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قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی منتخب به روش رمزی در
شبکه آبیاری ناحیه شمال خوزستان
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چکیده
در حال حاضر تعرفه آببهاي كشاورزي در شبکههاي آبیاري بر اساس قانون تثبیت آببهاي زراعي مصوب سال  9631بر مبنااي
 %9تا  %6محصول كاشت شده محاسبه ميشود .از آنجائي كه روش محاسبه تعرفه آببهاي كشاورزي ،غیار حجیاي و بار اسااس دو
شاخص عیلکرد در سطح و قییت محصول است ،هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري از تأسیسات شبکههاي آبیاري را پوشا ناداده و
باعث اتالف منابع آب گرديده است .لذا قییتگذاري آب مبتني بر اصول و مباني اقتصادي يکي از الزامات بسیار مها اسات .هادف از
اين پژوه به دست آوردن قییت بهینه آب كشاورزي در محدوده شبکههاي آبیاري ناحیه شیال خوزستان اسات .باراي تعیاین ايان
قییت ،هزينه متوسط و هزينه نهايي تولید هر مترمکعب آب محاسبه گردياد .تاابع تضاضااي آب  8محصاول كشااورزي باا اسات اده از
دادههاي سري زماني سالهاي  9681تا  9611به روش حداقل مربعات معیولي  ،OLSدر نار افازار  ،Eviewsبارآورد و كشا هااي
قییتي تضاضاي آب به دست آمد .پسازآن با كیک نر افزار  ،MATLABقییت بهینه رمزي آب براي محصوالت فوق محاسابه شاد.
نتايج نشان داد كه قییتگذاري بهینه اول ،صنعت را با كسري مواجه ميسازد .طبق قاعده رمزي براي منطضه موردمطالعه ،قییت بهینه
دو (قییت رمزي) كارآمدترين قییتها را با توجه به محدوديت بودجه كه بايد برآورده شود ،تعريف ميكند .هیچنین براي دستیابي به
حداكثر رفاه اجتیاعي قییت آب محصوالت ذرت ،جو ،گند و گل رز كه درآمد تضیینشده بهتري دارند ،از قییت تیا شده آب بیشتر و
محصوالت بامیه ،نخود و باقال ،سیبزمیني و گوجهفرنگي از قییت تیا شده آب كیتر پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :تعرفه آببها ،قییتگذاري بهینه رمزي ،شبکه آبیاري ،ناحیه شیال خوزستان
.
(عزيزي و يزداني .)9686 ،هیچنین يکي از عوامل محدودكنناده
مقدمه
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كاالي اقتصادي بیشتر مورد توجه قارار گرفات و يکاي از رهاار
مورد موافضت شده در كن رانس بود .اين م هو حاكي از آن است
كه قییتگذاري آب يک اصل تجاري است و ميتواند باهعناوان
يااک اباازار قدرتینااد بااراي مااديريت منااابع آب باشااد .اهااداف
قییتگذاري آب آبیاري ،عیدتاً براي دستیابي باه دو هادف ،اول
بازيابي هزينه و پايداري ماالي ساامانههااي آبیااري ،دو مسائله
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مصرف زياد آب در آبیاري و محدود كردن تضاضاي آب و پايداري

تثبیت آببهاي كشاورزي ،شركتهااي آب منطضاهاي ملاز باه

منابع آب متیركزشده است .اصالح قییتگذاري آب اغلب تحات

تعیین تعرفههايي هساتند كاه از بیشاترين آباي كاه وارد ررخاه

هزيناههااي ارائاه خادمات و

اقتصاد كشور ميشود ،بدون تناسب با هزينه استحصال آن آببها

تأثیر فشار بر بودجه دولت ،افزاي
تیايل دولت به كاه

يارانهها است .براي ساالهااي متیاادي،

بگیرند (سعیدان .)9613 ،هزينههاي تاأمین آب در صاورت عاد

بانک جهاني ،دولتها را به است اده از سیاست بازياابي هزيناههاا

بازگشت ،توسعه و تأمین پايدار آب را براي بخا

تشويق ميكند ،بر اين اساس كه كاربران بايد هزينه بهرهبارداري

مشکالت جادي مواجاه مايساازد .از طرفاي اسات اده از قییات

و نگهداري و برخي از هزينههااي سارمايه را بشوشاانند .پاذيرش

بهعنوان ابزار مديريت تضاضاي آب داراي شرايطي است كاه اگار

منطق براي بازيابي هزينههاي جاري تضريباً جهااني اسات (حتاي

فراه نشود ،ميتواند بر تولیادات و درآماد كشااورزي باهعناوان

اگاار اجاارا نشااود) ولااي جبااران كاماال يااا نساابي هزينااههاااي

تأمینكننده امنیت غذايي كشور اثرات من ي داشاته باشاد .تاأثیر

سرمايهگذاري بحث برانگیزتار اسات زيارا هزيناه آبیااري اغلاب

افاازاي

قییاات آب باار درآمااد كشاااورزان و رفاااه آنااان بايااد از

بهعنوان يک هزينه توسعه تلضي ميشود كه نهتنها به كشااورزان

دغدغههاي دولتیاردان باشاد .لاذا قییاتگاذاري آب كشااورزي

قییات

بهصورت تخصصي با توجه به مدلهاي اقتصادي بهگوناهاي كاه

مواد غذايي و امنیت غذايي سود ميبرد .در صورت عاد جباران

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

اين هزينهها ،دولتها مابهالت اوت اين هزينهها را ياراناه پرداخات

ويژهاي برخوردار است (كاليي.)9616 ،

كیک ميكند بلکه به طوركلي جامعه نیز از طريق كاه

كشااورزي باا

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

مطالعات گستردهاي در خصوص قییتگذاري كاال و خادمات

دساتورالعیل راارروب آب را براي اقادا در حاوزه سیاسات آب

عیومي انجا شده است .سانچز مارتینز و هیکاران باا اسات اده از

صادر كرد كه آخرين تحول و توسعه در عرصه قاعده گذاري ايان

قییتگذاري رمزي به محاسبه تعرفه نظارتي براي بازيابي هزيناه

ساااازمان در حاااوزه سیاسااات آب بااوده و رااارروبي در جهاات

اعیال شده در زيرساختهاي سد آنادلس پرداختناد .نتاايج آنهاا

مديريت منابع آب و مضابله با مساائل مرباوب باه محاایطزيسات

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

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

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

دستورالعیل ،معیارهاي منطضي اقتصادي را در مديريت مناابع آب

مي كند ،اعیال شود .هیچنین آن ها از اين پژوه

نتیجه گرفتند

بر اساس اصل بازيابي هزينه معرفي ميكند و كشورهاي عضو را

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

ملز به است اده كارآمد از منابع بر اساس اين اصل مينیايد تاا از

اين تعرفه را پرداخت كنند؛ كه در اين صورت ،بیشترين پرداختاي

معیارهاي اقتصادي و سیاست قییتگذاري در مديريت مناابع آب

توسط كاربراني كه تضاضااي آن هاا نسابتاً كا كشا

اسات ،در

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

مضايسه با تضاضاي اهداف كشاورزي كاربراني كه تضاضااي آن هاا

آب،

است ،مايباشاد (.)Sánchez Martínez et al., 2017

يکي از مساائل ماورد بحاث دولتیاردان و متولیاان بخا

بركش

بهعنوان يک كاالي اقتصادي قییاتگاذاري آب اسات .تااكنون

گارسیا والیناساس در تحضیضاي باه بررساي كاارايي و عادالت در

تصیییات در مورد قییتگذاري خدمات آبي بر مبناي مالکهاي

قییت گذاري منابع طبیعي كه پیشنهادي براي سرويس توزيع آب

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

شهري بود ،پرداخت و يک تحلیل تجربي متیركز بار شاهرداري

ايران سال  9631به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسیده است

سويل اسشانیا انجا داد .نتايج اين بررسي نشان داد كه تعرفه هاي

كه بر اساس اين قاانون ،تعرفاههااي آب كشااورزي بار مبنااي

رمزي و فلدشتاين ارائه شده بر اساس خواسته هاي فصالي ،منجار

درصدي از فروش محصول تعیین ميشود .با تصويب اين قاانون

به بهبود وضعیت رفاهي براي هیه گروه هاي كاربران شده اسات

هیچنان مشکل كسري بودجه وجود دارد .رراكه بر اساس قانون

( .)García-valiñas, 2005ماااارتین ساااجاس در پژوهشاااي

قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی و17..

سامانههاي قییتگذاري جايگزين كه بهجاي مالحظات مربوب به

.)2020

تأمین مالي فرودگاه ،بر مهاارت اقتصاادي تأكیاد مايكنناد را در

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

اسشانیا موردبررسي قراردادند .آن ها باه ايان نتیجاه رسایدند كاه

در بخ هاي مختلف استان هیدان را به روش رمازي محاسابه

كاربرد دقیق قییت گذاري هاي هزينه نهايي منجر به ضرر و زيان

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

حسابداري در بسیاري از فرودگاه ها خواهاد شاد و قییات گاذاري

قییتي تضاضا كورکتر از واحداست .هیچنین بارآورد تاابع تولیاد

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

از نیروي كار در تولید آب مؤثر باوده و

گرين در پژوه

نشان داد كه سرمايه بی

خود مزايااي اسات اده از قییات گاذاري بهیناه

شرايط بازده صعودي نسبت باه مضیااس در صانعت آب هیادان

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

برقرار است؛ درنتیجه قییاتگاذاري رمازي مايتواناد در بهباود

ساده  96گاره اي موردمطالعاه قارار داده اسات .در ايان مطالعاه

كاركرد اقتصادي اين صنعت مؤثر باشد .برزگار كلیجاي (،)9611

قییت گاذاري بهینه در شین هاي شابکه باا هادف بهیناه ساازي

در پژوهشي كش

قییتي تضاضا و قییت اقتصادي آب كشاورزي

اجتیاعي ،يک روش قییت گذاري مؤثر اقتصادي تلضي شد .نتاايج

استان مازندران را تعیین كرده است .بر اساس نتايج بهدستآماده

نشان داد كه با حركت از قییت هاي يکنواخت خطي

از اين پژوه  ،شیوه قییتگذاري رمزي بهعنوان راهي براي رفع

به قییتهاي بهینه گرهي ميتوان با حداكثر سازي رفاه اجتیاعي

مشکل كسري بودجه صنعت آب مازندران مطرح و دلیل آن قیاد

داد و در مضابال قادرت باازار

سربهسر در مادل رمازي بیاانشاده اسات .عطاايي و هیکااران

كیتاار آساایبپااذير خواهااد بااود .هیچنااین اياان اماار ماايتوانااد

( ،)9611در مطالعهاي به تعیین روش مناسب قییتگذاري آب در

اين پژوه

درآمد تولیدكننده را  %9/6افازاي

سیگنالهاايي در جهات سارمايهگاذاري ارساال كناد (

Green,

بخ

كشااورزي در اساتان فاارس پرداختناد .در ايان پاژوه

 .)2007هیچنین در پژوهشي با عنوان «آب بهعنوان يک كاالي

رويکردي پیشنهاد شد كه در آن سضف قییات تعیاینشاده باراي

اقتصادي :اهییت نرخگذاري و شکست بازارهاا» ،اساتدالل شاده

كشاورزان حداكثر در حد قییت سايهاي آب در تولیدات كشاورزي

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

آنها در شرايط موجود تعیین و مشخص شد كه كشاورزان تاوان

تخصیص آنيک مسئله اجتیاعي است كاه نیاي تواناد تنهاا باه

پرداخت تیا هزينههاي تاأمین و توزياع آب را ندارناد؛ اماا ايان

نیروهاي بازار سشرده شود ،ازاينرو قییت آب نبايد به دست باازار

امکان وجود دارد كه در قالب يک سیست قییتگذاري تبعیضاي،

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

اين قییت پیشنهادشده ميتواند بین بهره برداران مناطق مختلاف

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

مت اوت باشد و مجیوع درياافتي توساط ساازمان آب منطضاهاي

سیگنال به مصرف كنندگان مبني بر اينکه آب كییاب است و بايد

هزينه انجا شده توسط آن را پوش

دهند .حااتیي كیاا (،)9611

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

در تحضیضي الگوي اقتصادي براي تعیین قییات اقتصاادي آب در

ديگري ،ساپینو و هیکاران تأثیرات اقتصادي -اجتیااعي

كشاورزي استان اص هان را موردبررسي قرارداد و مشخص

پژوه

بخ

اصالح قییتگذاري آب كشاورزي در منطضه پییونت ايتالیاا را باا

شد كه قییاتگاذاري رمازي مايتواناد در جهات بهباودساازي

است اده از مدل برنامهريزي رياضي مثبات و مادل برناماهريازي

فعالیااتهاااي اقتصااادي اياان صاانعت مااؤثر واقااع شااود .جلیلااي

رندهدفه مورد ارزيابي قرار دادناد .تحضیاق آنهاا نشاان داد كاه

بوالحسااني ( ،)9611در پژوهش اي بااا توجااه بااه اهییاات بخ ا

اصلي اصالحات ،در مديريت مزارع برنج نه ته اسات زيارا

كشاااورزي ،قییاات اقتصااادي بااراي هاار مترمکعااب آب بخ ا

رال

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

كشاورزي با است اده از روش قییتگذاري رمزي را مورد بررسي و

سیاست هاي اصالحي قییت آب سطح زير كشت بارنج ،مصارف

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

آب و ساود كشااورزان كااه

پیادا مايكناد ( Sapino et al.,

كشاورزي ،صنعت و خانگي و تابع تولید آب برآورد گردياد .نتاايج
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اين بررسي نشان داد كه تعديل قییتها به سیت قییتهاي

ميشاود و بخا

عیادهاي از آن باه هادر مايرود و آببهااي

اقتصادي ميتواناد باهعناوان ياک راهکاار بلندمادت در جهات

پرداختي ثابت است؛ اماا در روش تحويال حجیاي ،كشااورز باه

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

میزان نیاز آبي محصول خود آب تحويال ماي گیارد و باه هیاان

شود .هیچنین موسي پور و هیکاران ( ،)9011در پژوهشي تاأثیر

میزان ه هزينه آب بها پرداخت مي كند (پورزند)9681 ،؛ بنابراين

يارانه آبیاري بر تضاضاي آب كشااورزان و ساطح

تحويل حجیي آب به هیراه نظا مناسب قییتگذاري حجیي در

زير كشت محصوالت زراعي را موردبررسي قراردادند .نتايج آنها

مصارف آب

سیاست كاه

نشان داد كه با افزاي

شبکههاي آبیاري كشور ،در افزاي

كارايي و كاه

قییت نهاده آب آبیاري سطح زيار كشات

كشاااورزي تااأثیرات رشاایگیري خواهااد داشاات .در زمینااه

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

قییت گذاري شبکه آبیااري ،برخاي از معیارهاا نظیار بهاره وري،

پیدا

جنبه هاي مالي ،پذيرش كشاورزان مورد تأكید قرارگرفته است كه

كرده است .هیچنین درآمد ناخالص و مصرف آب آبیاري منطضاه

در رنین شرايطي تعیاین قییات خطاي (واحاد) گزيناه مناسابي

ياراناه كااه يافتاه اسات .الگاوي

نیست .برخي مطالعات ازجیله گارسایا والینااس و گارين ،نشاان

كشت كشاورزان به ن ع محصوالتي كه میزان درآماد بیشاتري را

داده اند كه در زمینه هاي رندهدفه گزيناه تبعایض قییات باراي

به ازاي هر واحد آب مصرفي تولید ميكند ،تغییر پیدا كرده است.

دستیابي به دستاوردهاي رفاه اجتیاعي باالتر ،امکاان پاذير اسات

ياراناه آبیااري در

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

تصیی گیري و برنامهريزي سیاسي باهعناوان راهبارد مناساب و

قییت آب آبیاري بهصورت غیرخطي (تبعیض قییت)

مالي كاهشي شده و سطح زير كشت محصول ارزن افزاي
تحت اعیال سیاست كاه

ازاينرو در اولويت قرار دادن سیاسات كااه
كاربردي جهت افزاي

ذخاير منابع آب منطضه توصیهشده است.

اين پژوه

به روش اقتصادي بهینه رمازي باراي  8محصاول كشااورزي در

در حال حاضر تعرفه آب بهاي كشاورزي در شبکه هاي آبیاري

محدوده شبکههاي آبیاري ناحیه شیال خوزستان محاسبه گرديده

بر اساس قانون تثبیت آب بهاي زراعاي مصاوب ساال  9631بار

است .قییت گذاري اقتصادي آب باه روش رمازي هادف اصالي

مبناي  %9تا  %6محصول كاشت شده محاسبه ميشود .از آنجائي

قییت گذاري آب كه بازيابي هزينه است را تأمین كند و از طارف

كه روش محاسبه تعرفه آب بهاي كشااورزي ،غیار حجیاي و بار

ديگر با در نظر گرفتن توان مالي مصرف كنندگان آب كشااورزي،

اساس دو شاخص عیلکارد در ساطح و قییات محصاول اسات،

بخ

حساس به سیاست قییت گذاري آب تعرفاهاي را پیشانهاد

هزينه هاي بهره برداري و نگهداري از تأسیسات شبکه هاي آبیاري

دهد كه قابلیت اجرايي داشته باشاد .از آنجاائي كاه قییاتهااي

نداده و باعاث اتاالف مناابع آب گردياده اسات .ايان

رمزي مناسب با نظا تحويل حجیاي آب اسات لاذا باا تحويال

را پوش

نحوهي تصیی گیري در تعیین قییت ياک محصاول بار اسااس

حجیي آب و قییتگاذاري رمازي مايتاوان موجباات افازاي

شرايط محصول ديگر ،منجر به ناديده گرفتن نهاده آب و وضعیت

بهرهوري و كاه

عرضه آن در شرايط خشکسالي شده است .تحويال حجیاي آب

آب است را نیز فراه نیود.

اولین قد براي كنترل و كااه

تل اات مصارف آب كشااورزي

است .در ايران هررند اكثر شبکهها مجهز به تنظای كننادههااي
سااطح آب و دريچااههااايي بااا تااوان تحوياال حجیااي آب بااه

مصرف آب كه هدف دو اصلي قییتگاذاري

مواد و روش ها
معرفي منطقه موردمطالعه

مصرفكننده هستند ،اما در بیشتر شبکههاي آبیاري كشور تحويل

شاابکه آبیاااري ناحیااه شاایال خوزساتان بااهعنااوان يکااي از

آب به مصرفكننده و دريافت آببهاي تحويلي بر حساب هکتاار

مه ترين شبکههاي آبیاري استان خوزستان است .ازنظر موقعیت

است .در روش تحويل آب به صورت هکتاري راه در زماان نیااز

جغرافیايي ،شبکه آبیاري ناحیه شیال خوزستان در جناوب غرباي

محصول و ره هنگا عد نیاز محصول آب در انهار مزارع تأمین

ايران در اساتان خوزساتان قارار دارد .ساد دز در  11كیلاومتري

قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی و19..

شیال شهر دزفول بر روي رودخاناه دز و ساد مخزناي كرخاه در

هزينه ( )TCتعريف ميشود و در كوتاهمدت ،شامل هزيناه ثابات

فاصله  11كیلومتري شیال غرب انديیشک در اساتان خوزساتان

( )FCو هزينه متغیر ( )VCكه تاابعي از حجا آب ( )QWاسات،

احداث گرديده است.

تعريف ميگردد.

شركت بهرهبرداري از شبکه هاي آبیااري شایال خوزساتان
مديريت شبکه هاي آبیاري دز و كرخه شیالي را در وسعتي قريب
به  981هزار هکتار بر عهده داشته و عالوه بر  98هازار باغادار و
زارع ،رهار شركت بزرگ كشت و صنعت منطضه شامل ه تتشاه،
شهید رجائي ،شهید بهشاتي و كاارون نیاز جازو مشاتركان ايان
شركت مي باشند .شبکه آبیاري دز با آبیاري  919هازار هکتاار از
اراضي قابلكشت ،كشاورزي شایال خوزساتان را متحاول كارده
است .در منطضه شیال خوزستان در فصل زمستان و پاايیز اناواع
محصوالت زراعي با بهرهگیري از كانالهاي مدرن آبیاري كشات
ميشود .هیچنین ساالنه افزون بر  1و نی میلیون تان محصاول
كشاورزي در اين اراضي تولیاد ماي شاود .باا توجاه باه كااه
بارندگيها ،آب ذخیره شده در سدهاي خوزساتان ازجیلاه دز نیاز
كاه

رشیگیري داشته و منطضه با تن

آبي مواجه شده اسات.

شايانذكر است دستگاههاي مربوطه براي مديريت آب تصیی به
ايجاد محدوديت تخصیص آب و كشات در اراضاي زيرمجیوعاه
شركت شبکههاي آبیاري شیال خوزستان گرفتند.

) TC  FC (Qw ) VC (Qw

()9

هزينه ثابت شامل هزينههاي سارمايهاي افازاي

خدمات آب مثل پیشاژ ،لوله هااي خطاوب انتضاال جدياد اسات و
هزينه متغیر ،هزينههاي جاري تعییرات و نگهداري ،تأمین انتضال
و توزيع آب هستند .صرفهجوييهاي ناشي از مضیاس كه بهوسیله
فنآوري تعريف ميشود ،نیازمند ياک هزيناه ثابات بااال و ياک
هزينه متغیر كورک است .بهطاوريكاه وقتاي تضاضاا در قییات
مساوي هزينه نهايي تأمین ميشود كه هنوز هزينه متوسط باالي
هزينه نهايي قرار دارد .در رنین شرايطي قییت اخذشده كیتار از
هزينه متوسط است و درآمد كافي براي پوشا

هزيناه كال باه

دست نیيآيد .درنتیجه باا توجاه باه اينکاه تولیاد آب از شارايط
انحصار طبیعي برخوردار است ،قییت گذاري بار اسااس وضاعیت
بازار رقابتي به زيان تولیدكنندگان تیا

ميشاود (مسااحت abcd

در شکل .)9
هنگاميكه قییتگذاري بهینه اول باه ايجااد كساري منجار
ميشود سهراه حل پی

قیمتگذاری بهینه دوم 1در صنعت آب

در عرضاه

روي دولت يا تنظی كننده قییات وجاود

دارد:

محدوديت بودجه مشکلي است كه شركتهاي دولتي باا آن

 -9قییتگذاري هزينه متوسط به طاوريكاه انحصاارگر (در

روبرو هساتند ،لاذا روش قییاتگاذاري بهیناه دو كارآمادترين

اينجا دولات) قییتاي را بااالتر از هزيناه نهاايي مسااوي هزيناه

قییت ها را با توجه به هرگونه محدوديت خاصي كه بايد بارآورده

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

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

ماايشااود ،انتضااال از قییااتگااذاري هزينااه نهااايي ( )MCبااه

دو مربوب به شرايطي است كه يک يا رند شرب بهینهساازي را

قییتگذاري هزينه متوسط ( )AC = TC /qباعث ميشود درآمد

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

حاصاال از آب براباار بااا هزينااه كاال شااود .كسااري بودجااه

شرب بهینهسازي در يک مادل اقتصاادي نتواناد بارآورده شاود،

تأمین كنندگان آب جبران ولاي وضاعیت كشااورزان بسایار بادتر

میکن است بهترين راهحل بعدي شامل تغییر ساير متغیرها جداي

از

مي شود .عالوه بر اين ،ضرر كشاورزان (مسااحت  )abceبای

خالص

از مضادير بهینه باشد .قییتگذاري بهینه دو در صنعت آب زماني

سود تأمینكنندگان ( )abcd-dfeاست و نتیجه آن كاه

مطرح ميشود كه يک فنآوري مربوب باه تولیاد آب در كااركرد

رفاه است ( .)Tsur, 2005درنتیجه قییتگذاري با هزينه متوسط

بازار رقابتي اختالل ايجاد كند .فنآوري عرضه آب به وسیله تاابع

كارآمد نیست و قییتگذاري بر مبناي بهاي تیا شده باا كااه
رفاه اجتیاعي ،قییت كاارايي اقتصاادي در صانعت آب را نتیجاه

Second-best

1
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قییتگاذاري كااال و خادمات عیاومي باه كااربرد (

نخواهد داد.
 -1يک راه كنترلي و مضرراتي باراي پوشا

Boiteux,

كساري اتخااذ

)1956؛ بنابراين روش قییتگاذاري رمازي باه قییتاي منتهاي

سیاست پرداخت يارانه خدمات به منظور تعیاین قییات كارآماد و

ميگردد كه اضافه رفاه مصرفكننده و تولیدكننده را مشاروب باه

برقراري مجدد تعادل اقتصادي است .به دو دلیال اصالي ،رناین

قید بودجه حداكثر ميسازد.

قییتي میکن است حتي در يک شركت عیومي با حاداكثر رفااه
غیرقابل قبول تلضي شود .اگر قییت به عنوان هزينه نهاايي تعیاین

مباااني نظااري قییاات بهینااه دو رماازي در صاانعت آب را
ميتوان به شرح زير بیان نیود.

شود و از درآمد عیومي مالیات براي جبران كساري ناشاي از آن

ابتدا فرض ميشود تابع هزينه ( )TCمشتقپذير و بار حساب

است اده شود .میکن است برخي از افراد غیر است اده كننده ،مجبور

حج آب ( )QWفزاينده باوده ،ازآنجااييكاه باازدهي نسابت باه

شوند در هزينه خدمات مشاركت كنند و اين غیرمنصا انه اسات.

مضیاس صعودي است ،هزينه نهايي كیتر از متوسط هزينه خواهد

بهعالوه ،مالیاات عیاومي احتیااالً باعاث تحرياف قییاتهاا در

بود و قییتگذاري در هزينه نهايي ( )PMCمنجر به كسري خواهد

جاهاي ديگر اقتصاد ميشود (.)Sherman, 1989

شد .سود تولیدكننده ) (Tπبه شکل زير تعريف ميشود.
()1

) T   Qw .PMC (Qw ) TC (Qw

كال رفااه اجتیااعي ( )TWاز مجیاوع كال مناافع خاالص
مصرفكننده ( )NBو سود تولیدكننده ) (Tπبه شکل زير تعرياف
ميشود كه در آن )(QWحجا

آب و ) (PWقییات آب و )(TC

هزينه كل تولید آب است.
()6
شکل  -1قیمتگذاری برای آب در شرایط انحصار طبیعي

()0

منبعTsur (2005) :

 -6راهحل ديگر تبعیض قییت با تحییل قیاد بودجاه اسات.
رفاه اجتیاعي زماني كه قییت برابر هزينه نهاايي باشاد حاداكثر
است اما در شرايط انحصار طبیعي قییتگذاري در هزيناه نهاايي

()1

TW  NB T 
QwD

) TW   PW (Qw )dQw  PW .Qw  PW .Qw TC (Qw
O

QwD

) TW   PW (Qw )dQw TC (Qw
O

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

منجر به كسري خواهد شد .شركت هاي دولتي براي جلوگیري از
خسارات مالي زياد بايد از قییت هزينه نهايي ايده آل دور شاود و
اين كار را به گونهاي انجا دهد كه زياان ناشاي از آن را در رفااه
اقتصادي به حداقل برسااند .رمازي اصال مالیاات بهیناه 9را باا
است

()3

) MaxTW   PW (Qw )dQw TC (Qw

()1

) Qw .P(Qw )  TC (Qw

اده از تحلیل اضافه رفاه مصرفكننده مطرح كرد ( Ramsey,

 .)1927بعدها باايتوكس اقتصااددان فرانساوي مادل رسایيتار
حداكثر كننده رفاه را با توجه باه قیاد بودجاه ساربهساري باراي
Optimal taxation

O

تابع الگرانژ را باا توجاه باه قیاد بودجاه ()Pw.Qw =TCw
تشکیل ميدهی كه  λضريب الگرانژ است.
()8

1

QwD

QwD

)) Max : L   PW (Qw )dQw TC (Qw )   (Qw .Pw (Qw ) TC (Qw
O

قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی و01..
P
L
 Pw (Qw )  MC (Qw )   (Pw (Qw )  Qw w  MC (Qw ))  0
Qw
Qw

()1
()91

Pw
 0
Qw

()99

PW

Qw

(Pw (Qw )  MC (Qw ))(1  )  Qw

(Pw (Qw )  MC (Qw ))(1  )  Qw

كشااورزي باه

جهت محاسبه قییت اقتصادي آب در بخا

روش رمزي ابتدا مي بايست توابع تضاضاي آب باراي محصاوالت
نخست بايد فر تابعي الگوي اقتصادسانجي تواباع تضاضاا را

)) (Pw (Qw )  MC (Qw
 Qw Pw

.
.
Pw
1  Pw Qw

با توجه به كش

معرفي مدل برآوردی تابع تقاضا برای آب

كشاورزي برآورد گردد.

با تضسی دو طرف بر ( )9-λو  Pwداري :

()91

بهدستآمدهاند.

مشخص كرد .مدل رگرسیون نیايي را ميتوان رنین تبیین كرد:
()93

i

Y   1X i e u
2

قییتي تضاضا ( )EDدر عبارت داري :
با لگاريت گیري طبیعاي از طارفین معادلاه مايتاوان آن را
Qw Pw
.
0
Pw Qw

()96
()90
()91

ED 

)) (Pw (Qw )  MC (Qw

1

.
Pw
1  E D
(1  ) E D
(1  ) E D  

) Pw (Qw )  MC (Qw

قییت بهدستآمده (رابطه  )91بهینه دو رمزي براي آب با
است اده از قاعده معکوس كش
با داشتن كش

است (محیدي)9681 ،؛ بنابراين

قییتي تضاضا ( )EDو هزينه نهايي ( ،)MCقییت

بهینه رمزي را ميتوان محاسبه كرد.
دادهها و اطالعات پژوهش
آمار و اطالعات موردنیاز جهت برآورد تابع تضاضا عبارتاند از:
مضدار مصرف آب محصوالت كشاورزي و قییت آببها يا هیان
تعرفه براي هر يک از اين محصوالت ،از طريق آمار و اطالعاات
موجود دفتر مطالعات پايه و طرحهاي جامع منابع آب سازمان آب
و برق خوزستان بهدستآمدهاند.
هیچنین آمار و اطالعات موردنیاز براي محاسبه هزينه نهايي
عبااارتانااد از :هزينااههاااي استحصااال آب منطضااه و مضاادار آب
تحويلي ،از طريق آمار و اطالعات موجود دفتار مطالعاات پاياه و
طاارحهاااي جااامع منااابع آب سااازمان آب و باارق خوزسااتان

خطي كرد و سشس آن را به شکل خطي برازش داد (

Gujarati,

.)2003
()91

LnY i   1   2LnX i  u i

ازآنجاكه هدف از برآورد تواباع تضاضاا انادازهگیاري كشا
قییتي تضاضاي آب براي اهداف آبیااري اسات؛ بناابراين از فار
لگاريتیي توابع تضاضاا اسات اده مايشاود باهطاوريكاه ضاريب
برآوردي  β2نشاندهنده كش

اسات و باهصاورت رابطاه ()98

ميباشد (.)Sánchez Martínez et al., 2017
LnQw   1   2LnPw  
D

()98

متغیرهاي مورداست اده در رابطه ( )98جهت تخیین تضاضااي
آب كشاورزي LNQW ،لگااريت مصارف آب LNPW ،لگااريت
قییت آب ميباشند و  εنشاندهنده جیله اخالل است.
روش برآورد تابع تقاضا برای آب
الگوهاي سري زماني در بررسيهاي تجرباي و تحلیالهااي
اقتصادسنجي از اهییت در خور توجهي برخوردار است .اين الگوها
قادرنااد اياان امکااان را بااراي پااژوه گاار فااراه آورنااد كااه
پی بینيهاي دقیضي را از متغیر موردنظر ارائه دهاد .لاذا بااراي
تخیاین معادلاه تضاضاااي آب از دادههااي ساري زمااني طااي
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ياک دوره  93سااله از ساال  9681تاا  9611است اده گردياااد.

به سیت آن حركت ميكند .در اين پاژوه

فرض ابتدايي دادههاي سري زماني و برآوردهااي اقتصادسانجي،

آزمون ه انباشتگي انگل

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

.)9618

گرنجر0

باراي ايان منظاور

انجاا شاده اسات (نوفرساتي،

فرضي نضض شود ،آنگاه ،نتايج برآوردهاي سنتي اقتصادسانجي و

هیان طور كه گ ته شد نوع تاابع تضاضااي آب ياک الگاوي

استنتاج بر اساس آزمونهاي آماري متعاارف ،موردتردياد خواهاد

خطي -لگاريتیي است .براي مدل رگرسیون خطي روش حاداقل

بود .عیدهترين مشکلي كه در تحلیلهاي سري زماني پديد مي-

مربعات معیاولي  OLS1يکاي از متاداولتارين و پركااربردترين

آيد ،پديده رگرسیون كااذب 1اسات .در ايانگوناه رگرسایونهاا،

روشهاي اقتصادسنجي است .بر اساس قضیه گوس-ماركف 3در

درعین حالي كه هیچ رابطهي معناداري بین متغیرهاي مدل وجود

يک مدل خطي بهترين برآوردگر خطاي (كاه خطاهااي آن امیاد

ندارد ولي ضريب تعیین  R2و مضدار آماره  tبزرگ به دست ميآيد

رياضي ص ر داشته ،ناهیبسته باوده و وارياانس هیسااني دارناد)

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

تخیین زنناده  OLSبادون تااورش و داراي حااداقل وارياانس

متغیرها شود .لذا قبل از است اده از اين متغیرها الز مي باشاد تاا

( )BLUEهستند.
در ناار افاازار  Eviewsبااه روش رگرساایوني خطااي حااداقل

ايساتايي ياا غیر ايستايي متغیرها را بررسي كرد.
آزمون ريشه واحد يکي از متداولترين آزمونهايي است كاه
امروز براي تشخیص پايائي يک فرآيند سري زماني مورداسات اده
قرار ميگیرد .در ايان مطالعاه آزماون ريشاه واحاد ديکاي فاولر
( 3)ADFتعیی يافته جهت بررسي ايسااتايي يااا غیار ايساتايي
متغیرها بهكاررفته است .وقتي متغیرهاي سري زماني پايا نیستند،
براي دستیابي به متغیرهاي پايا بهجاي ساطح ،از اولاین ت اضال
(ت اضل مراتب باالتر) آنها كه مانا بوده ،بايستي در مدل است اده
كرد .هررند شارب پاياايي تاأمین خواهاد شاد ،ولاي اطالعاات
ارزشیند متغیرهاي سطح در خصاوص رابطاهي بلنادمادت باین
سريهاي زماني را از دست ميدهای  .اينجاسات كاه روش ها
جیعي كیک ميكند تا رگرسیون را بر اسااس متغیرهااي ساطح
بتوان برآورد كرد .م هو اقتصادي ه جیعي آن است كه وقتاي
دو يا رند متغیر سري زماني بر اساس مباني نظاري باا يکاديگر

مربعات معیولي  β ،OLSبرآورد و كش هااي قییتاي تضاضااي
آب از توابع تضاضا بهدستآمده است.
محاسبه هزینه متوسط
جهاات محاساابه هزينااه متوسااط استحصااال آب از رهیافاات
حسابداري و فنون حسابداري صنعتي (طباق بناد الاف مااده 66
قانون توزيع عادالنه آب) شامل -9 :هزينههاي استهالک ساالنه،
 -1هزينه هاي تعییرات و نگهداري و  -6هزيناههااي اداره كال
شركت بهرهبرداري براي سال  9613كه از دفتر مطالعاات پاياه و
طرحهاي جامع منابع آب ساازمان آب منطضاه جیاعآوري شاد از
رابطه ( )91قابلمحاسبه است.
()91

) TC (C 1  C 2  C3

QW

ATCW

ارتباب داده ميشوند تا يک رابطه تعادلي بلندمدت را شکل دهند،

در اين رابطه ATCW؛ هزينه متوسط (باراي هار مترمکعاب

هررند میکن است خود ايان ساريهااي زمااني داراي رونادي

آب تحاويلي)TC،؛ هزينااه كاال استحصاال آبC1،؛ هزينااههاااي

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

استهالک ساالنه (شامل :تأسیسات و ساختیان)C2،؛ هزيناههااي

بهخوبي دنبال ميكنند بهگونهاي كه ت اضل بین آنهاا باا ثباات

تعییرات و نگهداريC3،؛ هزينههاي اداره كل شركت بهرهبرداري

(پايا) است؛ بنابراين م هو ه جیعي ،تداعيكنناده وجاود ياک

(شامل :هزينههاي پرسنلي و غیر پرسنلي ،بییاه و مالیاات) QW،؛

رابطه تعادلي بلندمدت است كه سیست اقتصادي در طاول زماان

كل آب تحويلي (به مترمکعب).

1

4

2

5

Stationary
Spurious Regression
3
Augmented Dickey- Fuller Test

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

قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی و03..

محاسبه هزینه نهایي
جهت محاسبه هزينه نهايي ابتدا هزينه جاري استحصاال آب

()19

(P1  MC )E1 (P2  MC )E2
(P8  MC )E 8


 ... 

P1
P2
P8
1 

TR  TC

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

Pi  o

نهايي به روش حسابداري صنعتي از نسبت تغییرات هزينه جااري
استحصال آب به تغییرات در تولید كل (آب تحويلي) ،رابطه ()11
طااي سااالهاااي  9611 - 9613محاساابه شااد (

Sánchez

نتایج و بحث
برآورد توابع تقاضا برای آب
نتايج حاصل از بررسي آزمون ديکي-فولر تعیی يافته ()ADF

.)Martínez et al., 2017

تابع تضاضاي  8محصول كشاورزي موردمطالعه در ايان پاژوه ،
TC
Qw

()11

MC w 

در جدول ( )9نشان دادهشده است .متغیرهاي مدل تاابع تضاضااي
محصول ذرت براي آب در سطح ايستا هستند لذا برآورد به روش
 OLSامکان پذير است .هیچنین متغیرهاي مادل تاابع تضاضااي

محاسبه قیمت رمزی

مابضي محصوالت موردمطالعه ،در ت اضال مرتباه اول و جیاالت

باا توجااه باه آنكااه كشا هاااي قییتاي تضاضااا در بخا

خطا پايا هستند ،درنتیجه متغیرهاي مورد بحث ه جیاع و ياک

كشاورزي و هزينه نهايي آب محاسبهشده است .ميتوان باا حال

رابطه تعادلي بلندمدت بین اين متغیرهاا وجاود دارد .لاذا بارآورد

سیست معادالت زير با است اده از نر افزار  MATLABبه قییت

توابااع تضاضاااي آنهااا بااراي آب بااه روش  OLSبارآورد كااامالً

رمزي رسید:

سازگاري از ضرايب الگو را به دست ميدهد.
جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد بررسي ایستایي (پایائي) :آزمون دیکي -فولر تعمیمیافته ()ADF
نوع تقاضا
(محصول)

ذرت
گند و جو
گل رز
بامیه
نخود و باقال
سیبزمیني
گوجهفرنگي
منبع :يافتههاي محضق

متغیر
مصرف آب ()LNQW
قییت آب ()LNPW
مصرف آب (D)LNQW
قییت آب (D) LNPW
Ut
مصرف آب (D)LNQW
قییت آب (D) LNPW
Ut
مصرف آب (D)LNQW
قییت آب (D) LNPW
Ut
مصرف آب (D)LNQW
قییت آب (D) LNPW
Ut
مصرف آب (D)LNQW
قییت آب (D) LNPW
Ut
مصرف آب (D)LNQW
قییت آب (D) LNPW
Ut

سطح احتمال

نتیجه ایستایي

( 11درصد)

(پایائي)

1/1168
1/1113
1/1910
1/1111
1/1138
1/1111
1/1111
1/1910
1/1111
1/1111
1/1119
1/1191
1/1301
1/1111
1/1116
1/1189
1/1119
1/1111
1/1911
1/1110

پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
پايا
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نتايج حاصل از برآورد تاابع تضاضااي آب باه منظاور اهاداف
آبیاري ،براي  8محصول كشاورزي در جدول( )1نشاان دادهشاده

محصوالت موردمطالعه در اين پژوه
اگر يک درصد قییت افزاي

(بهاستثناء گوجاهفرنگاي)

يابد مصرف آب كیتر از يک درصد

است .هیانطور كه در جدولها نشاان داده شاده اسات ،كشا

كاه

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

مطابضت داشت ( Perry, 1995, Hoyt, 1984, Bernardo and

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

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

و باقال ( ،)-1/619سیبزمیني ( ،)-1/380كوراکتار از واحاد و

با پژوه هاي محضضان مختل ي

مييابد .نتايج اين بخ

.)Perry, 2001, Ray,2002

گوجااهفرنگااي ( )-1/911باازرگتاار از واحااد اساات .بااراي كلیااه
جدول  -2نتایج تخمین توابع تقاضای محصوالت کشاورزی برای آب با استفاده از روش OLS
نوع تقاضا

سطح احتمال

متغیر

ضریب

انحراف معیار

 tآماره

ذرت

قییت آب ()LNPW

-1/991638

1/169111

-6/11060

1/1119

جو

قییت آب ()LNPW

-1/963116

1/100911

-6/18111

1/1111

گند

قییت آب ()LNPW

-1/963116

1/100911

-6/18111

1/1111

گل رز

قییت آب ()LNPW

-1/930381

1/103696

-6/113111

1/1161

بامیه

قییت آب ()LNPW

-1/161131

1/118811

-1/119110

1/1919

نخود و باقال

قییت آب ()LNPW

-1/611811

1/911111

-9/881811

1/1868

سیبزمیني

قییت آب ()LNPW

-1/380011

1/180681

-8/991118

1/1111

گوجهفرنگي

قییت آب ()LNPW

-1/910838

9/191181

-1/939911

1/1163

(محصول)

( 11درصد)

منبع :يافتههاي محضق

فالحتااي ( )9619و حاااتیي كیااا ( ،)9611از باارآورد توابااع

يک مدل تحلیلي نشان داد كاه باهمنظاور صارفهجاويي در

تضاضاي آب در بخ هاي مختلف مشاخص كردناد كاه كشا

مصرف آب در روشهاي تخصیص موجود ،به افزاي

قییتي تضاضا براي آب در تیا بخ ها كورکتر از واحد است و

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

ش

برابر

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

پژوه

و مطالعات مشابه برميآيد براي كاه

صنعتي و كشاورزي و غیرقابل جانشین بودن كاالي آب دانستند.

افزاي

معناداري در قییت آب داشت .پري پیشنهاد ميكناد كاه

پري ،در پژوه

خود به اين نتیجاه دساتيافات كاه در كشاور

ايران ،براي تأثیر افزاي

قییات آب در كااه

قییت به میزان  91برابر افزاي
نوع افزاي

تضاضاا ،بايساتي

ياباد ()Perry, 2001؛ كاه ايان

قییتها با توجه به شرايط فعلي امکانپذير نیست.

هیچنین اين امر بهويژه در بیشتر كشورهاي درحالتوسعه كه
قییت آب موجود بسیار پاايین و كیتار از حادي كاه كشااورزان
واكن

قابلتوجهي به افزاي

قییت نشان دهند ،صاادق اسات.

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

براي ايران مضدار اين افزاي

ميتواند تا  91برابر قییت فعلي آب

باشد (.)Perry, 2001
از سوي ديگر برخي مطالعات نشان دادند كه اگار از افازاي
قییت براي كاه

قابل توجه تضاضاا آب اسات اده شاود ،كااه

درآمد خالص مزرعه معیوالً نامتناسب و بیشتر خواهد بود .بربل و
گومز لییون تخیین زدند كه درآمد مزارع در اسشانیا بعد از كاه
قابلتوجه تضاضاي آب 01 ،درصد كاه

ميياباد ( Berbel and

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

قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی و05..

كاه
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درصد كاه
كاه

پیدا ميكند (.)Perry, 1995
مصرف آب ميتواند بدون كااه

تضاضا براي آب (محصول كشاورزي) يک قییات تخصایص داده
شد .كیترين قییت آب براي محصول گوجاهفرنگاي ( 191رياال

درآماد كشااورزان

مصرفكنندگان با كش

قییتي بیشتر) و بیشترين قییات باراي

نیز صورت گیرد ،بهعنوانمثال برناردو و وايتلساي نشاان داد كاه

محصول ذرت ( 110ريال مصرف كنندگان با كش

كشاورزان در ايالت واشانگتن توانساتند باا اسات اده از فانآوري

محاسبه شد .اين نتیجه پی بینيهاي نظري قییتگذاري رمزي

آبیاري كارآمدتر و سهییهبندي ،مصرف آب را تا  61درصد باراي

كیتاري

آبیاري سطحي كاه

قییتي كیتر)

را تأيید ميكند ،مصرفكنندگان كه تضاضاي آن ها كش

دهند ،بدون اينکاه بار درآماد كشااورزان

دارد ،قییت بااالتري مايپردازناد .شاايد بتاوان يکاي از داليال

Bernardo and Whittlesey,

كش پذيري و عکسالعیل باالتر كشاورزان گوجهكار نسبت باه

 .)1989هوياات نیااز بااراي اساات اده از آبهاااي زيرزمینااي در

قییااات آب را ،رخ دادن قضااایه تاااارعنکبوتي دانسااات .باااراي

دشتهاي مرت ع تگزاس باه نتاايج مشاابهي رساید و ايان گوناه

محصوالت كشاورزي فاسدشدني مثل گوجهفرنگي ،سیبزمیناي،

ك تضاضااي آب آبیااري ،تعاداد

در سالي كه قییت در اوج است تولیدكنندگان تصیی مايگیرناد

منطضاه تاأثیر زياادي بگاذارد (

استدالل كرد كه به دلیل كش

كیي از مناطق در جهان وجود دارد كاه قییاتگاذاري مکانیسا

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

اصاالي بااراي محاادود كاااردن تضاضاااي آب آبیاااري باشاااد

عامل باعث افزاي

(.)Hoyt,1984

اين شرايط ،اضافه عرضه ،ايجادشده و قییت ميشکند و به حدي

محاسبه هزینه متوسط (قیمت تمامشده آب)
هزينه متوسط از رابطه ( )91با در نظار گارفتن هزيناه كال
استحصال آب سال 9613به ازاي هر مترمکعب آب تحويلي113 ،
ريال بهدست آمد.

میزان تولید و عرضه در سال بعد ميشود ،در

ميرساد كاه ك ااف هزيناههااي تولیاد را نخواهاد داد .ولاي در
خصوص گند و جاو و ذرت ،سیاسات حیاايتي دولات و قاانون
تضیین خريد محصوالت اساسي كشاورزي وجاود دارد .درنتیجاه
گوجهكاران به خاطر نبود حیايت قییتي و تضیین خريد محصول
از يک سو و نوسانات زياد بازار از سوي ديگر ،حساسیت بیشاتري

محاسبه هزینه نهایي (قیمت بهینه اول در بازار
رقابتي)
هزينه نهايي از رابطاه ( )11باا در نظار گارفتن هزيناه كال
استحصال آب دو ساال  9611-9613شاركت بهارهبارداري آب
منطضه  191ريال محاسبه شد.

به افزاي

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

قییتگذاري رمزي باهدف حداكثر رفاه اجتیاعي قییت كیتري را
براي تولیدكنندگان با توان پرداختي كیتر پیشنهاد ميدهد.
مقایسه قیمتهای برآوردی
قییت پیشنهادي رمزي باراي تیاا محصاوالت كشااورزي
موردمطالعه باالتر از هزينه نهايي بهدست آماد؛ كاه ايان نتیجاه

بازدهي نسبت به مقیاس
هزينه نهايي  191ريال كورکتر از هزينه متوساط آب 113

مطابق با مباني نظري قییتگذاري رمزي به جهت جبران كسري

ريال به ازاي هر مترمکعب براي سال  9613محاسبهشاده اسات.

بودجه است (جدول  .)0هیچنین نتايج قییاتگاذاري بهیناه دو

بهبیانديگر باازدهي فزايناده نسابت باه مضیااس در صانعت آب

رمزي بیان ميكند كه براي دستیابي به حاداكثر رفااه اجتیااعي

منطضه مطالعاتي را نشان ميدهد.

الز است كه قییتهااي آب كشااورزي محصاوالت ذرت ،جاو،
گند و گل رز كه درآماد تضایینشاده بهتاري دارناد ،از قییات

نتایج محاسبه قیمتهای رمزی
قییت بهیناه دو رمازي باا كیاک نار افازار

تیا شده آب بیشتر و محصوالت بامیه ،نخود و باقال ،سیبزمیني
MATLAB

بهدست آمد (جدول  .)6طبق قاعده رمزي (رابطه  )19به هر ناوع

و گوجهفرنگي از قییت تیا شده آب كیتر باشد (جدول .)0

 06نشریه مدیریت آب در کشاورزی ،جلد  ،9شماره  ،1بهار و تابستان 1401

جدول  -3نتایج محاسبه قیمتهای رمزی آب محصوالت کشاورزی
نوع تقاضا (محصول)

کشش قیمتي تقاضای آب

قیمت پیشنهادی رمزی (ریال)

ذرت
جو
گند
گل رز
بامیه
نخود و باقال
سیبزمیني
گوجهفرنگي

-1/991
-1/963
-1/963
-1/931
-1/166
-1/619
-1/380
-1/911

110
189
189
133
101
168
116
191

منبع :يافتههاي محضق
جدول  -4نتایج مقایسه قیمتهای برآوردی آب کشاورزی سال زراعي ( 1331برحسب ریال)
قیمت بازار

نوع تقاضا
(محصول)

رقابتي
(هزینه نهایي)

ذرت
جو
گند
گل رز
بامیه
نخود و باقال
سیبزمیني
گوجهفرنگي

191
191
191
191
191
191
191
191

قیمت تمامشده

قیمت پیشنهادی

(هزینه متوسط)

رمزی

113
113
113
113
113
113
113
113

110
189
189
133
101
168
116
191

تفاوت قیمت
رمزی از قیمت
بازار رقابتي

81
31
31
10
61
13
99
6

تفاوت قیمت رمزی از
قیمت تمامشده

68
11
11
91
-1
-98
-66
-09

منبع :يافتههاي محضق

مقایسه درآمد حاصل از فروش آب با اعمال قیمتهای

مباني نظري نشان داده شد كاه

برآوردی
درآمد حاصل از فروش آب كشااورزي باراي ياک هکتاار از

از سود تأمین كنندگان اسات .درنتیجاه قییات گاذاري باا هزيناه
متوسط كارآمد نیست و قییتگذاري بر مبناي قییات تیاا شاده

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

آب با كاه

خالص رفاه اجتیاعي ،قییات كاارايي اقتصاادي در

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

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

 113ريال بهدست آمد .لذا با قییتگذاري بهیناه اول بار اسااس

دولتي براي جلوگیري از خسارت مالي باياد از قییاتگاذاري بار

هزينه كل تأمین نخواهاد

هزينه نهايي ايدهآل دور شوند و اين كار را بهگونهاي انجا دهناد

شد .رفاه اجتیاعي زماني كاه قییات برابار هزيناه نهاايي باشاد

كه زيان ناشي از آن را در رفاه اقتصادي به حداقل برساند .راه حل

حداكثر است اما با توجه به شرايط انحصار طبیعي ،قییاتگاذاري

ديگر براي تأمین كسري بودجاه بادون نیااز باه دريافات ياراناه

هزينه نهايي بر اساس محاسبات ،منجر باه  %91كساري بودجاه

دولتي ،تبعیض قییت با تحییل قیاد بودجاه اسات .قییاتهااي

تأمینكنندگان آب در منطضه شبکه آبیاري ناحیه شیال خوزساتان

پیشنهادي رمزي باالتر از هزينه نهايي باهدساتآماده اسات كاه

شده است .با قییتگذاري بار مبنااي قییات تیاا شاده (هزيناه

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

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

مشاهده ميشود ،كسري بودجه شركت بهرهبردار را جبران خواهد

ميشود .كسري بودجه تأمین كنندگان آب جبران ميشود .ولي در

كرد.

هزينه نهايي ،درآمد كافي براي پوش

در اضافه رفاه كشاورزان بی

قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی و 07...

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

درآمد حاصل از فروش

درآمد حاصل از فروش

به قیمت بازار رقابتي

به قیمت تمامشده آب

به قیمت پیشنهادی

(هزینه نهایي  212ریال)

(هزینه متوسط  253ریال)

رمزی

6961111

6316813
9086661

نوع تقاضا

آب مصرفي

(محصول)

مترمکعب

ذرت

91131

1111110

جو

1183

9911119

9168183

گند

3011

9631811

9111111

9810111

گل رز

19183

0191119

1116111

1310136

بامیه

1113

1990111

1001906

1038191

نخود و باقال

1111

9080111

9301190

9338111

سیبزمیني

1119

9311906

9616906

9381909

گوجهفرنگي

91168

1110013

6961108

1360611

درآمد كل براي يک هکتار

91610111

19110111

19110111

كسري بودجه=%91
رفاه باال

كسري بودجه=1
رفاه پايین

كسري بودجه=1
رفاه باال

تأمین كسري بودجه
رفاه اقتصادي
منبع :يافتههاي محضق

كشاورزان به عنوان تأمینكنناده امنیات غاذايي كشاور ،باراي 8

نتیجهگیری
كسري بودجه ،مشکلي است كه شركتهاي بهرهبرداري آب
بااا آن روباارو هسااتند .در حااال حاضاار تعرفااه آببهاااي بخ ا

محصااول كشاااورزي منطضااه ناحیااه شاایال خوزسااتان پیشاانهاد
داده شده است .كیترين قییت آب براي محصاول گوجاه فرنگاي

كشاورزي بر اساس دو شاخص عیلکرد در واحد ساطح و قییات

( 191ريال مصرفكنندگان با كش

محصول است .در اين روش هزينههااي تاأمین آب در محاسابه

قییت براي محصول ذرت ( 110ريال مصرف كنندگان با كشا

تعرفه در نظر گرفته نشاده اسات .هیچناین دولات ازياکطارف

قییتي كیتر) محاسبه شد .قییت پیشانهادي رمازي باراي تیاا

تیايل دارد تا در راستاي طرح هدفیند كردن يارانهها تعرفاههااي

محصوالت كشاورزي موردمطالعه باالتر از هزينه نهايي باهدسات

آب را بااه هزينااههاااي تیااا شااده آن برساااند و از طاارف ديگاار

آمد؛ كه اين نتیجه مطابق با مباني نظري قییتگذاري رمزي باه

ياباد .باراي بارآورده

جهت جبران كسري بودجه است .هیچنین نتاايج قییاتگاذاري

كردن اين اهداف ،مدل قییت گاذاري رمازي طاي ياک فرآيناد

بهینه دو رمزي بیان ميكند كه براي دستیابي به حاداكثر رفااه

بهینهسازي ،رفاه اجتیاعي (اضافه رفاه تولیدكننده و مصرفكننده)

اجتیاعي الز است كاه قییاتهااي آب كشااورزي محصاوالت

را با قید محدوديت بودجه حداكثر ميكند؛ كاه درنتیجاه مشاکل

ذرت ،جو ،گند و گل رز كه درآمد تضیینشده بهتاري دارناد ،از

رفاه مصرفكنندگان برطرف خواهد شد و از طارف ديگار

قییت تیا شده آب بیشاتر و محصاوالت بامیاه ،نخاود و بااقال،

حاضر ،قییت

سیبزمیني و گوجهفرنگي از قییات تیاا شاده آب كیتار باشاد،

بهینه رمزي باهدف تأمین مالي شركت بهرهبردار آب و رفاه حاال

بطوريکه در مجیوع درآمد درياافتي ساازمان آب منطضاه هزيناه

نیي خواهد رفاه اجتیاعي در جامعه كااه

كاه

دولت را معاف از پرداخت يارانه ميكند .در پژوه

قییتاي بیشاتر) و بیشاترين
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تیا شده آب را پوش

دهد؛ بنابراين قییتگذاري رمزي باهادف

كارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

حداكثر رفاه اجتیاعي قییت كیتري را براي تولیدكنندگان با توان

رمضاني قوا آبادي. ،ح .و فرخي ،ر .ا .9616 .الگوي اروپايي

پرداختي كیتر پیشنهاد ميدهد .شايانذكار اسات ،قییاتگاذاري

ح اظت از آب؛ بررسي حضوقي ابعاد دساتورالعیل رارروبي

رمزي زماني ميتواند بهینهترين قییتها را پیشنهاد دهد كه كلیه

آب اتحاديه اروپا .فصلنامه راهبرد اجتیاعي فرهنگي،)91( 0 ،

مشتركین در محدوده شابکههااي آبیااري شایال خوزساتان ،در

.999-960

محاسبه قییت منظور گردند تا طبق قاعده رمزي براي هر كااربر

سعیدان .9613 . ،نظا قییتگذاري و تعرفههاي خدمات آب

(محصول) يک قییت بهینه اختصاص داده شود .هیچناین باراي

تعرفههاي آب كشاورزي .اولین اجالس ه انديشي با

عیلي شدن اين امر بايستي آماار و اطالعاات آب تحاويلي كلیاه

متخصصان علو آب و محیطزيست ،وزارت نیرو.

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

عزيزي ،ج .و يزداني ،س .9686 .تعیین مزيت نسبي محصوالت

مصرف بهینه آب و تعیین قییت بهیناه نیاز ،باياد ساازوكارهايي

عیده باغباني ايران .اقتصاد كشاورزي و توسعه:)03(91 ،

انديشید تا آب تحويلي به كشاورزان بهصورت حجیي اندازهگیري

.11-09
عطايي ،. ،مضدسي ،ر .و تهاميپور .9611 . ،تعیین روش

شود.

مناسب قییتگذاري آب در بخ

كشاورزي :مطالعه موردي

منابع

استان فارس .فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه:)13( 10 ،

احساني ،. ،دشتي ،ق ،.حیاتي ،ب ،.و قهرمانزاده.9681 ،. ،

.911-116

برآورد ارزش اقتصادي آب شبکه آبیاري دشت قزوين :كاربرد

فالحتي ،ع ،.سهیلي ،ک .و واحدي .9619 . ،قییتگذاري

رهیافت دوگان .نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي:)1(11 ،

اقتصادي آب در بخ

كشاورزي به روش رمزي .فصلنامه

.101-161

اقتصاد و توسعه كشاورزي (علو و صنايع كشاورزي)13 .

امیرتییوري ،س .و باقرزاده ،آ .9681 .بررسي جايگاه آب در

(.960-901 :)1

كشاورزي ايران و قییتگذاري آن .سومین كن رانس مديريت

كاليي ،ع .9616 .بررسي اجیالي وضعیت مديريت و قییتگذاري

منابع آب ،تبريز ،انجین علو و مهندسي منابع آب ايران،

آب كشاورزي در ايران و برخي كشورهاي منتخب .مؤسسه

دانشگاه تبريز.

پژوه هاي برنامهريزي ،اقتصاد كشاورزي و توسعه

برزگركلیجي ،س .9611 .قییتگذاري اقتصادي آب در بخ
كشاورزي به روش رمزي (مطالعه موردي استان مازندران).
پاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه عالمه طباطبايي.

روستايي –مديريت خدمات پژوهشي.
محیدي ،ت .9681 .اقتصاد منابع آب از نظارت تا
خصوصيسازي .انتشارات سازمان برنامه و بودجه .18/11/60

پورزند ،ا .9681 .تحويل حجیي آب در شبکههاي آبیاري.

موسيپور ،ش ،.حسیني ،س ،. .احیدپور . ،و نوروزيان. ،

تبادل تجربههاي پژوهشي ،فني و

يارانه آب آبیاري بر تضاضاي آب

رهارمین هیاي

كشاورزان و سطح زير كشت محصوالت زراعي .نشريه

مهندسي ،كرمانشاه 91 .ص.
جلیلي بوالحسني ،ح .9611 .تعیین قییت اقتصادي آب در بخ
كشاورزي با است اده از روش رمزي .ششیین كن رانس
بینالیللي پژوه هاي كاربردي در علو كشاورزي ،تهران.
حاتیيكیا ،ر .9611 .قییتگذاري آب در بخ

 .9011تأثیر سیاست كاه

كشاورزي به

روش رمزي (مطالعه موردي استان اص هان) .پاياننامه

مديريت آب در كشاورزي.916-990 :)9( 8 .
نوفرستي .9618 . ،ريشه واحد و هیجیعي در افتصادسنجي.
تهران ،خدمات فرهنگي رسا 111 ،ص.
Berbel, J. and Gomez-Limon, J.A. 2000. The impact
of water-pricing policy in Spain: an analysis of
three irrigated areas. Agricultural Water

09..قیمتگذاری اقتصادی آب برای محصوالت کشاورزی و

Martin-Cejas, R.R. 2002. An approximation to the
productive efficiency of the Spanish airports
network through a deterministic cost frontier.
Journal of Air Transport Management . 8(4):233–
238.
Perry, C. J. 1995. Alternative Approaches to Cost
Sharing for Water Service to Agriculture in
Egypt. Research Report 2. Colombo, Sri Lanka:
International Irrigation Management Institute.
16pp.
Perry, C.J. 2001. Charging for Irrigation Water: The
Issues and Options, with a Case Study from Iran.
Research Report 52. Colombo, Sri Lanka:
International Water Management Institute. 19pp.
Ramsey, F. P. 1927. A Contribution to the Theory of
Taxation," Economic Journal. 37: 47-61.
Ray, I. 2002. Farm-level incentives for irrigation
efficiency: some lessons from an Indian canal.
Forthcoming in: Water Resources Update, 6571.
Sánchez-Martínez, T., Salas-Velasco, M., and
Rodríguez-Ferrero, N. 2017. Ramsey pricing for
cost recovery applied to reservoir infrastructure
in Andalucia. Journal of Water Economics and
Policy. 03, 04:1650029.
Sapino, F., Perez-Blanco, C. D., Gutierrez-Martin,
C. and Frontuto, V. 2020. An ensemble
experiment of mathematical programming
models to assess socio-economic effects of
agricultural water pricing reform in the Piedmont
Region, Italy. Journal of Environmental
Management. 267: 1-13.
Sherman, R. 1989. The regulation of monopoly.
Second-best
public
pricing.
Cambridge
University Press. 315 P.
Tsur, Y. 2005. Economic Aspects of Irrigation
Water Pricing. Canadian Water Resources
Journal. 30(1): 31–46.

Management. 43: 219-238
Bernardo, D. and Whittlesey, N. 1989. Factor
demand in irrigated agriculture under conditions
of restricted water supplies. Economic Research
Technical Bulletin no. 1765, US Dept. of
Agriculture.
Boiteux, M. 1956. Sur la Gestion des Monopoles
Publics Astreints 'a l'Equilibre Budgetaire
Econometrica. 24: 22-44; English translation: On
the Management of Public Monopolies Subject
to Budgetary Constraints, Journal of Economic
Theory. 3 (1971): 219-240.
Cornish, G., Bosworth, B., Perry, C., and Burke, J.
2004. Water charging in irrigated agriculture-An
analysis of international experience. Food And
Agriculture Organization Of The United
Nations, Rome. 1-82.
Der Zaag, P. V. and Savenije, H.H.G. 2006. Water
As An Economic Good: The Value Of Pricing
And The Failure Of Markets. Value Of Water
Research Report Series No. 19.
García-valiñas, M.A. 2005. Efficiency and Equity in
Natural Resources Pricing: A Proposal for Urban
Water Distribution Service. Journal of
Environmental & Resource Economics. 32: 183–
204.
Green, R. 2007. Nodal Pricing of Electricity: How
much does it cost to get it wrong? Journal of
Regulatory Economics. 31: 125–149.
Gujarati, D.N. 2003. Basic econometrics. Irwin:
McGraw-Hill.
Hoyt, P.G. 1984. Crop water production functions
and economic implication for Colorado. US
Dept. of Agriculture. Economic Research
Service.
Lesch, S.M., Strauss, D.J., and Rhoades, J.D. 1995.
Spatial prediction of soil salinity using
electromagnetic
induction
techniques
1.
Statistical prediction models: A comparison of
multiple linear regression and cokriging. Water
Resources Research. 31: 373-386.

Water Management in Agriculture
Vol. 9, No. 1, Spring and Summer 2022, 15-30

مدیریتآبآبدردرکشاورزی
مدیریت
نشریه
1400  بهار و تابستان،1  شماره،1  جلد،کشاورزی
نشریه
114

15-30 . ص،1401  بهار و تابستان،1  شماره،9 جلد

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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