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Abstract

 يک هؿيط هؿتقين خْت،هسيطيت ههطف زض ثْطُثطزاضي اظ هٌبثغ آة
ِافعايف اضظـ تَليس قسُ تَؾط آة اؾت کِ ثب هفَْم ثْطٍُضي آة قٌبذت
 ثب تَخِ ثِ هكکالت کوجَز آة زض ؾبلّبي اذيط ٍ ػسم تؼبزل زض.هيقَز
 آگبّي ٍ قطاض زازى،ُ ايدبز اًگيع، هسيطيت ههطف،ػطضِ ٍ تقبضبي آة
ٍ ُقَاًيي هحکوي کِ زض کٌبض ّن ثتَاًٌس ههطف آة ضا کبّف زاز
 اظ خولِ اثعاضّبي کبض آهس زض. العاهي اؾت،ثْطٍُضي آة ضا ثبال ثجطًس
 زض. اثعاض اقتهبزي ٍ ثِ طَض ذبل قيوتگصاضي آة اؾت،هسيطيت تقبضب
ايي تحقيق اثط قيوت گصاضي آة ٍ اػطبي کوک ّعيٌِ ثِ ههطفکٌٌسگبى
کكبٍضظي ثِ ػٌَاى ؾيبؾتّبي تكَيقي (اظ ظيطهدوَػِّبي اثعاض
)1376-1385( ِ ؾبل10 ُاقتهبزي) زض حَضِ ظايٌسُضٍز ثطاي ثبظ
 ّوچٌيي تأثيط افعايف قيوت آة ٍ کوک ّعيٌِ زض.قجيِؾبظي قسُ اؾت
ُضاؾتبي افعايف ضاًسهبى آة زض افعايف ثْطٍُضي ٍ ههطف آة ثطضؾي قس
، ثسيي هٌظَض ثطاي ترويي پتبًؿيل حساکثط ؾَز ذبلم کكبٍضظي.اؾت
ُيک هسل ثْيٌِؾبظي ثب تبثغ ّسف حساکثطؾبظي ؾَز ذبلم تسٍيي قس
 هيتَاى زض کٌبض، ًتبيح ًكبى هيزّس کِ ثب پيبزُؾبظي ايي ؾيبؾتْب.اؾت
24932 ِ ؾبلِ ث10 ُ ؾَز ذبلم ضا ثطاي يک زٍض،کبّف ههطف آة
 ّوچٌيي ثب اؾتفبزُ اظ ايي. ثطاثط حبلت فؼلي) افعايف زاز1/8( هيليَى ضيبل
 هقساض،هسل ٍ ثِ کبضگيطي ضٍـّبي ثطًبهِضيعي ضيبضي ٍ ثَزخِ ثٌسي
 هقساض اضظـ اقتهبزي آة ثِ زليل.اضظـ اقتهبزي آة ترويي ظزُ قس
ُ ضيبل زض اًتْبي زٍض1780 ِ زضاثتساي زٍضُ ث1350 افعايف ضاًسهبى اظ
ِ ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ ًظط هيضؾس کِ اگط اػطبي کوک ّعيٌِ ث.ضؾيس
ههطفکٌٌسگبى خْت افعايف ضاًسهبى آثيبضي زض ثرف کكبٍضظي ّوگبم ثب
افعايف قيوت آة نَضت پصيطز هيتَاًس اًگيعُ ههطفکٌٌسگبى ضا زض
.انالح الگَي ههطف افعايف زّس

Demand management in water resources planning is a direct
way to increase the net benefit generated by water known as
the water use productivity. Considering the water scarcity in
the recent years and the unbalance between water demand
and water resources, demand management, incentive creation,
improving public awareness, and establishing laws and
regulations are required to decrease the water consumption,
which leads to an improved water productivity. Utilizing
economic instruments especially water pricing is one of the
useful strategies in demand management. In this study, water
pricing and incentive strategies including loan and partial
grant to farmers were implemented and simulated in
Zayandehrood river basin for a ten-year planning horizon
(1997-2006). Also the effects of water pricing and incentive
strategies on improving the irrigation efficiency, water
productivity, and water consumption are investigated. To
maximize the net benefit an optimization model was used
with the objective function of maximizing the potential
maximum net benefit. The results show that application of
incentive strategies with decreasing water consumption
increases the net benefit in the 10-year planning horizon to
24932 Million Rials which is 1.8 times of historical values.
Based on the developed model and by combining of linear
programming and budgeting methods the economic water
value is estimated. The results show that improving the
irrigation productivity lead to an increase in the economic
water value from 1350 to 1780 Rials at the end of the
planning period. The results show if water pricing and
incentive strategies are used for improving irrigation
efficiency, it can persuade the consumers for a decrease in
water demand.
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ػٌَاى هثبل )ّ ٍ Karamouz et al. (2008, 2009وچٌيي
) Georgiou and Papamichail (2008اظ هسلّبي ثْيٌِؾبظي
ثْطُ گطفتٌس ٍ حساکثط کطزى ؾَز حبنل اظ تَليسات ضا ّسف قطاض
زازًس .ضٍـّبي هَضز اؾتفبزُ آًْب ثطاي ثْيٌِؾبظي ثِ تطتيت ضٍـ
ثْيٌِؾبظي الگَضيتن غًتيک ٍ ثبظپرت هيثبقٌسً .تبيح ايي هطبلؼبت
تغييط زض الگَي کكت ٍ تسٍيي ؾيبؾتْبي ترهيم آة ثِ
هحهَالت ثَز.

 -1هقذهِ
افعايف ضٍظافعٍى ّعيٌِّبي فطاّن کطزى آة ،افعايف تقبضب،
ذكکؿبليّب ،تْسيسّبي آيٌسُ ٍ ًبپبيساضيّبيي (ػسم تؼبزل ثيي
ػطضِ ٍ تقبضب) کِ ثِ زًجبل آًْب ٍخَز زاضز ،زٍلتّب ضا ثِ فکط
ٍازاقتِ اؾت کِ ثِ زًجبل ضاّکبضّبيي ثطاي کبّف ههطف ،اؾتفبزُ
کبضا ٍ زض ًتيدِ ايدبز تؼبزل ثيي ػطضِ ٍ تقبضب زضحَضِّب ثبقٌس.
قيوتگصاضي آة يکي اظ ضٍـّبيي اؾت کِ ػالٍُ ثط خجطاى
ّعيٌِّبي فطاّن آة ٍ ثْطُثطزاضي آى ،يک ضٍـ هٌبؾت ثطاي
ايدبز اًگيعُ زض کبّف ههطف آة يب ههطف زضؾت ٍ ثْطٍُضي آى
هيثبقس .ثطاي ايٌکِ قيوتگصاضي آة هؤثط ثبقس ،ػالٍُ ثط آگبّي اظ
ّعيٌِ فطاّن آة ثِ ػٌَاى حس پبييي قيوتگصاضيً ،يبظ اؾت اظ هقساض
اضظـ اقتهبزي آة ثِ ػٌَاى حس ثبالي قيوتگصاضي ٍ کكف
تقبضبي آة ًؿجت ثِ افعايف قيوت ،آگبّي زاقت .اضظـ اقتهبزي
آة زض ٍاقغ اضظـ ًْبيي اؾت کِ يک ٍاحس اضبفي آة ٌّگبهي کِ
هحسٍز اؾت ثطاي يک ٍاحس تَليس زض يک فؼبليت ايدبز زضآهس
هيکٌسّ .وچٌيي کكف تقبضبي آة ،هقساض کبّف ههطف ًؿجت ثِ
افعايف قيوت هيثبقس ٍ حؿبؾيت ههطفکٌٌسُ ضا ًؿجت ثِ تغييط
قيوت ًكبى هيزّس.

) Nikouei et al. (2012زض هطبلؼِاي زض حَضِ ظايٌسضٍز ًكبى
زازًس کِ کبّف تقبضب زض ثرف کكبٍضظي هيتَاًس ثِ حفبظت اظ
تبالة کوک کٌس .زض ايي هطبلؼِ زٍ ؾٌبضيَ (ثب ٍ ثسٍى کوک هبلي
ثطاي حفبظت آة) ثطاي تأهيي خطيبى ظيؿت هحيطي اضائِ قسً .تبيح
ًكبى زاز کِ کوک هبلي ثطاي حفبظت اظ آة هيتَاًس اًگيعُاي ثطاي
افعايف ؾطح کكت ٍ ّوچٌيي افعايف ػولکطز ٍ ؾَز کكبٍضظي
قَز.
ؾلطبًي ٍ ظيجبيي ( )1375زض زقت فيطٍظآثبز اؾتبى فبضؼ ثِ ايي
ًتيدِ ضؾيسًس کِ ثب افعايف يک زضنس زض قيوت آة کكبٍضظى،
هقساض تقبضب ثطاى آة زض کل زٍضُ حسٍز  0/7زضنس کبّف هييبثس.
يبفتِّبي هطبلؼِ نجَحي ٍ ّوکبضاى (ً )1385يع ًكبى هيزّس کِ
زض تؼييي قيوت آة آثيبضي ثبيس زٍ ػبهل کبضايي ههطف آة آثيبضي
زض ؾطح هعضػِ ٍ هٌبفغ ذبلم اختوبػي زض ًظط گطفتِ قَز .ثب تَخِ
ثِ ايي کِ اظ ثؼس هٌبفغ اختوبػي ،زض افعايف قيوت آة آثيبضي
هحسٍزيت ٍخَز زاضز.

) Rogers et al. (2002ثيبى کطزًس قيوتگصاضي آة يکي اظ
ؾبزُتطيي ضٍقْب زض هفَْم ٍالجتِ هكکلتطيي ضاُ زض ؾيبؾتّبي
اخطايي آى اؾت .زض حَضِ ضٍزذبًِ ؾبثطًبضذب 2زض ههطف کكبٍضظي
اضظـ تَليسي حسٍز  0/15ثطاثط ّعيٌِ فطاّن آة هيثبقس ٍ
آة ثْبي پطزاذتي  %1اضظـ تَليس قسُ زض ايي ثرف هيثبقس.
) Diner and Mody (2004زض هطٍض چٌسيي هطبلؼِ هَضزي ًكبى
زازًس کِ ؾيبؾت قيوتگصاضي آة تأثيط ثؿعايي زض افعايف
ثْطٍُضي ،کبّف تقبضب ٍ زض ًْبيت افعايف پبيساضي ذَاّس قس.

نجَحي ٍ ّوکبضاى ( )1386ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس کِ زض قطايط ٍخَز
ؾيبؾتْبي اًحطافي (هحسٍزيتّبيي کِ ثِ هَخت آًْب ترهيم آة
ضا زض ضاؾتبي طجيؼي ذَز ذبضج هيکٌس ٍ هؿيط آًْب ضا ّسفوٌس يب
ثيّسف تغييط هيزٌّس) ٍ ًقم ثبظاض (ػَاهلي کِ اخبظُ ًويزٌّس
ثبظاض آة ثِ نَضت ضقبثتي قکل ثگيطز ٍ آة ثِ ههبضف ثب اضظـ
تَليس ثبالتط ترهيم يبثس) ،ثب افعايف قيوت آة آثيبضي هٌبفغ
اختوبػي افعايف ٍ هٌبفغ ذهَني کبّف هي يبثس .ثِ ثبٍض
تَاًب ٍ نجَحي ( )1386ثب افــعايف قيوت آةً ،ويتــَاى ثِ
ّــسف کبّف ههطف آة اظ هٌبثــغ آة ظيطظهيٌي زؾت يبفـت ٍ
ّـعيٌِ اؾتحهبل آة ،تأثيط چٌساًي ثط ثبظزُ ذبلم هعضػِ ٍ زض
ًتيدـِ زؾتطؾي اقتهبزي ثِ هٌــبثغ آة ظيــطظهيٌي ًساضز .احوسپَض
ٍ نجَحي (ً )1388يع ،قيوتگصاضي آة آثيبضي ضا ثِ ػٌَاى اثعاضي
ثطاي هسيطيت تقبضبي آةّبي ظيطظهيٌي زض هٌطقِ زقتؿتبى هؼطفي
کطزًس .ثب تَخِ ثِ يبفتِّبي تحقيق احوسپَض ٍ نجَحي (،)1388
ؾيبؾت قيوتگصاضي آة آثيبضي ،ثط کبّف ههطف آى چٌساى اثط

) Contain et al. (2005هؼتقسًس اؾتفبزُ اظ اثعاضّبي اقتهبزي يب ثِ
ػجبضت زقيقتط اثعاضّبي پبيِاي ثبظاضّ 1عيٌِّبي آلَزگي ٍ اؾتفبزُ اظ
هٌبثغ آثي ضا اظ زٍـ اختوبع يب آيٌسگبى ثط زٍـ اؾتفبزُکٌٌسگبى ٍ
شيٌفؼبى قطاض هيزّس کِ ثب ايي ضٍـ هيتَاى هكکالت آثبض خٌجي ضا
حل کطز Hussain et al. (2007) .يک چبضچَة ٍ يک هدوَػِاي
اظ قبذمّب ثطاي اضظـگصاضي آة هؼطفي کطزًس ٍ ثب خؿتدَي
اثؼبز هرتلف اضظـ آة زض اقتهبز ذطز ٍ کالى قبذمّبي انلي
ضا ثِ زؾت آٍضزًس .هسلّبي ثْيٌِؾبظي ثطاي حساکثط کطزى
ؾَز ذبلم ٍ ترهيم ثْيٌِ آة تَؾط هحققيي ظيبزي هَضز
اؾتفــــبزُ قطاض گطفتــِ اؾت کِ زض ازاهِ اقبضُ قسُ اؾت .ثِ
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ثرف ًيؿت Esmaeili and Vazirzadeh (2009) .ثيبى کطزًس کِ
هٌبثغ آثي ثبيس طَضي ترهيم زازُ قَز کِ ثطاي ّوِ کبضثطاى ٍ
ّوِ هَاضز اؾتفبزُّ ،عيٌِ ًْبيي ثب اضظـ ًْبيي هحهَل آثي ثطاثط
قَز .زض ايي هطبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آًبليع ًت-ثک 3ثِ هحبؾجِ
اضظـ آة پطزاذتٌس .فتحي ٍ ظيجبيي ( )1391زض هطبلؼِاي ثب
ثْطُگيطي اظ ضٍـ ثطًبهِضيعي آضهبًي زض خْت هسيطيت پبيساض هٌبثغ
آة ظيطظهيٌي ،هيعاى اًحطاف اظ آضهبىّبي کبّف زض ههطف آة ثِ
اًساظُ  30 ٍ 20 ،10زضنس ٍ ضؾيسى ثِ ؾَز ايسُ آل ضا اضائِ کطزًس.
ًتبيح ًكبى زاز کِ اتربش اؾتطاتػيّبي کن آثيبضي ٍ ثِکبضگيطي
ؾيؿتن آثيبضي ثبضاًي هٌدط ثِ کبّف ثطزاقت اظ آةّبي ظيطظهيٌي
زض هقبيؿِ ثب قطايط کًٌَي هي قَز.

 -2رٍش اًجام هطالعِ
زض ايي هقبلِ ثطاي ترويي حساکثط پتبًؿيل ؾَز ذبلم زض ثرف
کكبٍضظي ،اظ يک هسل ثْيٌِؾبظي ثب تبثغ ّسف حساکثط کطزى
اذتالف زضآهس ٍ ّعيٌِّب اؾتفبزُ قسُ اؾت .ثطاي ثْيٌِؾبظي هسل
هَضز ًظط ثِ زليل غيط ذطي ثَزى تَاثغ ٍ قيَز ٍ هتغيطّبي ظيبز
هسل ،اظ الگَضتين غًتيک اؾتفبزُ هيقَز .ثطاي ترويي اضظـ
اقتهبزي زض ايي تحقيق اظ تطکيت ضٍـ ثطًبهِضيعي غيطذطي ٍ
ثَزخِثٌسي اؾتفبزُ قسُ اؾت.
ضٍـ ثطًبهِضيعي ذطي 4ضٍقي اؾت کِ ثطاي هسلّبي ذطي ثِ
ضاحتي قبثل اؾتفبزُ ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبيح هسل ثْيٌِؾبظي ،قيوت
ؾبيِاي يب اضظـ اقتهبزي (افعايف ؾَز ثِ اظاي افعايف يک ٍاحس اظ
هٌجغ هحسٍزکٌٌسُ) ثِ زؾت هيآيس .ضٍـ ثَزخِثٌسي 5ضٍقي اؾت
کِ زض آى زٍ پطٍغُ زض ًظط گطفتِ هيقَز ٍ زض يکي ططح ثب آثيبضي ٍ
زيگطي ثسٍى آثيبضي اًدبم قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظتفبٍت ًبقي اظ تَليس
هحهَالت زض ايي زٍ پطٍغُ هقساض اضظـ اقتهبزي آة ترويي ظزُ
هيقَز (ًكطيِ -348الف) .زض ايي هطبلؼِ ثِ زليل ٍخَز تَاثغ ٍ
قيَز غيطذطي زض هسل ثْيٌِؾبظي اظ تطکيت ضٍـ ثَزخِثٌسي ٍ
ثطًبهِضيعي غيطذطي 6اؾتفبزُ قسُ اؾت.

حَضِ ظايٌسُضٍز يکي اظ حَضِّبي ثعضگ کكَض اؾت کِ ؾبالًِ ثِ
طَض هتَؾط  4000هيليَى هتط هکؼت آة زض ثرف کكبٍضظي
ههطف هيکٌس .خْت هقبيؿِ ايي زٍثرف هقساض تَليس ًبذبلم
کكبٍضظي زض ايي ؾبل حسٍز  9200هيليبضز ضيبل اؾت .زض ثرف
نٌؼت هقساض ههطف آة ٍ تَليس ًبذبلم ،ثِ تطتيت  200هيليَى هتط
هکؼت ٍ  37000هيليبضز ضيبل ثطآٍضز قسُ اؾت .اضظـ ًبذبلم
تَليسي اظ يک ٍاحس آة زض ثرف نٌؼت حسٍز  80ثطاثط ثرف
کكبٍضظي هيثبقس .اضظـ اقتهبزي آة زض زٍ ثرف کكبٍضظي ٍ
نٌؼت ثِ تطتيت حسٍز  124000 ٍ 249ضيبل ثطآٍضز قسُ اؾت
(هطبلؼبت ثٌْگبمؾبظي ططح خبهغ کكَض .)1392 ،تفبٍت ظيبز تَليس
ًبذبلم ٍ اضظـ اقتهبزي آة زض ايي زٍ ثرف ٍ کوجَز آة زض ايي
حَضِ ،ضاّکبضّبيي ضا خْت هسيطيت ههطف زض ثْطُثطزاضي اظ هٌبثغ
آة ٍ حساکثط کطزى ؾَز ذبلم تَليسي ثب ترهيم حساقل آة هي-
طلجس .زض هطبلؼبت قجلي اظ ضٍـّبي هرتلف اضظقگصاضي خْت
ترويي اضظـ اقتهبزي آة اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ يب ثطاي حساکثط
کطزى ؾَز ذبلم تَليس ٍ افعايف ثْطٍُضي آة اظ هسلّبي ثْيٌِ
خْت ترهيم ثْيٌِ اؾتفبزُ قسُ اهب کوتط ؾيبؾتّبي تكَيقي ثِ
کبض ثطزُ قسُ اؾت.

ثسيي هٌظَض هسل تَؾؼِ زازُ قسُ زٍ ثبض ثْيٌِؾبظي هيقَز .زض
هطحلِ اٍل فطو هيقَز هيعاى هٌبثغ آة ثِ هقساض ٍاقؼي ثبقس اهب زض
هطحلِ زٍم يک زضنس ثِ هٌجغ افعٍزُ هيقَز .ثب تَخِ ثِ هفَْم
قيوت ؾبيِاي ،7تفبٍت ايدبز قسُ زض ؾَز ذبلم زض اثط افعايف يک
زضنس هٌجغ آة قبثل ّوبى اضظـ اقتهبزي (قيوت ؾبيِاي) آة
هيثبقس .زض ايي تحقيق ّوچٌيي اظ ضٍـ تلفيقي اؾتفبزُ اظ
قيوتگصاضي آة ٍ اػطبي کوک ّعيٌِ (ؾيبؾت تكَيقي) ،ثطاي
تكَيق ههطفکٌٌسُ ثِ کبّف ههطف ٍ افعايف ثْطٍُضي آة
اؾتفبزُ قس .زض قکل ً 1حَُ ثْيٌِؾبظي هسل ٍ ترويي اضظـ
اقتهبزي آة ًوبيف زازُ قسُ اؾت.

زض ايي هقبلِ ثطاي کبّف ههطف آة ،افعايف ثْطٍُضي آة (ؾَز
تَليسي ثِ اظاي يک هتط هکؼت ههطف آة) ٍ ترويي اضظـ
اقتهبزي آة زض حَضِ ظايٌسُ ضٍز ،اظ تطکيت ضٍقْبي ثْيٌِؾبظي،
اضظـگصاضي ٍ ؾيبؾت تكَيقي اؾتفبزُ قسُ اؾتٍ .يػگي ثبضظ ايي
هطبلؼِ ًؿجت ثِ هطبلؼبت قجلي تطکيت ؾيبؾت تكَيقي،
اضظـگصاضي ،اؾتفبزُ اظ هسلّبي ثْيٌِؾبظي ٍ تؼييي يک چبضچَة
هكرم زض خْت افعايف ثْطٍُضي آة زض يک هطبلؼِ هَضزي
اؾت.

ثب تَخِ ثِ قکل  1ثطاي افعايف ثْطٍُضي آة ًيبظ ثِ افعايف ضاًسهبى
ٍ قيوتگصاضي آة هيثبقس .ثطاي قيوتگصاضي ثِ قکل نحيح الظم
اؾت تب حؿبؾيت ههطفکٌٌسُ ًؿجت ثِ قيوت ٍ تَاى پطزاذت
ههطفکٌٌسُ ثِ تطتيت اظ ططيق هحبؾجِ کكف تقبضب ٍ اضظـ
اقتهبزي آة هكرم قًَس .اظ ططف زيگط ثطاي تكَيق
ههطفکٌٌسُ ثبيس کوک ّعيٌِ زض ًظط گطفتِ قَز ٍ ًيع قبًًَي تؼييي
قَز کِ ههطفکٌٌسگبى هلعم ثِ افعايف ضاًسهبى آثيبضي قًَس .ثِ ايي
تطتيت قطايط هَضز ًيبظ ثطاي افعايف ثْطٍُضي آة فطاّن هيقَز.
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ضکل ً -1حَُ اثزگذاري قيوتگذاري آب تز افشايص تْزٍُري آب

زض قؿوتْبي ثؼسي هقبلِ اثتسا اضظـ اقتهبزي آة هحبؾجِ قسُ
اؾت ،زض ازاهِ کكف تقبضبي آة ًؿجت ثِ افعايف قيوت آة
ترويي ظزُ قسُ اؾت .ؾپؽ اؾتفبزُ اظ قيوتگصاضي آة ٍ
ؾيبؾتْبي تكَيقي زض افعايف ثْطٍُضي آة ًكبى زازُ هيقَز.

Max Z  Benefit  Cost

()1

کِ زض آى  Zهقساض ؾَز ذبلم ( Benefit ،)Rialsزضآهس (ٍ )Rials
ّ Costعيٌِّبي آة ٍ آهبزُؾبظي قطايط خْت تَليس هحهَل
( )Rialsزض ًظطگطفتِ قس.
l

 -1-2ساختار هذل تْيٌِساسي پيطٌْادي

()2

تبثغ ّسف ايي هسل ثْيٌِؾبظي ،ؾَز حبنل اظ هحهَالت کكبٍضظي
ضا ثب ترهيم ثْيٌِ آة زض هبُّبي هرتلف ٍ اًتربة الگَي کكت
هٌبؾت حساکثط هيکٌس .ثطاي ترويي اضظـ اقتهبزي آة ٍ کكف
تقبضبي آة ًؿجت ثِ افعايف قيوت ًيع اظ ّويي هسل اؾتفبزُ
هيقَز.

y

) Benefit   ( py t , p  y t , p  ap
t 1 p 1

کِ زض آى  pyt,pقيوت هحهَل  pزض ؾبل yt,p ،)Rials/kg( t

ػولکطز ٍاقؼي هحهَل  pکكبٍضظي زض ؾبل  ap ،)kg/hac( tؾطح
کكت ثطاي هحهَل ّ ،hac( pکتبض l ، )،تؼساز هحهَالت هٌطقِ
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ترهيم آة  12اؾت ،ثٌبثطايي ثطاي ّط هحهَل زض کل زٍضُ 240
هتغيط تهوين ٍخَز زاضز .تؼساز هحهَالت حَضِ ثطاثط  10هيثبقس
کِ ثب اضبفِ قسى  10هتغيط تهوين ؾطح کكت زض کل  10ؾبل
تؼساز کل هتغيطّبي تهوين ثطاثط 2410=10 +10×2×12×10
هيثبقس.

هَضز هطبلؼِ ٍ  yکل ؾبلّبي افق زٍضُ ثْيٌِؾبظي (زض ايي هطبلؼِ
 10ؾبل اؾت) زض ًظط گطفتِ قس.
m

)) y t , p Y m t , p   (1  ky p ,k  (1  t ,k
()3
Dt , k
k 1
کِ زض آى  ymt.pهبکعيون ػولکطز هحهَل  pزض ؾبل ،)kg/hac( t
 kyp,kضطيت حؿبؾيت هحهَل ً pؿجت ثِ کن آثي
زض هبُ  t ,k ،kآة ترهيم يبفتِ زض هبُ  ٍ kؾبل )m3( t

-2-2رٍش حل هذل تْيٌِساسي

خْت ثْيٌِ ًوَزى تبثغ ّسف اظ ضٍـ الگَضيتن غًتيک اؾتفبزُ قس.
ايي هسل ثب خؿتدَي َّقوٌس خَاةّبي ثْيٌِ ،زض حل هؿبئل ثؿيبض
ثعضگ ٍ پيچيسُ کِ ضٍـّبي هطؾَم ثْيٌِؾبظي ثطاي حل آًْب قبثل
اؾتفبزُ ًويثبقس ،ثِ کبض هيضٍز .ثطاي اًتربة کطٍهَظٍمّبي ثطتط
ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ ػولگط اًتربة هقساض ػسزي تبثغ ثطاظـ هطتت قسُ
ٍ کطٍهَظٍمّبي ثطتط اًتربة قًَس.کطٍهَظٍمّبي اًتربة قسُ ًقف
ٍالسيٌي ضا ايفب هيکٌٌس کِ ثب اػوبل ػولگط تعٍيح ثط آًْب،
کطٍهَظٍمّبي خسيسي ثب تطکيجي اظ ذَال کطٍهَظٍمّبي ٍالس تَليس
هيقَز .ػولگط تعٍيح اهکبى تطکيت هكرهبت زٍکطٍهَظٍم ضا ثطاي
تَليس ًؿل خسيس فطاّن هيکٌس .ػولگط خْف ًيع ثِ طَض تهبزفي
يک يب چٌس غى ضا زض کطٍهَظٍم تغييط هيزّس .ػولگط خْف ثِ ٌّگبم
حطکت اظ خوؼيت حبضط ثِ خوؼيت خسيس ثبػث هيقَز کِ هيعاى
تٌَع زض خوؼيت خسيس ثبال ضٍز .هقساض احتوبل خْف زض ايي هسل ثطاثط
 0/15زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت .تؼساز کطٍهَظم ثطاي تكکيل خوؼيت
يکجبض  ٍ 40ثبض زيگط  80زض ًظط گطفتِ قس.

ٍ ً Dt,kيبظ آة زض هبُ  ٍ kؾبل  tزض ًظط گطفتِ قسُ اؾت
( .)Dorebbos and Kassam, 1979زض ًظط گطفتي ثيالى ضطَثتي
ذبک زض ايي هؼبزلِ ترويي زقيقتطي اظ هيعاى ػولکطز هحهَل ثِ
زؾت هيزّس کِ زض ايي هقبلِ ثِ زليل ػسم ٍخَز اطالػبت کبفي اظ
ضطَثت ذبک زض ًظط گطفتِ ًكسُ اؾت.
()4

c

y

p 1

t 1

) Cost   (wpt t   FC t , p  a p

کِ زض آى  wptقيوت آة زض ؾبل tام (ّ FCt,p ،)Rials/m3عيٌِ
تَليس هحهَل  pزض ؾبل  )Rials/ha( tهيثبقس .قيَز زض ايي هسل
ثْيٌِؾبظي قبهل هحسٍزيت ؾطح کكت ،هؼبزلِ پيَؾتگي هرعى ٍ
قيس حساقل ٍ حساکثط ؾطح ظيط کكت ثطاي ّط هحهَل ثب زض ًظط
گطفتي يک ضاثطِ ذطي ثطاي افعايف ضاًسهبى زض طَل زٍضُ
ثطًبهِضيعي هيثبقس.
()5
()6

A

c

p

a
p 1

S t ,k 1  S t ,k  I t ,k  t ,k

 -3هٌطقِ هَرد هطالعِ

0.8  a p  a p  1.2  a p

هَقؼيت حَضِ ظايٌسُضٍز ٍ هحسٍزُّبي هطبلؼبتي ثبالزؾت ٍ پبييي
زؾت حَضِ زض قکل ً 2كبى زازُ قسُ اؾت.

()7
کِ زض آى ،A ،کل ؾطح کكبٍضظي ( St,k+1 ،)haحدن هرعى ؾس زض
ؾبل  ٍ tزض هبُ St,k ،)m3( k+1حدن هرعى ؾس زض ؾبل  ٍ tهبُ k
( It,k ٍ )m3هقساض ضٍاًبة ٍضٍزي ثِ هرعى زض ؾبل  ٍ tزض هبُ a p ،k

ثب حطکت اظ ثبالزؾت ؾس ثِ ؾوت پبيييزؾت هقساض ثبضـ اظ 1450
(ايؿتگبُ چْلگطز) ثِ  110هيليهتط زض ؾبل کبّف هييبثس .هتَؾط
حدن ٍضٍزي آة ضٍاًبة ثِ ضٍزذبًِ ظايٌسُضٍز  1200هيليَى هتط
هکؼت زض ؾبل هيثبقس .ؾطح کكت هحهَالت کكبٍضظي حسٍز
ّ 270000کتبض ثَزُ ٍ هحهَالت غبلت ايي هٌطقِ گٌسم ،خَ،
ؾيتظهيٌي ،ثطًح ،يًَدِ ٍ شضت هيثبقس .زض ؾبل  1385هقساض
ههطف آة زض ثرف کكبٍضظي حسٍز  4000هيليَى هتط هکؼت
ترويي ظزُ قس .هقساض تَليس ًبذبلم کكبٍضظي زض ايي ؾبل حسٍز
 9200هيليبضز ضيبل ثسؾت آهس .زض ثرف نٌؼت هقساض ههطف آة ٍ
تَليس ًبذبلم ،ثِ تطتيت  200هيليَى هتط هکؼت ٍ  37000هيليبضز
ضيبل ثطآٍضز قس (هٌْسؾيي هكبٍض ظايٌسآة.)1387 ،

هتَؾط کكت هحهَل  kام زض  10ؾبل گصقتِ ( )haزض ًظط گطفتِ
قسُ اؾت.
هحهَالت ظضاػي اًتربثي قف تب قبهل گٌسم ،خَ ،ؾيت ظهيٌي،
يًَدِ ،ثطًح ٍ شضت ذَقِاي ثَزًس کِ زض هدوَع تؼساز هحهَالت
زض ثبال ٍ پبييي زؾت حَضِ ثطاثط زُ زض ًظط گطفتِ قس .هتغيطّبي
تهوين قبهل ؾطح ظيط کكت هحهَالت ٍ حدن آة ترهيم
يبفتِ هبّبًِ اظ هٌجغ ؾطحي ٍ ظيط ظهيٌي ثِ هحهَالت زض ًظط گطفتِ
قس .ثب تَخِ ثِ ايٌکِ زٍضُ ثْيٌِؾبظي  10ؾبلِ اؾت ٍ تؼساز هٌبثغ
ثطزاقت آة ؾطحي ٍ ظيطظهيٌي هيثبقس ٍ اظ ططفي تؼساز هبُ
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ضکل  -2هَقعيت هحذٍدُ در تاالدست ٍ پاييي دست حَضِ سايٌذُرٍد

ػالٍُ ثْيٌِؾبظي ،هسل قبثليت هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة ضا ًيع
زاضز .ثٌبثطايي ضٍـ هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة تطکيجي اظ زٍ ضٍـ
ثطًبهِضيعي ضيبضي غيط ذطي ٍ ثَزخِثٌسي هيثبقسً .تبيح اضظـ
اقتهبزي آة زض ثرف کكبٍضظي ٍ نٌؼت ثطاي حَضِ ظايٌسُضٍز زض
خسٍل  1ثيبى قسُ اؾتً .تبيح حبنل اظ هسل ًكبى هيزّس کِ
اضظـ اقتهبزي آة زض ثرف نٌؼت حسٍز  141ثطاثط ثرف
کكبٍضظي اؾت ٍ ايي ًكبى اظ پتبًؿيل ثبالي تَليس زض ثرف نٌؼت
هيثبقس.

يک هقبيؿِ ؾبزُ ثيي ثرف کكبٍضظي ٍ نٌؼت ًكبى هيزّس کِ ثب
ٍخَز ايٌکِ هقساض آة ههطفي زض ثرف کكبٍضظي  20ثطاثط ثرف
نٌؼت هيثبقس اهب هقساض تَليس ًبذبلم آى تٌْب  % 25ثرف نٌؼتي
هيثبقس .هقساض ّعيٌِ آة ثطاي هحهَالت هرتلف زض ثرف
کكبٍضظي ثيي  0/1تب  9زضنس هيثبقس کِ ايي ًكبى هيزّس پتبًؿيل
افعايف قيوت آة ٍخَز زاضز .هحهَالت تَليسي ثِ تطتيت
ؾَزذبلم تَليسي قبهل گطزٍ ،پيبظ ٍ ؾيت ظهيٌي خع پطؾَزتطيي
هحهَالت ٍ گٌسم ٍ خَ خع کن ؾَزتطيي هحهَالت هيثبقٌس .اهب
ثيي ؾَز ذبلم ٍ ؾطح هحهَالت کكت قسُ ّيچ ضاثطِاي ٍخَز
ًساضز ٍ حتي گٌسم ٍ خَ کِ زاضاي ؾَز ذبلم ثؿيبض پبييٌي ّؿتٌس
ثيكتطيي زضنس کكت ضا زض ثيي هحهَالت زاضًس (هٌْسؾيي هكبٍض
ظايٌسآة.)1387 ،

 -2-4کطص تقاضاي آب ًسثت تِ قيوت آب

ثطاي هحبؾجِ کكف تقبضبي آة ًؿجت ثِ قيوت ،هسل تسٍيي قسُ
ثطاي قيوتّبي هرتلف آة ثْيٌِ قسُ ٍ تغييطات ههطف آة ًؿجت
ثِ تغييطات قيوت ثِ زؾت آهس (قکل  .)3ايي قکل گَيبي
کكفپصيطي آة ًؿجت ثِ قيوت اؾت .قبثل تَخِ اؾت ثب گصض قيوت
اظ هطظ  400ضيبل ،افعايف قيوت کكف پصيط قسُ ٍ تب ًعزيکي 800
ضيبل تأثيط هطلَثي ثط ههطف هيگصاضز.

ً-4تايج
-1-4ارسش اقتصادي آب در تخصّاي کطاٍرسي ٍ صٌعت

ثطاي هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة ّوبًگًَِ کِ قجال شکط گطزيس،
ثطاي يک فؼبليت ذبل (کكبٍضظي يب نٌؼت) تحت هحسٍزيتّبي
ٍاقؼي هٌجغ آة "تبثغ ّسف" ثْيٌِ قس ٍ ؾپؽ ثب افعايف يک زضنس
ثِ هٌجغ تأهيي آة ،هسل هَضز ثطضؾي ٍ ثْيٌِؾبظي هدسز قطاض گطفت.
ايي ضٍـ يکي اظ ضٍـّبي هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة هيثبقس کِ

زض ازاهِ ًيع زٍثبضُ اظ کكفپصيطي قيوت کبؾتِ ٍ زض اًتْب افعايف
يبفتِ اؾت .زليل انلي ايي تغييطات ثِ اضظـ اقتهبزي آة زض
هحهَالت هرتلف ثط هيگطزز.
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جذٍل  -1هقاديز ارسش اقتصادي آب تز اساس ًتايج هذل تْيٌِساسي
سٌاريَ

تخص

ثب هحسٍزيت ٍاقؼي
ثب افعايف هحسٍزيت
اضظـ اقتهبزي آة (ضيبل)
ثب هحسٍزيت ٍاقؼي
ثب افعايف هحسٍزيت
اضظـ اقتهبزي آة (ضيبل)

نٌؼت

کكبٍضظي

15

حجن آب هصزفی ( هيليارد هتز هکعة)

20

3200
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400

200

1/12
1/12
249212
28/5
28/7
1757

349519
352016
32357
32711

ثِ زليل افعايف ضاًسهبى زض طَل زٍضُ ثْيٌِؾبظي ،ػولکطز
هحهَالت افعايف زاقتِ ثطَضيکِ ثِ طَضيکِ ثيي  88تب  94زضنس
ػولکطز هبکعيون ضؾيسُ اؾت .هقبيؿِ زضآهسّ ،عيٌِ ٍ ؾَز ذبلم
ًكبى هيزّس کِ حتي ثب افعايف قيوت آة هقساض زضآهس ٍ ؾَز
ذبلم ًؿجت ثِ ٍضؼيت ٍاقؼي حَضِ افعايف زاقتِ اؾت .يکي اظ
زاليل انلي افعايف ؾَز ذبلم ٍ زضآهس ،افعايف ػولکطز
هحهَالت ثِ زليل افعايف ترهيم نَضت گطفتِ ثِ هحهَالت ٍ
ّوچٌيي کبّف ّعيٌِّبي پوپبغ اظ آثرَاى هيثبقسّ .عيٌِ آة ثِ
زليل افعايف قيوت آة کِ ًبقي اظ افعايف ضاًسهبى اؾت ًؿجت ثِ
ّعيٌِ کل ٍ زضآهس زض ؾبلّبي هرتلف افعايف هييبثس (خسٍل .)2

10
100

(هيلياردهتزهکعة)

هتط زض کل زٍضُ افت زاقتِاًس .ثطضؾيّب ًكبى زاز زض نَضتيکِ
قطايط حبکن ثط حَضِ ازاهِ ضًٍس فؼلي ضا زاقتِ ثبقس ،هقساض ّعيٌِ
آة ثِ ( 1472افعايف  )%20هيليَى ضيبل زض کل زٍضُ 1376-1385
ذَاّس ضؾيس (ثِ زليل افت ثيكتط آثرَاىّب ٍ افعايف ّعيٌِ پوپبغ).
ّوچٌيي هقساض ؾَز ذبلم هحهَالت کكبٍضظي ثِ  14077هيليَى
ضيبل ثطاي کل زٍضُ هيضؾس.

30

25

آب هصزف ضذُ

سَدخالص
(هيليارد ريال)

50

قيوت آ ب (ريال)

ضکل  -3کطص تقاضاي تز اساس ًتايج هذل تْيٌِساسي

تب ظهبًيکِ قيوت کوتط  300ضيبل اؾت ،تقطيجب توبم هحهَالت
زاضاي اضظـ اقتهبزي آة ثبالتطي ًؿجت ثِ قيوت ّؿتٌس ٍ
قيوتگصاضي تأثيط ظيبزي ًساضز .اهب زض ازاهِ ثؼضي اظ هحهَالت
حصف هيقًَس يب تٌْب ثركي اظ ًيبظ آًْب تأهيي هيقَز ثِطَضيکِ
اضظـ اقتهبزي تَليسي اظ ػولکطز تبثغ ًؿجت ثِ قيوت آة
تَخيِپصيط ثبقسٌّ .گبهي کِ قيوت آة ثيي  800تب  1600ضيبل زض
هتط هکؼت هيقَز ،قيوت آة (هبًٌس ظهبًيکِ قيوت کوتط  300ضيبل
اؾت) ًؿجتبً کكفپصيطي هيثبقسٌّ .گبهي کـِ قيوت اظ هطظ 1600
ضيبل هيگصضز ،هحهَالت چٌساى ؾَزآٍضي ًرَاّس زاقت ٍ فقط
ثركي اظ ًيبظ ثب تَخِ ثِ تبثغ ػولکطز تأهيي ذَاّس قس.

 -4-4تغييزات ارسش اقتصادي ٍ قيوت آب در دٍرُ
تزًاهِريشي

زض ازاهِ زض قکل  4هقساض ًغييطات اضظـ اقتهبزي ٍ قيوت آة ًكبى
زازُ قسُ اؾت .ثب گصقت ظهبى ثِ زليل افعايف ضاًسهبى ٍ ّعيٌِ آى
ثِ تسضيح ثِ قيوت آة ٍ اضظـ اقتهبزي آة افعٍزُ هيقَز .ثب
افعايف ضاًسهبى ٍ حفظ ّويي هقساض ؾطح کكت ؾطح آثرَاى زض
زض اًتْبي زٍضُ ثْيٌِؾبظي  1/5هتط ًؿجت ثِ اثتساي زٍضُ افعايف
پيسا کطزُ اؾتّ .وچٌيي زض ايي ؾٌبضيَ هقساض ؾَز ذبلم ثطاثط
 24939هيليبضز ضيبل ثطآٍضز گطزيس کِ زض هقبيؿِ ثب ٍضؼيت ٍاقؼي
( 1/8 ،)14077ثطاثط افعايف يبفتِ اؾت.

 -3-4تزرسی اثز تزکية رٍش ارسشگذاري آب ٍ سياستْاي
تطَيقی

ثب ثطضؾي قطايط ٍاقؼي حَضِ ظايٌسُضٍز زض زٍضُّبي گصقتِ
هكرم قس زض ؾبل  ،1385هقساض ؾَز ذبلم حبنل اظ کكت
هحهَالت ثطاثط  1436/7هيليبضز ضيبل ثِزؾت آهسّ .وچٌيي ثب
ثطضؾي زٍضُ  10ؾبلِ  1385-1376آثرَاىّب ثِ طَض هتَؾط 4/5
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جذٍل  -2درآهذّ ،شيٌِ ٍ سَد در سٌاريَي هَرد تزرسی (هيليارد ريال)
ؾبل
زض آهس
ّعيٌِّبي کل
ؾَز ذبلم
ّعيٌِ آة
ًؿجت ّعيٌِ آة ثِ زضآهس ()%
ًؿجت ّعيٌِ آة ثِ ّعيٌِ کل ()%

87
4879
2256
2623
149
3
6/6

86
4650
2205
2445
99
2
4/4

89
4895
2357
2538
251
5/1
10/6

88
4746
2305
2241
199
4
8/6

91
4970
2460
2510
354
7/1
14/3

90
4902
2408
2498
302
6
12/2

92
5100
2512
2588
405
7/9
16
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93
5112
2561
2551
455
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5048
2609
2439
503
9/9
19

95
5158
2659
2499
553
10/7
20

1

سال

ضکل  -4تغييزات ارسش اقتصادي آب ٍ قيوت آب در سٌاريَي هذيزيتی

ههطفکٌٌسگبى فكبض اقتهبزي چٌساًي ٍاضز ًويگطزز ،ثلکِ اظ هقساض
ؾَز ثيكتطي ثْطُ ذَاٌّس ثطز ٍ ّوچٌيي ّعيٌِّبي خٌجي ًبقي اظ
پوپبغ آة کبّف ذَاّس يبفت .زض ثرف هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة
هكبّسُ قس کِ ثب افعايف ثْطٍُضي آة هيتَاى اضظـ اقتهبزي آة
ضا حسٍز  14زضنس افعايف زازّ .وچٌيي زيسُ قس کِ زض طَل زٍضُ
ثطًبهِضيعي هيتَاى ثِ تسضيح فبنلِ ثيي اضظـ اقتهبزي آة ٍ قيوت
آة ضا کبّف ٍ پَقف ّعيٌِ ػطضِ آة ضا ثْجَز ثركيسّ .وچٌيي ثب
افعايف ضاًسهبى آثيبضي ٍ کبّف ثطزاقت آة اظ هٌبثغ ،هقساض
اتکبپصيطي ثِ آثرَاى افعايف ذَاّس يبفت.

ً -5تيجِگيزي ٍ پيطٌْادّا
زض ايي هقبلِ ثب تسٍيي يک هسل ثْيٌِؾبظي ثب تبثغ ّسف اقتهبزي،
الگَي کكت ٍ هيعاى ترهيم آة زض هبُّبي هرتلف تؼييي گطزيس.
ثطاي حل هسل ثْيٌِؾبظي پيكٌْبزي اظ ضٍـ الگَضتين غًتيک
اؾتفبزُ قس کِ يکي اظ ضٍـّبي ًَيي زض ثْيٌِؾبظي هيثبقس .ثب
اًدبم تحليل حؿبؾيت ثط هسل تسٍيي قسُ ،اضظـ اقتهبزي آة
هحبؾجِ گطزيس کِ ثِ تطتيت زض ثرف کكبٍضظي ٍ نٌؼت ٍ 1757
 249212ضيبل هيثبقس .ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ًوَزاض کكف قيوتي،
هكرم قس کِ قيوت گصاضي آة زض ثبظُ 400تب  800ضيبل ثط کبّف
ههطف آة تأثيطگصاض اؾتً .تبيح ًكبى زاز کِ ثب اًتربة الگَي
هٌبؾت کكبٍضظي ٍ ترهيم ظهبًي هٌبؾت ٍ ثِ هَقغ آة هيتَاى
ؾَز ذبلم ضا تب  1/7ثطاثط افعايف ٍ ّوچٌيي هقساض آة ترهيهي ثِ
ههبضف ضا ثب ثْيٌِؾبظي کبّف زاز .هقساض ؾَز ذبلم زض حبلت
ثْيٌِ ٍ ٍاقؼي ثِ تطتيت  14077 ٍ 24239هيليبضز ضيبل ثطاي کل
زٍضُ ترويي ظزُ هيقَز .زض ازاهِ ثب ثطضؾي اثعاض اقتهبزي (کوک
ّعيٌِ افعايف ضاًسهبى ٍ قيوتگصاضي آة) هكبّسُ قس کِ اگط
قيوتگصاضي آة ثِ ًحَ نحيحي اًدبم پصيطز ٍ کوک ّعيٌِّب زض
خْت افعايف ثْطٍُضي آة ثبقس ،ثب افعايف قيوت آة ًِ تٌْب ثط

زض پبيبى پيكٌْبز هيقَز ثب ترويي تَاثغ ّعيٌِّبي ظيؿت هحيطي
ٍ ّعيٌِّبي تهفيِ پؿبة کكبٍضظي هسل خبهغتطي اظ هقساض زضآهس ٍ
ّعيٌِّب ثسؾت آٍضزّ .وچٌيي هؿبئلي ًظيط ؾطح فطٌّگ ٍ آگبّي
هطزم هٌطقِ زض ؾيبؾتْبي پيكٌْبزي ثطضؾي ٍ اثط آى زض اخطايي
قسى آى ؾيبؾتْبي ثطضؾي گطزز.
پیًَضتّا
)1. Market-Based Instrument(MBIs
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کكبٍضظي ٍ ههبضف آة زض ثرف کكبٍضظي ٍ هطبلؼبت
. خلس ًْن ٍ چْبضزّن،اقتهبزي

2. Subernarekha
3. Net- back
4. Linear programming method

) ضاٌّوبي تؼييي اضظـ اقتهبزي آة ثطاي1389( الف-348 ًِكطي
.ههبضف کكبٍضظي

5. Budgeting method
6. Non-linear programming method
7. Shadow price

Contain B, Shrubsole D, AÏt-ouyahia M (2005) Using
economic instruments for water demand
management: introduction. Canadian Water
Resource Journal 30(1):1-10.

 هزاجع-5
) قيوت گصاضي آة زض ثرف1388(  نجَحي نبثًَي م،احوسپَض م
 هطبلؼِ هَضزي:کكبٍضظي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ثطًبهِضيعي ضيبضي
:)3(3 ،) اقتهبز کكبٍضظي (اقتهبز ٍ کكبٍضظي.هٌطقِ زقتؿتبى
.141-121

Dorebbos H, Kassam AH (1979) Yield response to
water. Irrigation and Drainage Paper, FAO 33(193).
Diner A, Mody J (2004) Irrigation water management
policies: Allocation and pricing principles and
implementation experience. Natural Resource
Forum 28: 112-122.

) ثطضؾي آثبض خبًجي هٌفي ًبقي اظ1386(  نجَحي م،تَاًب ح
ثْطُثطزاضي ثيف اظ حس هٌبثغ آة ظيطظهيٌي (هطبلؼِ هَضزي
 اقتهبز ٍ تَؾؼِ کكبٍضظي (ػلَم ٍ نٌبيغ.)قْطؾتبى الضؾتبى
.77-67 :)2(21 ،)کكبٍضظي

Esmaeili A, Vazirzadeh S (2009) Water pricing for
agricultural production in the south of Iran. Water
Resources Management 23: 957-964.
Georgiou P, Papamichail D (2008) Optimization model
of an irrigation reservoir for water allocation and
crop planning under various weather conditions.
Irrigation Science 26: 487-504.

ٍ  فهلٌبهِ آة،) ًطخگصاضى آة کكبٍضظى1375(  م ظيجبيى،ؾلطبًى ؽ
.24-5 :3 ُ قوبض، ؾبل چْبضم،ِتَؾؼ

Hussain I, Turral H, Molden D, Ahmad M (2007)
Measuring and enhancing the value of agricultural
water in irrigated river basins. Water Productivity:
Science and Practice 22: 263-282.

) تؼييي1385(  تطکوبًي ج، ظيجبيي م، ؾلطبًي ؽ،نجَحي م
ضاّجطزّبي هٌبؾت کن آثيبضي ثب ّسف حساکثطؾبظي هٌبفغ
.202-167 :)56(14 ،ِ اقتهبز کكبٍضظي ٍ تَؾؼ.اختوبػي

Karamouz M, Zahraie B, Kerachian R, Eslami A (2008)
Crop pattern and conjunctive use management: A
case study. Irrigation and Drainage 59(12): 161173.

) ثطضؾي اثط تغييط قيوت آة1386(  ظيجبئي م، ؾلطبًي ؽ،نجَحي م
آثيبضي ثط هٌبفغ ذهَني ٍ اختوبػي ثب اؾتفبزُ اظ الگَي
ٍ  اقتهبز ٍ تَؾؼِ کكبٍضظي (ػلَم.ثطًبهِضيعي ضيبضي هثجت
.71-53 :)1(21 ،)نٌبيغ کكبٍضظي

Karamouz M, Ahmadi A, Nazif S (2009) Development
of management schemes in irrigation planning:
Economic and crop pattern consideration. Scientia
Iranica, Transaction A: Civil Engineering 16(6):
457-466.

 اؾتطاتػي ٍ ضٍـ،) تؼييي الگَي کكت1391(  ظيجبيي م،فتحي ف
آثيبضي ثْيٌِ زض خْت پبيساضي هٌبثغ آة ثب اؾتفبزُ اظ ضّيبفت
 ؾبل، فهلٌبهِ تحقيقبت هٌبثغ آة ايطاى.ثطًبهِضيعي آضهبًي
.19-10 :1 ُ قوبض،ّكتن

Nikouei A, Zibaei M, Ward FA (2012) Incentives to
adopt irrigation water saving measures for wetlands
preservation: An integrated basin scale analysis.
Journal of Hydrology 464-465: 216-232.

) هطبلؼبت هٌبثغ ٍ ههبضف آة1387( هٌْسؾيي هكبٍض ظايٌسآة
.حَضِ ظايٌسُضٍز

Rogers P, Silva R, Bhatia R (2002) Water as an
economic good: How to use price to promote
equity, productivity and sustainability. Water Policy
4:1-17.

هطبلؼبت ثٌْگبمؾبظي ططح خبهغ آة کكَض ثب ضٍيکطز هسيطيت ثِ ّن
) هطبلؼبت1392( پيَؾتِ هٌبثغ آة زض حَضِ آثطيع گبٍذًَي
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