان_خاموشی_های_مکرر_پلدختر_جداسازی_خطوط_تغذیه_شهرستان_پلدختر_از_خطوط_روستایی
https://khabarban.com/18314614/پایان_خاموشی_های_مکرر_پلدختر_جداسازی_خطوط_تغذیه_شهرستان_پلدختر_از_خطوط_روستایی
https://khabarban.com/18321118/کشت_برنج_با_روش_های_نوین_به_سمت_کم_آبیاری_هدایت_شود
https://khabarban.com/18321118/کشت_برنج_با_روش_های_نوین_به_سمت_کم_آبیاری_هدایت_شود
https://khabarban.com/18316061/کشاورزان_شمال_خوزستان_شبانه_مزارع_را_آبیاری_کنند
https://khabarban.com/18316061/کشاورزان_شمال_خوزستان_شبانه_مزارع_را_آبیاری_کنند
https://khabarban.com/18314876/کشف_71_میلیاردی_انواع_کالای_قاچاق_با_دستگیری_123_متهم_در_هرمزگان
https://khabarban.com/18314876/کشف_71_میلیاردی_انواع_کالای_قاچاق_با_دستگیری_123_متهم_در_هرمزگان
https://khabarban.com/18315966/حکم_خلع_ید_10_هزار_هکتار_از_مراتع_گنبد_صادر_شد
https://khabarban.com/18315966/حکم_خلع_ید_10_هزار_هکتار_از_مراتع_گنبد_صادر_شد
https://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_the_second_best
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 داد. نخواهد

 اتخااذ كنترلي و مضرراتي باراي پوشا  كساري     راهيک -1

و  كارآماد  قییات  تعیاین  منظوربهخدمات  پرداخت يارانه استیس

 نیرنا  ،ياصال  لیا دل دو بهاقتصادي است.  تعادل مجدد برقراري

 رفااه  حاداكثر  با يعیوم شركت کي در يحت است میکن يیتیق

 نیای تع يينهاا  نهيهز عنوانبه یتیق اگر. شود يتلض قبولیرقابلغ

 آن از يناشا  يكسار  جبران يبرا اتیمال يعیوم درآمد از و شود

 مجبور ،كنندهاست اده یرغ افراد از يبرخ است میکن .شود است اده

. اسات  رمنصا انه یغ نيادر هزينه خدمات مشاركت كنند و  شوند

 در هاا یات یق فيا تحر باعاث  احتیااالً  يعیاوم  اتیا مال عالوه،هب

 (.Sherman, 1989) شوديم اقتصاد گريد يجاها

 برای آب در شرایط انحصار طبیعي گذاریقیمت -1 شکل

 Tsur (2005): منبع
 

ديگر تبعیض قییت با تحییل قیاد بودجاه اسات.     حلراه -6

رفاه اجتیاعي زماني كه قییت برابر هزينه نهاايي باشاد حاداكثر    

 يينهاا  ناه يهز در گذاريییتقدر شرايط انحصار طبیعي  است اما

دولتي براي جلوگیري از  يهاشركت .شد خواهد يكسر به منجر

 و شاود  دور لآ دهيا يينها نهيهز یتیق از ديباخسارات مالي زياد 

 رفااه  در را آن از يناشا  انيا ز كه دهد انجا  ياگونهبه را كار نيا

باا   را 9اصال مالیاات بهیناه    رمازي  .برسااند  حداقل به ياقتصاد

 ,Ramsey) كننده مطرح كرداست اده از تحلیل اضافه رفاه مصرف

تار  اقتصااددان فرانساوي مادل رسایي    باايتوكس   بعدها. (1927

ساري باراي   با توجه باه قیاد بودجاه ساربه     حداكثر كننده رفاه را

                                                           
1 Optimal taxation 

 ,Boiteuxكااربرد ) باه  گاذاري كااال و خادمات عیاومي     قییت

گاذاري رمازي باه قییتاي منتهاي      بنابراين روش قییت؛ (1956

كننده و تولیدكننده را مشاروب باه   گردد كه اضافه رفاه مصرفمي

 سازد.قید بودجه حداكثر مي

صاانعت آب را مباااني نظااري قییاات بهینااه دو  رماازي در  

 توان به شرح زير بیان نیود.مي

پذير و بار حساب   مشتق (TC)شود تابع هزينه ابتدا فرض مي

باازدهي نسابت باه     كاه ييازآنجاا ( فزاينده باوده،  WQحج  آب )

 خواهد نهيهز متوسط از كیتر يينها نهيهزمضیاس صعودي است، 

 خواهد يكسر به منجر (MCP) يينها نهيهز در گذاريییتق و بود

 شود.به شکل زير تعريف مي (Tπ) یدكنندهتولسود  .شد
 

(1) .P ( ) ( )w MC w wT Q Q TC Q   
 

از مجیاوع كال مناافع خاالص      (TW)كال رفااه اجتیااعي    

به شکل زير تعرياف   (Tπ) یدكنندهتولو سود  (NB) كنندهمصرف

 (TC)قییات آب و   W(P(حجا  آب و  Q)W(  در آن كه شوديم

 هزينه كل تولید آب است.
 

(6)  TW NB T    

(0)  ( )d . . ( )
D

wQ

W w w W w W w w
O

TW P Q Q P Q P Q TC Q     

(1)  ( )d ( )
D

wQ

W w w w
O

TW P Q Q TC Q   

 

قییت بهینه دو  آن قییتي است كه كل رفاه را مشروب به 
 حداكثر نیايد. (0πT=)سر قید سربه

 

(3) ( )d ( )
D

wQ

W w w w
O

MaxTW P Q Q TC Q   

(1)  .P( ) ( )w w wQ Q TC Q  

 
 (TCw w.QwP=) بودجاه  قیاد  باه  توجاه  باا  را الگرانژ تابع

 .است الگرانژ ضريب λ كه دهی مي تشکیل
 

(8) 
 

: ( )d ( ) ( .P ( ) ( ))
D

wQ

W w w w w w w w
O

Max L P Q Q TC Q Q Q TC Q   

https://en.wikipedia.org/wiki/Optimal_tax
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 داري : wPو  (λ-9)با تضسی  دو طرف بر 
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 داري : عبارت در( EDتضاضا ) قییتي كش  به توجه با

 

(96) 
 

(90) 
 

(91)  

 

( بهینه دو  رمزي براي آب با 19)رابطه  آمدهدستبهقییت 

بنابراين  ؛(9681 ،محیدي)است اده از قاعده معکوس كش  است 

(، قییت MCو هزينه نهايي ) (DEبا داشتن كش  قییتي تضاضا )

 توان محاسبه كرد.بهینه رمزي را مي

 

 و اطالعات پژوهش هاداده

 از: اندعبارتجهت برآورد تابع تضاضا  یازموردنآمار و اطالعات 

بها يا هیان مضدار مصرف آب محصوالت كشاورزي و قییت آب

تعرفه براي هر يک از اين محصوالت، از طريق آمار و اطالعاات  

جامع منابع آب سازمان آب  هايطرحموجود دفتر مطالعات پايه و 

 .اندآمدهدستبهو برق خوزستان 

براي محاسبه هزينه نهايي  یازموردنهیچنین آمار و اطالعات 

هاااي استحصااال آب منطضااه و مضاادار آب از: هزينااه اناادعبااارت

تحويلي، از طريق آمار و اطالعات موجود دفتار مطالعاات پاياه و    

ق خوزسااتان جااامع منااابع آب سااازمان آب و باار   هااايطاارح

 .اندآمدهدستبه
 

 آب معرفي مدل برآوردی تابع تقاضا برای

 باه  كشااورزي  بخا   در آب اقتصادي قییت محاسبه جهت

آب باراي محصاوالت    تضاضاي توابع بايستمي ابتدا رمزي روش

 .گردد برآورد كشاورزي

را  تضاضاا  نخست بايد فر  تابعي الگوي اقتصادسانجي تواباع  

 توان رنین تبیین كرد:رگرسیون نیايي را ميمشخص كرد. مدل 

(93)  

 

تاوان آن را  طبیعاي از طارفین معادلاه ماي     یريگ يت لگاربا 

 ,Gujaratiخطي برازش داد ) به شکلخطي كرد و سشس آن را 

2003). 

(91) 
 

 

 كشا   گیاري هدف از برآورد تواباع تضاضاا انادازه    ازآنجاكه

از فار    بناابراين ؛ آبیااري اسات   اهداف براي آب تضاضاي قییتي

ضاريب   كاه يطاور باه شاود  اسات اده ماي   لگاريتیي توابع تضاضاا 

( 98رابطاه )  صاورت باه دهنده كش  اسات و  نشان 2βبرآوردي 

 (.Sánchez Martínez et al., 2017باشد )مي
 

(98) 
 

تخیین تضاضااي   ( جهت98در رابطه ) مورداست اده یرهايمتغ

لگااريت    WLNPلگااريت  مصارف آب،     WLNQآب كشاورزي، 

 دهنده جیله اخالل است.نشان εو  باشنديمقییت آب 

 

 آبروش برآورد تابع تقاضا برای 

هااي  هاي تجرباي و تحلیال  الگوهاي سري زماني در بررسي

اقتصادسنجي از اهییت در خور توجهي برخوردار است. اين الگوها 

گاار فااراه  آورنااد كااه  قادرنااد اياان امکااان را بااراي پااژوه  

 بااراي . لاذا  دهاد ارائه  موردنظر متغیرهاي دقیضي را از بینيپی 

 ساري زمااني طااي    هااي داده آب از تضاضاااي  معادلاه تخیاین
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است اده گردياااد.   9611 تاا 9681 ساال از سااله 93 دوره ياک

و برآوردهااي اقتصادسانجي،    هاي سري زمانيفرض ابتدايي داده

هساتند. اگار رناین     9اين است كه متغیرهاي ساري زمااني پاياا   

سنتي اقتصادسانجي و   فرضي نضض شود، آنگاه، نتايج برآوردهاي

خواهاد   موردتردياد هاي آماري متعاارف،  استنتاج بر اساس آزمون

-زماني پديد ميهاي سري ترين مشکلي كه در تحلیلبود. عیده

 هاا، رگرسایون  گوناه ايان  اسات. در  1آيد، پديده رگرسیون كااذب 

 وجود متغیرهاي مدل بین معناداري يرابطه هیچ كه حاليدرعین

 آيدمي به دست بزرگ t آماره مضدار و 2R تعیین ضريب ولي ندارد

 بین ارتباب میزان مورد در اشتباه استنباب باعث است میکن اين و

باشاد تاا ميالز   متغیرهااست اده از اين  از قبللذا . شود متغیرها

 را بررسي كرد.متغیرها  غیر ايستاييايساتايي ياا 

 كاه  است هاييآزمون ترينمتداول از يکي واحد ريشه آزمون

 مورداسات اده  زماني سري فرآيند يک پايائي تشخیص براي امروز

فاولر   ديکاي  واحاد  ريشاه  آزماون  مطالعاه  ايان  گیرد. درمي قرار

(ADF)3  غیار ايساتايي  ايسااتايي يااا    جهت بررسي يافتهتعیی 

، سري زماني پايا نیستند یرهايمتغاست. وقتي  كاررفتهبهمتغیرها 

 ت اضال اولاین   از ساطح،  يجابهبراي دستیابي به متغیرهاي پايا 

در مدل است اده بايستي  ،بوده مانا كه هاآنت اضل مراتب باالتر( )

كرد. هررند شارب پاياايي تاأمین خواهاد شاد، ولاي اطالعاات        

مادت باین   ي بلناد رابطاه ارزشیند متغیرهاي سطح در خصاوص  

ها   . اينجاسات كاه روش   دهای  هاي زماني را از دست ميسري

س متغیرهااي ساطح   بر اساا  تا رگرسیون را كندكیک مي يجیع

آن است كه وقتاي   يه  جیعم هو  اقتصادي  .برآورد كردبتوان 

سري زماني بر اساس مباني نظاري باا يکاديگر     متغیردو يا رند 

شوند تا يک رابطه تعادلي بلندمدت را شکل دهند، ارتباب داده مي

هااي زمااني داراي رونادي    میکن است خود ايان ساري   هررند

نباشاند( اماا در طاول زماان يکاديگر را       تصادفي بوده باشد )پايا

باا ثباات    هاا آنكه ت اضل بین  ياگونهبهكنند دنبال مي يخوببه

كنناده وجاود ياک    ، تداعييه  جیعبنابراين م هو  ؛ )پايا( است

مدت است كه سیست  اقتصادي در طاول زماان   رابطه تعادلي بلند
                                                           
1 Stationary 
2 Spurious Regression 
3 Augmented Dickey- Fuller Test 

پاژوه  باراي ايان منظاور      يندر اكند. به سیت آن حركت مي

، نوفرساتي اسات )  شاده انجاا   0گرنجرانگل  يه  انباشتگآزمون 

9618.) 

 الگاوي ياک   ي آبكه گ ته شد نوع تاابع تضاضاا   طورهیان

 حاداقل  است. براي مدل رگرسیون خطي روش لگاريتیي -خطي

تارين و پركااربردترين   يکاي از متاداول   1OLSمعیاولي   مربعات

در  3ماركف-قضیه گوسسنجي است. بر اساس هاي اقتصادروش

امیاد  كاه خطاهااي آن   )يک مدل خطي بهترين برآوردگر خطاي  

 (دارناد  هیسااني  وارياانس  و باوده  ناهیبستهص ر داشته،  رياضي

 حااداقل وارياانس   داراي و تااورش  بادون  OLS زنناده  ینتخی

(BLUE ).هستند 

 رگرساایوني خطااي حااداقل بااه روش Eviews افاازاردر ناار 

 تضاضااي  قییتاي  هااي كش  و برآورد OLS، βمعیولي  مربعات

 .است آمدهدستبه تضاضا توابع از آب
 

 هزینه متوسط محاسبه

جهاات محاساابه هزينااه متوسااط استحصااال آب از رهیافاات 

 66 حسابداري و فنون حسابداري صنعتي )طباق بناد الاف مااده    

 ساالنه، استهالک هايهزينه -9 شامل: آب( عادالنه توزيع قانون

 كال  هااي اداره هزيناه  -6 و نگهداري و تعییرات هايهزينه -1

كه از دفتر مطالعاات پاياه و    9613برداري براي سال شركت بهره

شاد از   آوريجیاع جامع منابع آب ساازمان آب منطضاه    هايطرح

 است. محاسبهقابل (91رابطه )

(91) 1 2 3( C )
W

W

TC C C
ATC

Q

 


 
 

 مترمکعاب هزينه متوسط )باراي هار   ؛ WATCدر اين رابطه 

 هااايهزينااه ؛1C،هزينااه كاال استحصاال آب  ؛TC،آب تحاويلي( 

 هااي هزيناه  ؛2C،استهالک ساالنه )شامل: تأسیسات و ساختیان(

برداري شركت بهره كل هاي ادارههزينه ؛3C،نگهداري و تعییرات

؛  WQ،پرسنلي و غیر پرسنلي، بییاه و مالیاات(   هايهزينه)شامل: 

 (.مترمکعبكل آب تحويلي )به 

                                                           
4 Engle-Granger Cointegration Test 
5 Ordinary Least Squares  
6 Gauss–Markov theorem 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
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 محاسبه هزینه نهایي

 جهت محاسبه هزينه نهايي ابتدا هزينه جاري استحصاال آب 

اسات. هزيناه    شاده گرفته نظر در 9611 -9613 سال دو براي را

نهايي به روش حسابداري صنعتي از نسبت تغییرات هزينه جااري  

 (11) رابطه آب تحويلي(،كل )به تغییرات در تولید  آباستحصال 

 Sánchez) محاساابه شااد  9611 - 9613 هااايسااال طااي

Martínez et al., 2017.) 

 

(11) w

w

TC
MC

Q



 

 

 محاسبه قیمت رمزی

هاااي قییتاي تضاضااا در بخاا   كشا   كااهآنباا توجااه باه   

 حال  باا  تواناست. مي شدهمحاسبهكشاورزي و هزينه نهايي آب 

 قییت به MATLAB افزارنر با است اده از  زير معادالت سیست 

 :رسید رمزي

(19) 
TR TC  

iP o  
 نتایج و بحث

 آب برای ع تقاضاوابت برآورد

( ADFيافته )فولر تعیی -نتايج حاصل از بررسي آزمون ديکي

در ايان پاژوه ،    موردمطالعهمحصول كشاورزي  8تابع تضاضاي 

است. متغیرهاي مدل تاابع تضاضااي    شدهداده( نشان 9جدول )در 

ايستا هستند لذا برآورد به روش  محصول ذرت براي آب در سطح

OLS هیچنین متغیرهاي مادل تاابع تضاضااي     .است پذيرامکان

 جیاالت ه اول و ت اضال مرتبا  ، در موردمطالعهمابضي محصوالت 

 کيا  و ه  جیاع مورد بحث  متغیرهاي درنتیجه ،هستند ايپا خطا

بارآورد   . لاذا دارد وجاود  متغیرهاا  نيا نیب مدتبلند يرابطه تعادل

 كااامالً رآوردباا OLSبااراي آب بااه روش  هاااآنتوابااع تضاضاااي 

 .دهديم به دست را الگو بيضرا از يسازگار
 

 (ADF) یافتهتعمیمفولر  -آزمون دیکي :نتایج آزمون ریشه واحد بررسي ایستایي )پایائي( -1جدول 

 نوع تقاضا

 محصول()
 متغیر

 سطح احتمال

درصد( 11)   

 نتیجه ایستایي

پایائي()   

 ذرت
)LNQW( 1168/1  مصرف آب  پايا 
)LNPW( 1113/1  قییت آب  پايا 

 گند  و جو
D)LNQW( 1910/1  مصرف آب  پايا 
D) LNPW( 1111/1  قییت آب  پايا 

Ut 1138/1  پايا 

 گل رز 
D)LNQW( 1111/1  مصرف آب  پايا 
D) LNPW( 1111/1  قییت آب  پايا 

Ut 1910/1  پايا 

 بامیه
D)LNQW( 1111/1  مصرف آب  پايا 
D) LNPW( 1111/1  قییت آب  پايا 

Ut 1119/1  پايا 

 نخود و باقال 
D)LNQW( 1191/1  مصرف آب  پايا 
D) LNPW( 1301/1  قییت آب  پايا 

Ut 1111/1  پايا 

 زمینيسیب
D)LNQW( 1116/1  مصرف آب  پايا 
D) LNPW( 1189/1  قییت آب  پايا 

Ut 1119/1  پايا 

 فرنگيگوجه
D)LNQW( 1111/1  مصرف آب  پايا 
D) LNPW( 1911/1  قییت آب  پايا 

Ut 1110/1  پايا 
 هاي محضقمنبع: يافته

1 81 82 2

1 2 8

( )E ( )E( )E
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منظاور اهاداف   نتايج حاصل از برآورد تاابع تضاضااي آب باه   

 شاده دادهنشاان   (1)در جدول محصول كشاورزي 8براي  ،آبیاري

اسات، كشا     شاده دادهها نشاان  طور كه در جدولهیان است.

(، -991/1محصاول كشااورزي مختلاف اعا  از ذرت )     8قییتي 

(، نخاود  -166/1(، بامیه )-931/1(، گل رز )-13963گند  و جو )

از واحاد و   تار كوراک (، -380/1زمیني )(، سیب-619/1و باقال )

لیااه از واحااد اساات. بااراي ك تاارباازرگ( -911/1فرنگااي )گوجااه

فرنگاي(  گوجاه  استثناءبهدر اين پژوه  ) موردمطالعهمحصوالت 

اگر يک درصد قییت افزاي  يابد مصرف آب كیتر از يک درصد 

هاي محضضان مختل ي يابد. نتايج اين بخ  با پژوه كاه  مي

 Perry, 1995, Hoyt, 1984, Bernardo andداشت )مطابضت 

Whittlesey, 1989, Berbel and Gomez-Limon, 2000, 

Perry, 2001, Ray,2002.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باارآورد توابااع  از ،(9611) یاااك يحاااتیو  (9619) فالحتااي

مختلف مشاخص كردناد كاه كشا       يهابخ تضاضاي آب در 

از واحد است و  تركورک هابخ قییتي تضاضا براي آب در تیا  

دلیل آن را سه  ناریز هزينه آب در بودجه خانوار و هزيناه واحاد   

جانشین بودن كاالي آب دانستند.  یرقابلغصنعتي و كشاورزي و 

كشاور   كاه در  يافات دسات در پژوه  خود به اين نتیجاه   ،پري

بايساتي   ،تضاضاا  كااه   در تأثیر افزاي  قییات آب  براي ايران،

ايان   ؛ كاه (Perry, 2001ياباد )  برابر افزاي  91 میزان به قییت

 پذير نیست.ها با توجه به شرايط فعلي امکاننوع افزاي  قییت

كه  توسعهدرحالويژه در بیشتر كشورهاي هیچنین اين امر به

قییت آب موجود بسیار پاايین و كیتار از حادي كاه كشااورزان      

. به افزاي  قییت نشان دهند، صاادق اسات   يتوجهقابلواكن  

  از است اده با هند در آب گذاريقییت مورد در توسط ري، مطالعه

 

 در جاويي صارفه  منظاور باه  نشان داد كاه  تحلیلي مدل يک

 برابر ش  افزاي  به موجود، تخصیص هايروش در آب مصرف

بناابراين آنچاه از نتاايج ايان     ؛ (Ray, 2002اسات )  نیااز  قییات 

آيد براي كاه  مصرف آب باياد  پژوه  و مطالعات مشابه برمي

كاه   كناد يمافزاي  معناداري در قییت آب داشت. پري پیشنهاد 

فعلي آب  ییتبرابر ق 91تواند تا براي ايران مضدار اين افزاي  مي

 .(Perry, 2001) باشد

افازاي    از اگار  كه دادند از سوي ديگر برخي مطالعات نشان

كااه    شاود،  اسات اده آب  تضاضاا  توجهقابل كاه  براي قییت

بربل و  .بود خواهد نامتناسب و بیشتر معیوالً مزرعه خالص درآمد

 كاه  از بعد اسشانیا در مزارع درآمد گومز لییون تخیین زدند كه

 Berbel andياباد ) مي كاه  درصد 01 آب، تضاضاي توجهقابل

Gomez-Limon, 2000بااا كااه زد (. هیچنااین پااري تخیااین 

  OLS نتایج تخمین توابع تقاضای محصوالت کشاورزی برای آب با استفاده از روش -2جدول 

 نوع تقاضا

 )محصول(
 آماره t انحراف معیار ضریب متغیر

 سطح احتمال

 درصد( 11) 

LNPW( ذرت قییت آب )   991638/1-  169111/1  11060/6-  1119/1  

LNPW( جو قییت آب )   963116/1-  100911/1  18111/6-  1111/1  

LNPW( گند  قییت آب )   963116/1-  100911/1  18111/6-  1111/1  

LNPW( گل رز  قییت آب )   930381/1-  103696/1  113111/6-  1161/1  

LNPW( بامیه قییت آب )   161131/1-  118811/1  119110/1-  1919/1  

LNPW( نخود و باقال قییت آب )   611811/1-  911111/1  881811/9-  1868/1  

LNPW( زمینيسیب قییت آب )   380011/1-  180681/1  991118/8-  1111/1  

LNPW( فرنگيگوجه قییت آب )   910838/1-  191181/9  939911/1-  1163/1  

 هاي محضقمنبع: يافته

 
 
 
 



50..و کشاورزی محصوالت برای آب اقتصادی گذاریقیمت  

 

 11 مازارع  كشور مصر، درآمد در آب تضاضاي درصدي 91 كاه 

 .(Perry, 1995كند )پیدا مي كاه  درصد

تواند بدون كااه  درآماد كشااورزان    كاه  مصرف آب مي

 كاه  داد نشاان برناردو و وايتلساي   مثالعنوانبهنیز صورت گیرد، 

 آوريفان  از اسات اده  باا  توانساتند  واشانگتن  ايالت در كشاورزان

 باراي  درصد 61 را تا آب مصرف بندي،سهییهو  كارآمدتر آبیاري

كشااورزان   بار درآماد   اينکاه  بدون دهند، كاه  سطحي آبیاري

 ,Bernardo and Whittleseyبگاذارد )  زياادي  تاأثیر  منطضاه 

 در زيرزمینااي هااايآب از اساات اده نیااز بااراي  هوياات .(1989

 گوناه يان ا و رساید  مشاابهي  نتاايج  باه  تگزاس مرت ع هايدشت

 تعاداد  آبیااري،  آب كش  ك  تضاضااي  دلیل بهكه استدالل كرد 

 مکانیسا   گاذاري قییات  كاه  دارد وجود جهان در مناطق از كیي

 باشاااد آبیاااري  آب كاااردن تضاضاااي  محاادود  بااراي  اصاالي 

(Hoyt,1984). 
 

 آب( شدهتماممحاسبه هزینه متوسط )قیمت 

( با در نظار گارفتن هزيناه كال     91هزينه متوسط از رابطه )

 113 آب تحويلي، مترمکعبازاي هر  به 9613سال استحصال آب

 دست آمد.ريال به
 

محاسبه هزینه نهایي )قیمت بهینه اول در بازار 

 (رقابتي

( باا در نظار گارفتن هزيناه كال      11هزينه نهايي از رابطاه ) 

بارداري آب  شاركت بهاره   9611-9613 دو ساال  استحصال آب

 ريال محاسبه شد. 191منطضه 
 

 بازدهي نسبت به مقیاس

 113از هزينه متوساط آب   تركورکريال  191هزينه نهايي 

اسات.   شاده محاسبه 9613براي سال  مترمکعبريال به ازاي هر 

باازدهي فزايناده نسابت باه مضیااس در صانعت آب        ديگریانببه

 دهد.منطضه مطالعاتي را نشان مي
 

 های رمزینتایج محاسبه قیمت

 MATLABافازار  رمازي باا كیاک نار     قییت بهیناه دو   

( به هر ناوع  19 رابطه) يرمز(. طبق قاعده 6جدول دست آمد )به

تضاضا براي آب )محصول كشاورزي( يک قییات تخصایص داده   

رياال   191) يفرنگا گوجاه  محصول يبرا آب یتیق ينكیتر شد.

 ( و بیشترين قییات باراي  شتریب يیتیق كش  با كنندگانمصرف

 (كیتر يیتیق كش  با كنندگانمصرفريال  110) ذرت محصول

 يرمز يگذاریتیق ينظر يهاينیب یپ جهینت نيامحاسبه شد. 

 يكیتار  كش  هاآن يتضاضا كهناكنندگمصرف كند،يم ديیتأ را

 يال دالشاايد بتاوان يکاي از     .پردازناد يما  يبااالتر  یتیق دارد،

كار نسبت باه  العیل باالتر كشاورزان گوجهپذيري و عکسكش 

باااراي  دانسااات. يتاااارعنکبوترخ دادن قضااایه قییااات آب را، 

، زمیناي یبسفرنگي، مثل گوجهشدني محصوالت كشاورزي فاسد

 گیرناد يما در سالي كه قییت در اوج است تولیدكنندگان تصیی  

براي سال زراعي آينده اقدا  به تولید آن محصول كنند و هیاین  

در شود، مي در سال بعد عرضهعامل باعث افزاي  میزان تولید و 

شکند و به حدي و قییت مي يجادشدها ،اضافه عرضهاين شرايط، 

ولاي در  هااي تولیاد را نخواهاد داد.    رساد كاه ك ااف هزيناه    مي

قاانون   و دولات سیاسات حیاايتي   خصوص گند  و جاو و ذرت،  

 درنتیجاه وجاود دارد.   تضیین خريد محصوالت اساسي كشاورزي

كاران به خاطر نبود حیايت قییتي و تضیین خريد محصول گوجه

و نوسانات زياد بازار از سوي ديگر، حساسیت بیشاتري   سويکاز 

بناابراين  ؛ به افزاي  قییت آب نسبت به گند  و جو و ذرت دارند

حداكثر رفاه اجتیاعي قییت كیتري را  باهدفگذاري رمزي قییت

 دهد.براي تولیدكنندگان با توان پرداختي كیتر پیشنهاد مي
 

 برآوردی هایقیمت مقایسه

پیشنهادي رمزي باراي تیاا  محصاوالت كشااورزي      یتیق

ايان نتیجاه    ؛ كاه دست آماد التر از هزينه نهايي بهبا موردمطالعه

جهت جبران كسري  گذاري رمزي بهمطابق با مباني نظري قییت

گاذاري بهیناه دو    (. هیچنین نتايج قییات 0)جدول  بودجه است

كند كه براي دستیابي به حاداكثر رفااه اجتیااعي    رمزي بیان مي

 هااي آب كشااورزي محصاوالت ذرت، جاو،    قییت الز  است كه

بهتاري دارناد، از قییات     شاده ینتضای كه درآماد   و گل رز گند 

زمیني بامیه، نخود و باقال، سیبآب بیشتر و محصوالت  شدهتیا 

 (.0آب كیتر باشد )جدول  شدهتیا فرنگي از قییت و گوجه

https://masireqtesad.ir/tag/قانون-تضمین-خرید-محصولات-اساسی-کشاورزی
https://masireqtesad.ir/tag/قانون-تضمین-خرید-محصولات-اساسی-کشاورزی
https://masireqtesad.ir/tag/قانون-تضمین-خرید-محصولات-اساسی-کشاورزی
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 یآب محصوالت کشاورز یرمزی هامتیمحاسبه ق جینتا -3جدول 

 ریال() رمزیقیمت پیشنهادی  کشش قیمتي تقاضای آب محصول(تقاضا )نوع 

 110 -991/1 ذرت
 189 -963/1 جو
 189 -963/1 گند 
 133 -931/1 گل رز
 101 -166/1 بامیه

 168 -619/1 نخود و باقال

 116 -380/1 ينیزمبیس

 191 -911/1 يفرنگگوجه

 محضقهاي منبع: يافته

 

 )برحسب ریال( 1331های برآوردی آب کشاورزی سال زراعي قیمت نتایج مقایسه -4جدول 

نوع تقاضا 

 )محصول(

بازار  قیمت

 رقابتي

 )هزینه نهایي(

 شدهتمامقیمت 

 )هزینه متوسط(

 قیمت پیشنهادی

 رمزی

قیمت  تفاوت

 از قیمت رمزی

 بازار رقابتي

 از قیمت رمزی تفاوت

 شدهتمام قیمت

 68 81 110 113 191 ذرت
 11 31 189 113 191 جو

 11 31 189 113 191 گند 

 91 10 133 113 191 گل رز

 -1 61 101 113 191 بامیه

 -98 13 168 113 191 نخود و باقال

 -66 99 116 113 191 زمینيسیب

 -09 6 191 113 191 فرنگيگوجه

 هاي محضقمنبع: يافته

 

های مقایسه درآمد حاصل از فروش آب با اعمال قیمت

 برآوردی
درآمد حاصل از فروش آب كشااورزي باراي ياک هکتاار از     

( 1طور نیونه در جدول )محصول كشاورزي به 8سطح زير كشت 

آب  شاده تیا ريال كیتر از قییت  191محاسبه شد. هزينه نهايي 

گذاري بهیناه اول بار اسااس    دست آمد. لذا با قییتريال به 113

براي پوش  هزينه كل تأمین نخواهاد   هزينه نهايي، درآمد كافي

شد. رفاه اجتیاعي زماني كاه قییات برابار هزيناه نهاايي باشاد       

 يگاذار یات یقاما با توجه به شرايط انحصار طبیعي،  حداكثر است

 ي بودجاه كسار  %91 باه  منجر يي بر اساس محاسبات،نها نهيهز

در منطضه شبکه آبیاري ناحیه شیال خوزساتان   آب كنندگانتأمین

)هزيناه   شاده تیاا  گذاري بار مبنااي قییات    شده است. با قییت

 كال  هزيناه  باا  برابار  آب از حاصال  رياال(، درآماد   113متوسط 

شود. ولي در مي جبران آب كنندگانتأمین بودجه شود. كسريمي

 بی  مباني نظري نشان داده شد كاه  در اضافه رفاه كشاورزان

 هزيناه  باا  گاذاري قییات  درنتیجاه كنندگان اسات.  تأمین سود از

 شاده تیاا   قییات  بر مبناي گذاريقییت و نیست متوسط كارآمد

 در اقتصاادي  كاارايي  قییات  اجتیاعي، خالص رفاه كاه  با آب

هااي  شاركت . (Tsur, 2005) داد نخواهاد  نتیجاه  را آب صانعت 

 بار  گاذاري ییات ق از ديا بادولتي براي جلوگیري از خسارت مالي 

 دنا ده انجا  ياگونهبه را كار نيا و دنشو دور آلدهيا يينها نهيهز

 حلراهند. برسا حداقل به ياقتصاد رفاه در را آن از يناش انيز كه

ديگر براي تأمین كسري بودجاه بادون نیااز باه دريافات ياراناه       

هااي  دولتي، تبعیض قییت با تحییل قیاد بودجاه اسات. قییات    

 اسات كاه   آماده دسات باه پیشنهادي رمزي باالتر از هزينه نهايي 

 (1كاه در جادول )   طورهیان ضین حداكثر كردن رفاه اجتیاعي،

بردار را جبران خواهد بهرهشود، كسري بودجه شركت مشاهده مي

 كرد.



 07... و کشاورزی محصوالت برای آب اقتصادی گذاریقیمت

 
 

 های برآوردی )برحسب ریال(نتایج درآمد حاصل از فروش با اعمال قیمت -5جدول 

نوع تقاضا 

 )محصول(

آب مصرفي 

 مترمکعب

 از فروش درآمد حاصل

 رقابتيبه قیمت بازار 

 (الیر 212 یينها)هزینه 

 از فروش درآمد حاصل

آب  شدهتمامبه قیمت 

 (الیر 253متوسط )هزینه 

 از فروش درآمد حاصل

 به قیمت پیشنهادی

 رمزی 

 6316813 6961111 1111110 91131 ذرت

 9086661 9168183 9911119 1183 جو

 9810111 9111111 9631811 3011 گند 

 1310136 1116111 0191119 19183 گل رز

 1038191 1001906 1990111 1113 بامیه

 9338111 9301190 9080111 1111 نخود و باقال

 9381909 9616906 9311906 1119 ينیزمبیس

 1360611 6961108 1110013 91168 يفرنگگوجه

 19110111 19110111 91610111 درآمد كل براي يک هکتار

 1كسري بودجه= 1كسري بودجه= %91كسري بودجه= تأمین كسري بودجه

 رفاه باال رفاه پايین رفاه باال رفاه اقتصادي

 هاي محضقمنبع: يافته

 

 گیرینتیجه
آب  برداريبهره هايشركت است كه مشکلي بودجه، كسري

بهاااي بخاا  حاضاار تعرفااه آب در حااالهسااتند.  روباارو آن بااا

دو شاخص عیلکرد در واحد ساطح و قییات    اساس بركشاورزي 

تاأمین آب در محاسابه    هااي هزينه. در اين روش استمحصول 

 طارف ياک ازدولات  تعرفه در نظر گرفته نشاده اسات. هیچناین    

 يهاا تعرفاه  هايارانه تیايل دارد تا در راستاي طرح هدفیند كردن

 آن برساااند و از طاارف ديگاار شاادهتیااا  هااايهزينااهرا بااه  آب

. باراي بارآورده   ياباد رفاه اجتیاعي در جامعه كااه    خواهدينی

گاذاري رمازي طاي ياک فرآيناد      كردن اين اهداف، مدل قییت

كننده( كننده و مصرفرفاه تولید اضافهسازي، رفاه اجتیاعي )بهینه

مشاکل   درنتیجاه  ؛ كاه كندرا با قید محدوديت بودجه حداكثر مي

و از طارف ديگار   شد برطرف خواهد كنندگان كاه  رفاه مصرف

قییت  ،كند. در پژوه  حاضردولت را معاف از پرداخت يارانه مي

آب و رفاه حاال   برداربهرهتأمین مالي شركت  باهدفبهینه رمزي 

 8، باراي  كنناده امنیات غاذايي كشاور    تأمین عنوانبه كشاورزان

محصااول كشاااورزي منطضااه ناحیااه شاایال خوزسااتان پیشاانهاد 

 يفرنگا گوجاه  محصاول  يبرا آب یتیق نيكیتر است. شدهداده

( و بیشاترين  شاتر یب يیتا یق كش  با كنندگانمصرفريال  191)

 كشا   با كنندگانمصرفريال  110) ذرت محصول قییت براي

پیشانهادي رمازي باراي تیاا       یتیقمحاسبه شد.  (كیتر يیتیق

دسات  التر از هزينه نهايي باه با موردمطالعهمحصوالت كشاورزي 

گذاري رمزي باه  اين نتیجه مطابق با مباني نظري قییت ؛ كهآمد

گاذاري  جهت جبران كسري بودجه است. هیچنین نتاايج قییات  

كند كه براي دستیابي به حاداكثر رفااه   بهینه دو  رمزي بیان مي

هااي آب كشااورزي محصاوالت    قییات  اجتیاعي الز  است كاه 

ناد، از  بهتاري دار  شدهینتضیكه درآمد  و گل رز گند  ذرت، جو،

آب بیشاتر و محصاوالت بامیاه، نخاود و بااقال،       شدهتیا قییت 

آب كیتار باشاد،    شاده تیاا  فرنگي از قییات  زمیني و گوجهسیب

 هزيناه  درياافتي ساازمان آب منطضاه   درآمد مجیوع بطوريکه در 
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 باهادف گذاري رمزي بنابراين قییت؛ را پوش  دهد آب شدهتیا 

ا براي تولیدكنندگان با توان حداكثر رفاه اجتیاعي قییت كیتري ر

گاذاري  اسات، قییات   ذكار يانشادهد. پرداختي كیتر پیشنهاد مي

ها را پیشنهاد دهد كه كلیه ترين قییتتواند بهینهرمزي زماني مي

هااي آبیااري شایال خوزساتان، در     مشتركین در محدوده شابکه 

كااربر  محاسبه قییت منظور گردند تا طبق قاعده رمزي براي هر 

يک قییت بهینه اختصاص داده شود. هیچناین باراي    حصول(م)

عیلي شدن اين امر بايستي آماار و اطالعاات آب تحاويلي كلیاه     

كاربران آب به ت کیک نوع مصرف، در دسترس باشاد. در جهات   

 ييساازوكارها مصرف بهینه آب و تعیین قییت بهیناه نیاز، باياد    

گیري اندازهورت حجیي صبه كشاورزان به تحويلي آب انديشید تا

 .شود
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Economic Pricing of Water for selected Agricultural Products by Ramsey 

Method in the Irrigation Network of Northern Khuzestan 

 

M. Leylizadeh1, A. Jorjorzadeh2*, and A. Egdernezhad3 
 

Abstract 

At present, the tariff for agricultural water in irrigation networks is calculated based on the Law on 

Stabilization of Crop Water approved in 1990, based on 1% to 3% of the planted crop. Since the method of 

calculating agricultural water tariffs is non-volume and based on two performance indicators at the level and 

price of the product, it does not cover the costs of operation and maintenance of irrigation network facilities. It 

has caused a waste of water resources. Therefore, water pricing based on economic principles and foundations is 

one of the most critical requirements. The purpose of this study is to obtain the optimal price of agricultural 

water in the irrigation networks of northern Khuzestan. To determine this price, the average cost and the 

marginal cost of production per cubic meter of water were calculated. The water demand function of 8 

agricultural products was obtained using time series data from 2003 to 2018 using the ordinary least squares 

method of OLS. In Eviews software, estimation and price elasticities of water demand were obtained. Then, 

with the help of MATLAB software, the optimal Ramsey price of water for the above products was calculated. 

The results show that optimal pricing first leaves the industry with a deficit. According to the Ramsey rule for 

the study area, the second optimal price (Ramsey price) defines the most efficient prices according to the budget 

constraint to be met. Also, to achieve maximum social welfare, the price of water for corn, barley, wheat, and 

rose crops, which have a better-guaranteed income, is higher than the average cost of water, and the products of 

okra, peas, beans, potatoes, and tomatoes are less than the average cost of water. 
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