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آب مورد  از مشکالت صنعت ينه منابع آب و حل برخيص بهيتخص يبراوه کارا يک شير بازار آب به عنوان ياخ يها در سال
 يبا بررس يبررسن ي. در ااستمطرح آن  ياقتصاد يامدهاياز جمله پدر خصوص بازار آب ياديز يها الؤس يولتوجه است. 
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مت مبادله هر ين قيانگي. مندبوده ا ۱۳۸۸-۸۹ يدر سال زراعشان ياز اين آب مورد نيمأدر ت  ميمرجع مه ،نيزارعاز يآب مورد ن
توان  ين اساس مي. بر ابوده استال) ير ۹۳۰مکعب آب ( هر متر ين ارزش اقتصاديانگيک به مينزد ال وير ۸۴۱مکعب آب  متر

د آب به يدهد که خر يج نشان مينتا نيعالوه بر اابد. ي ميص يآن تخص يبر اساس ارزش اقتصاد يمحل يگفت که آب در بازارها
ن يب نيزارعآمد  ش دريافزا سببآب  يباال يارزش اقتصادل يده بلکه به دلشن نيزارعکاهش درآمد  سبب فقطمت بازار نه يق
جبران مازاد تقاضا،  يبرا زم مناسبيتواند به عنوان مکان يآب م يمحل ين اساس بازارهايبر از شده است. يدرصد ن ۹/۲۳تا  ۸/۱
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  بررسي پيامدهاي اقتصادي بازارهاي محلي آب (بررسي موردي شهرستان اردبيل)                                                                              ۱۶۴

  مقدمه
که در آن آب  ميزيعنوان مکان ر بازار آب بهياخ يها  در سال

ابد، مورد توجه ي ميص يآب تخص يبر اساس ارزش اقتصاد
رباز مبادالت يچند از دهر  .است يگذاران اقتصاد استيس

ران متداول بوده ي) در اينيرزميمنابع آب زژه يبه وآب (
آن به منابع آب  ين بازارها و تسريت اياست، اما تقو

و  گران پژوهشدر ذهن  ياديز يها الؤس يسطح
د ش تالش پژوهشن يده که در اکرگذاران مطرح  استيس

ال مطرح شده ؤن سياولها پاسخ داده شود.  از آن يبه برخ
ن يمأدر ت ياديزآب نقش  يمحل يا بازارهايآن است که يا

سهم بازار گر يعبارت د ؟ بهدن دارنااز بهره برداريآب مورد ن
 سؤالچقدر است؟  برداران بهرهاز ين آب مورد نيمأدر ت
 يآب رقابت يرهاگونه که از بازا ا آنين است که آيگر ايد

ران يآب در ا يمحل يادله آب در بازارهارود، مب ميانتظار 
ک يابد؟ ي يص ميآن تخص يبا ارزش اقتصاد اساس بر

ن است يران ايآب در ا يل بازارهايدر خصوص تشک ينگران
اساس ص آن بر يمت آب و تخصيشدن ق يکه با واقع

مت آب نسبت به آنچه که در حال يآن، ق يارزش اقتصاد
ش ين افزايافته و ايش يپردازند افزا ميحاضر بهره برداران 

ن يزارع ژهيبه وبرداران  مد بهرهآمت موجب کاهش دريق
شدن  يا واقعيآن است که يسوم ا سؤالن ي. بنابرادشو يم
برداران  بهرهموجب کاهش درآمد آب مت در بازار يق
آب  يمحل يبازارها يبررسبا  پژوهشن يدر اد؟شو يم

ت پاسخ داده سؤاالن يل به ايدر دشت اردبيکشاورز
  شود.  يم

 ياقتصاد يامدهايپانجام شده در خصوص  يها يبررس
توان به  يم به طورعمدهآب را  يبازارهادهد که  ينشان م

 يامدهايپ ها يبررسن ياز ا يبرخد. در کرم يدو گروه تقس
ستر، يهرن و اشده است ( يفعال بررس يبازارها ياقتصاد
و در  )۱۳۸۷، يانيک و ۱۳۸۶؛ بهلولوند و صدر، ۱۹۹۷
آب،  يبازارها يساز هيبا شب ها يبررسن يگر از ايد يبرخ
برآورد  يآب فرض يبالقوه بازارها يامدها و منافع اقتصاديپ

مون و ي؛ ل۲۰۰۵ستر، يو ا ي؛ ذکر۲۰۰۰دو، يگاراند( شده
  ). ۲۰۰۹، يانيک و ۲۰۰۶نز، يمارت

 يامدهايران در خصوص پيدر ا ميک يها يبررستاکنون 
ن يدر اکه آب انجام شده است. فعال  يبازارها ياقتصاد
در دشت  يآب کشاورز يمحل يبازارها يبررسبه  پژوهش

ن يمآب در تأ يمحل يان سهم بازارهييل با هدف تعياردب
مت يآب با ق يارزش اقتصادسه ين، مقاياز زارعيآب مورد ن

ر بازار آب بر درآمد يثأت ين بررسيآن و همچن يا مبادله
  .شود مين پرداخته يزارع

  
  ها مواد و روش

آب و  ين بخش ابتدا روش محاسبه ارزش اقتصاديدر ا
ح ين تشرير بازار آب بر درآمد زارعيثأسپس روش برآورد ت

  شود. مي
  
  آب ين ارزش اقتصادييتع

ارزش ند، هست يکه بازار محصول و نهاده رقابت يطيدر شرا
مت يو ق ييد نهايضرب تابع تول نهاده از حاصل ياقتصاد

د يتابع تول منظور ابتدان ي. بدديآ يمحصول به دست م
ارزش  محاسبه توليد نهايي،با برآورد شده و سپس 

  شود. ين مييآب تع ياقتصاد
مناسب در  يانتخاب فرم تابعدهد  مينشان  ها يبررسج ينتا

آب  يو محاسبه ارزش اقتصاد يد کشاورزيبرآورد تابع تول
ن اساس ي). بر ا۱۳۸۳ ،يزاد و سالم نيحس(مهم است 

د يبرآورد تابع تول يبرانامناسب  يچنانچه از فرم تابع
 يمحاسبه شده با ارزش واقع ياستفاده شود ارزش اقتصاد

 ت نوع فرمينظر به اهم خواهد داشت. ياديزآب اختالف 
 يسه فرم تابع يبررسن يد، در ايدر برآورد تابع تول يتابع

افته يم يافته و درجه دوم تعميم يف تعميترانسلوگ، لئونت
 عمده يد دو محصول زراعيبرآورد تابع تول يبرا
ن ياستفاده شد. ال يو گندم) در دشت اردبزميني  سيب(

بر  ميت کير بوده و محدوديپذ توابع جزء توابع انعطاف
ان خواهد يطور که ب همانکنند.  يد اعمال ميتول ساختار
با استفاده از  ين سه فرم تابعيپس از برآورد اشد، 
افته يم يدرجه دوم تعم يفرم تابع ياقتصادسنج يارهايمع
 ميد. شکل عمووش يممناسب انتخاب  يعنوان فرم تابع   به

ر است:يبه صورت ز معادلهن يا 
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محصول د يدر تابع تول در نظر گرفته شده يها نهاده
)، مقدار آب a( کشت به هکتارريشامل سطح ززميني  سيب

 )، بذر به تنf( به تن ييايمي)، کود شwمکعب(به هزار متر
)s( روز -کار به نفر يروي) و نl (ن در تابع ي. همچنهستند
)، مقدار آب a( ر کشت به هکتاريسطح زد گندم نهاده يتول
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 )، بذر به تنf( به تن ييايمي)، کود شw( مکعب به هزار متر
)s ( اليون ريلين به مينه کمبايهز) وl.وارد شده است (  

د نسبت به يد برآورد شده کشش توليبا استفاده از توابع تول
ر محاسبه يز )۲معادله ( اساس برن نمونه يانگيها در م نهاده

  شود: يم

)۲(  
W
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  MPو د نسبت به نهاده آب يکشش تول  Eن که در آ
  ند.د متوسط آبهستيتول  APو  ييد نهايتول

  
  نير بازار آب بر درآمد زارعيثأت

د آب مشهود و ين بعد از خريدر حال حاضر درآمد زارع
د آب در ين قبل از خريو رفتار زارع است يقابل بررس

ن آب يکه زارع ممکن استت ندارد. ينيع يواقع يايدن
با شدت  يد ولياس توليشده را در همان مق يداريخر
ن ممکن است زارع يمصرف کرده باشند. همچن يشتريب

ش داده باشند. يد خود را افزاياس توليد آب مقيپس از خر
همزمان صورت ز وجود دارد که هر دو واکنش ين امکان نيا

زان يتوان گفت که م مين ن به طور قطعايگرفته باشد. بنابر
سه درآمد يمقا يش درآمد چقدر بوده است. برايافزا
 ييک زارع عقاليد آب، رفتار ين در قبل و بعد از خريزارع

 يسازشده به دنبال حداکثر يداريکه با استفاده از آب خر
د يشود. مقدار تول مي يو بررسيدر سه سنار استسود خود 

در ن نمونه يانگيبرابر با م يو يها محصول و مصرف نهاده
شود که  ياول فرض م يوي. در سنارشود مينظر گرفته 

کشت) را ريها (از جمله سطح ز زارع مقدار همه نهاده
شده  يداريخواهد با استفاده از آب خر ين کرده و مييتع

مدت  و در کوتاهين سناريش دهد. ايد خود را افزايمقدار تول
آن پس از کاشت و در طول سال  يو بازه زمان دهد يم رخ
مدت و قبل از دوم (در دوره بلند يوي. در سناراستيزراع

ها از جمله سطح  تواند مقدار همه نهاده ميکاشت) زارع 
د ين دوره زارع همراه با خرير دهد. در اييکشت را تغريز

ش ير کشت را افزايها از جمله سطح ز ر نهادهيآب مقدار سا
ک حالت يسوم  يويد. سنارکناکثر داده تا سود خود را حد

د، ياس توليش مقياست و زارع همزمان با افزا ينينابيب
  ش داده است.يز افزايها را ن شدت مصرف نهاده

 يدارياز آب خر يش درآمد ناشيمحاسبه مقدار افزا يبرا
 اول يويسنارن دو محصول در يد ايشده در تول

هر  ييد نهاياز توابع ارزش تول يريگ با انتگرال )مدت کوتاه(

، ييد نهايارزش تول ير منحنيمحصول و محاسبه سطح ز
  . دشو يممحاسبه  د آبيربعد و قبل از خدار آب يدرآمد خر
د و يشود زارع همزمان با خر يفرض م دوم يويدر سنار

ر نهاده از جمله سطح يش مصرف آب، مصرف سايافزا
در  داده باشد.ش يز به همان نسبت افزايکشت را نريز
اس يد با بازده ثابت نسبت به مقياگر تول يتين وضعيچن

به ز ين يدرآمد و جهيدر نتد و يهمراه بوده باشد، مقدار تول
با  يش داشته است اما اگر ويافزا ها ش نهادهينسبت افزا
بوده باشد،  روبرواس ينسبت به مق يا صعوديو  يبازده نزول

بوده  آنشتر از يا بيکمتر  يش در درآمد ويزان افزايم
از اس ين بازده نسبت به مقييتع يبرا پژوهشن يدر ااست. 
نشان  قتيحقب تابع در يشود. ضر مياستفاده ب تابع يضر

ک يها (به  ر نهادهييد نسبت به تغيتول يدهنده کشش کل
ک درصد ي . اگر مقدار مصرف همه نهادهاستنسبت) 

ش يتابع افزاب يد به اندازه ضريابد مقدار توليش يافزا
محاسبه  )۳معادله (با استفاده از ب تابع يابد. ضري يم

  شود: مي

)۳  (       k 1 2 k

k 1 2 k

dy dx dx dx dxε ( )( )  ,  where   
y x x x x

= = =  

ام kنهاده   x د ويتابع تول yب تابع، يضر  εن که در آ
  . هستند
د، شدت ياس توليش مقيهمزمان با افزا سوم يويدر سنار

ن يابد. در اي ميش يز افزايمصرف آب در واحد سطح ن
ت ين دو وضعيش درآمد بيزان افزايرود م يت انتظارميوضع

  فوق باشد.
  

  آمار و اطالعات مورد استفاده
ل بوده است. ين دشت اردبيزارع يبررسمورد  يجامعه آمار

 يتصادف يريگ ن حجم نمونه الزم از روش نمونهييتع يبرا
 .دشاستفاده  ١منينه نيوه انتساب بهيو ششده  يبند طبقه

ل که يدر دشت اردب روستا ۱۲، يمقدمات يپس از بررس
ها  ن مقدار مبادالت آب در آنيشتريشد ب يم ينيب شيپ

طبقه در نظر گرفته شده و از  ۱۲عنوان   به شود يم انجام
ن منظور يبد شد. يريگ نمونه يتصادف ک به طوريهر 
عنوان صفت مشخصه در  به نيزارعک از يت آب هر يمالک

و در مرحله نامه  پرسش ۷۰ و در مرحله اولنظر گرفته شد 
زارع  ۲۵۶مجموع که از  دشل يتکمنامه  پرسش ۱۸۶دوم 

مبادرت  ۱۳۸۸-۸۹ يزارع در سال زراع ۱۲۸ ،يمورد بررس
                                                             
1- Neyman 
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 اند. در بازار آب نداشته يه مشارکتيده و بقکرد آب يبه خر
استفاده  Eviwes 6 يافزار انجام محاسبات از بسته نرم يبرا

  شد.
  
  ج و بحثينتا
شود.  ميدر سه قسمت ارائه  يبررسج ين بخش نتايدر ا

آب از جمله  يمحل يت مبادله آب در بازارهايابتدا وضع
شود. سپس ارزش  ميمت مبادله آب ارائه يمقدار و ق

مت يمحاسبه و با ق يبررسآب در منطقه مورد  ياقتصاد
ج برآورد ينتا يانيشود. در قسمت پا ميسه يمبادله آب مقا

  شود. مين گزارش ير آب بر درآمد زارعيثأت
  

آب در دشت  يمحل يمبادله آب در بازارهات يوضع
  لياردب

د در يل آب به سه صورت دائم، ساالنه و خريدر دشت اردب
ر يز مانند ساين منطقه نيشود. در ا ميطول سال مبادله  

ر يآب جهان، حجم مبادالت دائم کمتر از سا يبازارها
. اجاره ساالنه آب به دو صورت اجاره ساالنه استمبادالت 

. به طور متوسط هشت شود يانجاممن ين و بدون زميبا زم
مبادرت به اجاره ساالنه آب  يبررسن مورد يدرصد از زارع

ن با آب ياند و متوسط اجاره هر هکتار زم دهکرن يبا زم
ال بوده است. به طور متوسط نه درصد يون ريليم ۵/۱۳

ن کرده يز مبادرت به اجاره ساالنه آب بدون زمين نيزارع
هزار  ۲۱۴اند. حجم آب اجاره شده در سطح نمونه حدود 

ن نوع مبادله يمت هر مترمکعب آب در ايمترمکعب و ق
ن مبادرت يدرصد از زارع ۳۲ش از يال بوده است. بير ۶۸۲

اند. حجم آب  هکرد يسال زراعد آب در طول يبه خر
مت يهزار مترمکعب و ق ۶۷۹شده در طول سال  يداريخر

 ۳/۵ال بوده است. از مجموع ير ۸۹۱مکعب آب هر متر
ن، حدود يون مترمکعب آب مصرف شده توسط زارعيليم
شده  يداريدرصد) از بازار خر ۲۳ون مترمکعب (يليم ۲/۱

از يمورد نن آب يمأت بازار آب در تيکه نشان دهنده اهم
درصد اجاره ساالنه با  ۲۸ن مقدار، ي. از ااستن يزارع
ن يدرصد به صورت اجاره ساالنه بدون زم ۱۷ن، حدود يزم
شده است.  يداريخر يدرصد در طول سال زراع ۵۵و 
مت هر مترمکعب آب در مبادالت ساالنه يق ين وزنيانگيم

 ۸۴۱ن و مبادالت در طول سال در سطح نمونه يبدون زم
  بوده است. الير

  و گندم بهزميني  سيبن مصرف آب در هر هکتار يانگيم
د يمترمکعب و عملکرد (تول ۲۴۶۴و  ۴۸۴۷ب يترت

 ۴۳۶۹و  ۱۶۹۹۹ب ين دو محصول به ترتيمتوسط) ا
د متوسط يب تولين ترتيلوگرم در هکتار بوده است. بديک

لوگرم يک۵/۳به ازاء هر مترمکعب آب زميني  سيبمحصول 
  لوگرم بوده است.يک۸/۱د متوسط محصول گندم يو تول

  
  ليدر دشت اردب آب يارزش اقتصاد

 ۱گندم در جدول  وزميني  سيبد يبرآورد توابع تول جينتا
فرم تابعي مناسب بر  يبررسدر اين  گزارش شده است.

اساس تعداد ضرايب معني دار و قدرت توضيح دهندگي 
فرم تابعي درجه دوم تعميم ن اساس يبر ا. شدانتخاب 

 وزميني  سيبيافته به عنوان فرم تابعي برتر براي محصول 
  گندم انتخاب شد.

با استفاده از توابع توليد برآورد شده کشش توليد نسبت به 
ها در ميانگين نمونه محاسبه شد. کشش توليد اين  نهاده

بوده  ۱۴/۰و  ۱۳/۰دو محصول نسبت به آب به ترتيب 
عبارت ديگر با افزايش مصرف نهاده آب به اندازه  بهاست 

زميني و گندم در دشت  يک درصد ميزان توليد سيب
  يابد. درصد افزايش مي ۱۴/۰و  ۱۳/۰اردبيل به اندازه 

با استفاده از توابع توليد برآورد شده ارزش اقتصادي آب در 
دشت اردبيل محاسبه شد. بدين منظور توليد نهايي آب 

زميني و گندم در ميانگين نمونه  صول سيببراي دو مح
محاسبه شد. بر اين اساس توليد نهايي آب براي محصول 

بوده است.  ۲۵/۰و براي محصول گندم  ۴۳/۰زميني  سيب
زميني  گرم سيب با توجه به اينکه ميانگين قيمت هر کيلو

ريال و ميانگين قيمت هر کيلوگرم  ۲۳۳۸در دشت اردبيل 
است، ارزش اقتصادي (ارزش توليد  ريال بوده ۳۰۵۹گندم 

 ترتيب  بهمکعب آب براي اين دو محصول  نهايي) هر متر
 ريال بوده است. بر اين اساس ميانگين وزني ۷۶۴و  ۱۰۱۱

(بر اساس مقدار آب مصرف شده براي هر محصول) ارزش 
ريال  ۹۳۰مکعب آب در دشت اردبيل   اقتصادي هر متر

  است.
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  و گندمزميني  سيبنتايج برآورد توابع توليد  -۱جدول 
  β  ۰۳/۳-  ۱۸/۰-  β  ۴۲/۲  ***۱۰/۴  β  **۹۲/۰ ۲۶/۰ β  ۹۹/۱ ۳۹/۱- β  ۵۸/۱ ***۱۰/۹ β  **۲۹/۰ *۸۵/۱- β   ۰۴/۱ **۵۹/۰- β   *۰۴/۰- ***۰۴/۰- β   ۵۳/۱ ۱۶/۰- β   ۱۷/۰ **۰۴/۱- β   ۰۰/۰ ***۵۲/۰- β   ۲۱/۰ ***۲۲/۰ β   ***۳۸/۳- ***۰۸/۱ β   **۶۹/۰- ***۲۸/۱- β   ***۲۱/۰  ***۷۹/۰-  β   ۱۴/۰  ***۳۳/۰-  β   ۰۳/۰  ۰۳/۰-  β   ***۰۲/۰-  ۰۱/۰-  β   ***۸۷/۰ ***۳۲/۶- β   ***۰۵/۰- ***۱۰/۳ β   *۰۳/۰-  ***۹۵/۲  گندم  ينيزم بيس  ها بيضر

Adjusted 
R-squared ۸۶/۰ ۸۰/۰ 

  درصد ۱۰و  ۵، ۱دار در سطح  به ترتيب معني *و  **، ***
  
  نير بازار آب بر درآمد زارعيثأت

د يمتر مکعب آب در تول ۱۵۷۱۰هر زارع به طور متوسط 
ن يمورد استفاده قرار داده که از ازميني  سيبهکتار  ۲۳/۳

درصد  ۲۵ده (کر يداريمتر مکعب آن را خر ۳۸۸۳مقدار 
ه متعلق به خود زارع بوده است. ي) و بقيکل آب مصرف

مکعب آب در رمت ۹۱۲۰ن هر زارع به طور متوسط يهمچن
 ۱۸۲۸ هکتار گندم مصرف نموده که ۶۳/۳ ديتول
) و يدرصد کل آب مصرف ۲۰( يداريمکعب آن را خرمتر
 اساس براست. ن کردهيمأت يتيه را از آب مالکيبق

و شدت مصرف آب د ثابت ياس تولياول مق يويسنار
ارزش  يرمنحنيبا محاسبه سطح ز افته است.يش يافزا
د آب يبعد و قبل از خر دار آبي، درآمد خريينها ديتول

  د. شمحاسبه 
دو محصول  يد آب برايدار بعد از خريدرآمد خر

ال يون ريليم ۳/۵۳و  ۴/۱۲۶ ترتيب  بهو گندم زميني  سيب
. استشده  يداريو آب خر يتياز آب مالک يبوده که ناش

، است يتياز آب مالک يد آب که ناشيقبل از خر يدرآمد و

ون يليم ۶/۵۱و  ۸/۱۲۱ ترتيب  بهن دو محصول يا يبرا
ش ين دو مقدار نشان دهنده افزايال بوده است. تفاضل اير

محصول  يکه برا استشده  يدارياز آب خر يدرآمد ناش
ال يون ريليم ۷/۱محصول گندم  يو برا ۶/۴زميني  سيب

  بوده است.
جز آب) ها (ب نه همه نهادهيشود هز ميو فرض ين سناريدر ا

قبل  توليدنه کل ي. هزاستکسان يد آب يقبل و بعد از خر
 ۷/۱۴و  ۷۷ ترتيب  بهحصول مدو  ياز خريد آب برا

 ۲/۱۶و  ۳/۸۰ ترتيب  بهميليون ريال و بعد از خريد آب 
درآمد خالص قبل از  ايناست. بنابرميليون ريال بوده 

ب يو گندم به ترتزميني  سيبمحصول  يد آب برايخر
و  ۱/۴۶د آب يال و بعد از خريون ريليم ۹/۳۶و  ۸/۴۴
د آب مشخص ينه خري. با کسر هزاستال يون ريليم ۱/۳۷
ک زارع آب را در مزرعه خود به کاربرده يشود که اگر  يم

ش ير نهاده را افزايکشت و مصرف ساريباشد و سطح ز
ون يليم ۲/۰و  ۳/۱ ترتيب  به يوخالص نداده باشد درآمد 

و  ۹/۲ن مقدار معادل با يافته است که ايش يال افزاير



  بررسي پيامدهاي اقتصادي بازارهاي محلي آب (بررسي موردي شهرستان اردبيل)                                                                              ۱۶۸

(وزن بر  ين وزنيانگي. ماستيدرصد درآمد خالص و۵/۰
ش يکار و گندمکار) افزازميني  سيبن ياساس تعداد زارع
درصد  ۸/۱زميني  سيبد گندم و يتول يخالص درآمد برا

  .استش ير حداقل افزاان مقدي. ااست
سناريوي دوم مقياس توليد پس از خريد آب  بر اساس

کار و گندم زميني  سيبرو زارع  افزايش يافته است. از اين
و  ۲۵کار همزمان با خريد و افزايش مصرف آب به اندازه 

درصد، مصرف ساير نهاده را نيز به همين نسبت  ۲۰
  افزايش داده است.

ضريب تابع براي محصول  )۳( معادلهبا استفاده از 
محاسبه  ۸۵/۰و براي محصول گندم  ۰۹/۱زميني  سيب

شد. بدين ترتيب بازده توليد اين دو محصول نسبت به 
 ازطور که  . هماناستمقياس به ترتيب صعودي و نزولي 

نشان دهنده کشش  قتيحققبل اشاره شد ضريب تابع در 
. به استه يک نسبت) ها (ب کلي توليد نسبت به تغيير نهاده

عبارت ديگر اگر مقدار مصرف همه نهاده يک درصد 
افزايش يابد مقدار توليد به اندازه ضريب تابع افزايش 

يابد. بر اين اساس ميزان افزايش توليد و در نتيجه در  مي
کار و گندم کار که مصرف همه زميني  سيبآمد يک زارع 

درصد افزايش داده است، به  ۲۰و  ۲۵ها را به اندازه  نهاده
درصد بوده است. در اين صورت درآمد ۱۷و  ۲۷ترتيب 

ميليون  ۱/۳۲و  ۲/۳۵خالص زارع از اين دو محصول از 
ميليون ريال بعد از  ۱/۳۷و  ۱/۴۶ريال قبل از خريد آب به 

 ۶/۱۵و  ۷/۳۰يابد که افزايش  ميخريد آب افزايش 
دهد. در اين سناريو ميانگين وزني  ميدرصدي را نشان 

کار و گندم کار زميني  سيب(وزن بر اساس تعداد زارعين 
درصد  ۹/۲۳نمونه) افزايش خالص درآمد در دشت اردبيل 

. اين مقدار حداکثر ممکن افزايش در درآمد زارعين است
  .است

سناريوي سوم همزمان با افزايش شدت مصرف  بر اساس
طور که  افزايش يافته است. همانآب، مقياس توليد نيز 

اگر پس از خريد آب با شدت بيشتري در  شود يمه ديد
مدت) مقدار  (کوتاهشود سطح مقياس موجود استفاده 

درصد و اگر  ۸/۱افزايش درآمد خالص در دشت اردبيل 
مقياس توليد افزايش دهد (بلندمدت)، افزايش درآمد 

افزايش درصد خواهد بود. اگر همزمان با  ۹/۲۳خالص
نيز افزايش  توليد، شدت مصرف آب در واحد سطح مقياس

يافته باشد، ميزان افزايش درآمد بين اين دو مقدار بوده 
  است. 

توان گفت که در هر حال  ميبندي کلي  در يک جمع
خريد آب کار پس از زميني  سيبدرآمد خالص زارعين 

درصد و درآمد خالص زارعين  ۷/۳۰و حداکثر  ۹/۲حداقل 
درصد افزايش  ۶/۱۵و حداکثر  ۵/۰م کار حداقل گند

داشته است. ميانگين افزايش درآمد براي هر دو گروه نيز 
  درصد بوده است. ۹/۲۳و  ۸/۱بين 

  
  گيري نتيجه

دهد  مينتيجه بررسي بازارهاي محلي آب در اردبيل نشان 
درصد آب مورد نياز زارعين  ۲۳مين أکه اين بازارها با ت

. ميانگين استمين آب مورد نياز ايشان أدر ت  ميمرجع مه
ريال و نزديک به  ۸۴۱مکعب آب قيمت مبادله هر متر

ريال)  ۹۳۰مکعب آب ( ميانگين ارزش اقتصادي هر متر
توان گفت که آب در بازارهاي  مي. بر اين اساس است

يابد.  ميمحلي بر اساس ارزش اقتصادي آن تخصيص 
اقتصادي زياد  دهدبه دليل ارزش ميهمچنين نتايج نشان 

کاهش درآمد  سبب فقطآب، خريد آب به قيمت بازار نه 
زارعين نشده است، بلکه درآمد ايشان را افزايش داده است. 

شود دولت تقويت بازارهاي  بر اين اساس پيشنهاد مي
جبران مازاد  يبرامحلي آب را به عنوان مکانيزم مناسب 
آب و وري مصرف  تقاضا، تخصيص بهينه و افزايش بهره

  نظر قرار دهد.هاي خود مد کاهش هزينه
  

  گزاري سپاس
از طرح تحقيقاتي است که با حمايت  يبخش پژوهشاين 

نامه  موافقت دراي استان اردبيل و  مالي شرکت آب منطقه
وسيله  انجام شده است که بدين ۹۰۰/۲۱۵۱۸شماره 
  شود. ميگزاري  سپاس
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