
 

 

  
  
  

  بها در استان کرمان ن آبييآب و تع يضا بع تقا تا يبررس
  

 *١يالدن شفيع
  

  چکيده 
شده آب و  مت تمامين قييد محصول ذرت تعيآب در تول يينها يور  آب، ارزش بهره يضا تقا يمتين کشش قييهداف تع ا ق با ين تحقيا

، يا چند مرحله يا   خوشه يريگ با استفاده از روش نمونه الزماطالعات آمار و . است آب صورت گرفته يينها يور  سه آن با ارزش بهرهيمقا
 يور  ه دهد که بهر  يج نشان مينتا. دش يآور ر جمعيس  نامه با کشاورزان در شهرستان برد ل پرسشيو تکم يق مصاحبه حضورياز طر

هر مترمکعب  يينها يور  ال و بهرهير ٤٦٨آن  يياد نهيلوگرم و ارزش توليک ٢٦/٠ يمرکز دوار ياريهر مترمکعب آب در روش آب يينها
 ياريآب يها   آب در روش يتقاضا يمتيکشش ق. است الير٣٧١ بر آن برا ييد نهايلوگرم و ارزش توليک٢/٠ يغرقاب ياريآب در روش آب

 يگذار متيتوان گفت که ق يآب م ير بودن تقاضايپذ با توجه به کشش. دست آمد هب - ٥٥/١و  - ٩٧/١ب برابر با يترت به يب و غرقا يا  قطره
حي و هاي سط افزايش قيمت آب هم به خاطر حفظ سيستم شبكة آب. آن خواهد داشت يريگ  ر   کا هزان بيدر م يا  کننده نييآب نقش تع

  ..ثر تقاضاي آب آبياري الزم استهم به خاطر مديريت و كاهش مؤ
  

  .آب يگذار متيآب و ق يضا تقا يمتيآب، کشش ق ياضاد، تابع تقياستان کرمان، تابع تول  :ي كليديها واژه
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  بها در استان کرمان ضاي آب و تعيين آب ابع تق بررسي تا       ١٠٠

  

 

  مقدمه 
به شمار  يد محصوالت کشاورزين عامل در توليتر ابيآب کم

خشک جهان از   مهين امروزه اکثر مناطق خشک و. رود يم
اد يز يگر با تقاضايآب و از طرف د يف   ک طرف با عرضه ناکاي

 ينگ آب و چگو يارزش اقتصاد. آب مواجه هستند
 يلملل ا نير در سطح بياخ ي  آن درطول دهه يگذار متيق

 يابيت و کميش محدوديافزا است و با   مورد بحث قرار گرفته
و  يگذار متيران بحث قياا از جمله ياز نقاط دن يآب در بعض

 بخش آب يگذار متيق. است آن شدت گرفته يها روش
ت يريمنابع آب و مد يزي ر    و برنامه يگذار استياز س يمهم

معتقدند که  يگذار متياران ق طرفد. آن است يضا تقا
ات يت عمليوضع يدار  يطور معن به يگذار متياست قيس

 يا کلي يزئطور ج بخشد و به يت آب را بهبود ميريمد
ر بر رفتار يثأق تيپوشاند و از طر  يخدمات آب را م يها نهيهز

از آب را فراهم  يستفاده منطق مکان ا مصرف کنندگان ا
ن جهت يموضوع از ا). ١٣٨٨ ،همکاران و يشجر( كند يم

ه يرو يش بيفزامت نداشتن آب منجر به ايمهم است که ق
رو  نياز ا .ست ا شده اب ين منبع کميا يتقاضا و هدررو

 يحل  عنوان راه را به ياريآب آب يگذار متينان ق دا اقتصاد
در ). ٢٠٠٤، گومز( دانند يله من مسئيا ير برايناپذ    اجتناب

 يخوب شان به  متينه محصوالت و قين هزيقتصاد ارتباط با
ن قاعده ياز ا يد اقتصا يک کااليعنوان  روشن است و ّآب به

کنندگان  نه آب از مصرفيهز افتيما در ست، اين يمستثن
ق ينه آب و از طريکردن کل هز يد براساس واقعيبا
در  يآب کشاورز يگذار  متيق .باشد يمنطق يگذار متيق

 دادج مطالعه نشان ينتا و شد بررسي لقان ر سد طايز ياض ار
 يآب منف يضا  تقا يمتيکشش ق يمورد بررس يدر اکثر نواح
آب نسبت  يضا گر تقايد عبارت به. ک استيتر از  و کوچک

 يجي ش تدريجه افزايدر نت. ر استيناپذ  مت آن کششيبه ق
لگو     ا يه آن و اجرايرو ياز مصرف ب يريگ جلو برايمت آب يق

 يبردار آب و بهره يش ارزش اقتصاديافزا براينه، يکشت به
زان ياساس نوع محصول و مآن بر يبند هينه از آب و سهميبه

  ).١٣٧٦ ،ياسد(د شد شنهاير کشت پيسطح ز
زن در استان  ز درودي در حوضه آبر ياريآب آب يتقاضا يبررس

 يها  واکنش يبها دارا  ش نرخ آبيفارس نشان داد که افزا
و کاهش مصرف آب در هکتار ب کشت يدرمورد ترک يمتفاوت

مصرف آب در  يلگوها ا بها  ش نرخ آبين با افزايچنهم. است

ک از يهر  يبرا ياريآب آب يتقاضا يها يطول منحن
قابل  ييجو صرفه براي. کند ير مييهمگن تغ يها  گروه

همگن  يها  له گروهيوس به يحظه در مقدار آب مصرف مال
 يمت آستانه برايالتر از سطح ق با يها د تعرفهيکشاورزان با

). ١٣٨٦ ،يو ترکمان يشجر(کار برده شود  به ياريآب آب
 ياريآب يها آب در روش ييد نهايو ارزش تول يينها يور بهره

در محصول خرما در شهرستان جهرم  يو غرقاب يا  قطره
لوگرم يک ١٣٤/٠ال و ير ٠٦/٢٠٤لوگرم و يک ١٩٤/٠ب يترت به
 يمت تمام شده آب برمبنايدست آمد و ق ال بهير ٧٣/١٤٠و 

 ،يشجر(ال محاسبه شد ير ٢٣/٦٧درصد  ٢٠نرخ بهره 
١٣٨٨  .( 

مختلف در مورد آب  يها ه گا  ديآب با توجه به د يگذار متيق
 يع ک ضرورت اجتماي، يل ک ضرورت ماي، ين  نسا از ايک نيکه 
و  يارزش اقتصاد يو دارا يراهبرد يعياز منابع طب يکيو 
م، يه تنظيتصف يها نهياگر هز. ار مشکل استياست، بس يمال

ق يستم آب از طريالت سيتسه يني گزيو جا ير، نگهداريتعم
 يبرا يا زهين نشود، انگيمم آب تأيمستقکنندگان  مصرف

از آب وجود نخواهد  يحفاظت از منابع آب و استفاده منطق
ش از حد آب را يتواند استفاده ب يت مين وضعيداشت و ا

د شواستفاده از آب  ييق کند و منجر به کاهش کارايتشو
 ). ٢٠٠٢ ،ديابوز(

طور  ست که بهآب ه يگذار متيق يبرا يمختلف يها روش
 يگذار متيق: را شامل يگذار متيساده ق يها صه روشخال

آب براساس مدت  يگذار متيقن، يآب براساس وسعت زم
و  ينرخ چند يذارگ متيق ،يو حجم آب مصرف ياريزمان آب
ز يمت آب را نيشرفته محاسبه قيپ يها و روش يا منطقه

 يها و مدل ياقتصاد يلگوها ، اياضير يبراساس الگوها
 يپارامتر ريو غ ي پارامتر يها اساس روشبر يسنج اقتصاد

هستند  ييها روش يرپارامتريغ يها روش. کنند يم يف معر
 يها هيدر چارچوب نظر ياضيکه با استفاده از محاسبات ر

روند،  يکار م آب به يدر محاسبه ارزش اقتصاد ياقتصاد
مت به يبرآورد ق: عبارتند از يرپارامتريغ يها ن روشيمهمتر

مت براساس روش يبرآورد ق، يا هيحاش يرگذا روش نرخ
د  ر مت براساس روش گاردنر و برآوي، برآورد قيبند بودجه

ن يتر و مهم يخط يزير مت آب با استفاده از روش برنامهيق
آب، برآورد  ين ارزش اقتصادييتع يبرا يپارامتر يها روش

مربوطه  ين پارامترهاينه و تخميد، سود و هزيتابع تول
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ن يعمل آمده در مورد تخم قات بهياکثر تحق در. باشد  يم
استفاده شده است که  يپارامتر ريغ يها مت آب از روشيق

 ،رنژاديام( استکمتر  يروش پارامتر نسبت به ها آندقت 
١٣٨٦.(  

ل عدم توسعه کشت محصوالت ياز دال يکيدر استان کرمان 
جه کمبود منابع ينتو در ياريآب ين بودن بازدهييپا يزراع

ت منابع يمحدود. است شتر کيش سطح زيفزاا يراآب ب
ش عمق يفزاها و ا ش از حد آب از چاهيد باعث برداشت بيتول

از  يمر عوارض ناشن ايا. است شده ها آنر مجاز يچاه و حفر غ
ر يذرت با سطح ز. است  داده  ش يافزا را در منطقه يآب  کم

هکتار در استان کرمان بعد از  ١٦١٤٤معادل  يکشت
چهارم قرار  فارس، خوزستان و کرمانشاه در مقام يها نااست

مکعب در  متر( ٩٥٠٠ اه ذرتياز گينلص مورد آب خا. دارد
در ) مکعب در هکتار متر( ٧٥٠٠و ١سطحي ياريدر آب) هکتار

است   در استان کرمان گزارش شده ٢يدوارمرکز ياريآب
ق در ين تحقيا). ۱۳۸۵، قات خاک و آبيسسه تحقمؤ(

محصول ذرت  يبها برا و مقدار آبين تابع تقاضا يتع يراستا
  .است ه  در استان کرمان انجام شد ياريستم آبيدر دو نوع س

  
  ها مواد و روش

 يمتين کشش قييّآب و تع ين تابع تقاضايتخم يبرا
د يتابع تول. دكرد را برآورد يد تابع توليآن، ابتدا با يتقاضا

زان ين ميتباط بار ياست که در آن چگونگ ياضيبطه ر ک راي
ن، کود، ير زميد نظيمل تول ا د محصول و مقدار و نوع عويتول

ها، از تابع  نهاده يضا برا تقا. شود يبذر، سم و آب مشخص م
هر نهاده، با توجه به  يتوان برا يم. ودش يد استخراج ميتول

هندرسون و (ن کرد ييمت را تعيمت آن، کشش قيق
  :ميرينظر بگر دريرا به فرم زد ياگر تابع تول). ١٩٨٢، همکاران
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 ، يب تکنولوژيضر A، )لوگرميک(د يزان توليم Q: كه در آن

1……Xn که در ) کار، سم، کود، آب يروين(د يعوامل تول
 يرهايد متغيکشش تول βn تا  β1و  اند شده يمعرف ١جدول 

  .ندهستد يدر تابع تول يحيتوض

                                                
1- surface irrigation system 
2- Center pirot irrigation system 

 يينها  ديمحاسبه ارزش تول يد، براين تابع توليپس از تخم
ک واحد ي يريکارگ جه بهيکه در نت يارزش محصول(آب 
ر يتوان مقاد يم) ديآ يدست م نهاده موردنظر به ياضاف

 ين آب مصرفيانگيد محصول ذرت در نمونه و مين توليانگيم
و ارزش  قرار داد ييد نهايدر مزرعه را در فرمول ارزش تول

    : دكرد محصول ذرت محاسبه يآب را در تول ييد نهايتول

)٢     (  WaQeWaQVMP waywa ×=Ρ×= δδ  

 Waآب،  ييد نهايارزش تول  VWPwaه، ن معادليدر ا
مت هر يقPy ، )متر مکعب(در هکتار  يمتوسط آب مصرف

مستخرج از (د آب يکشش تول ewaلوگرم محصول ذرت، يک

  .متوسط محصول در هکتار است مقدار Q، )ديابع تولت
چند  يا خوشه يريگ کاران روش نمونه نتخاب ذرت ا براي

درصد از  ٥٠در مرحله اول . استفاده شد يا مرحله
 يطور تصادف  ر کرمان بهيس شهرستان برد يها نادهست

 يها وستااز ر يه فهرستيانتخاب شدند، در مرحله دوم با ته
 يمنتخب نسبت به انتخاب تصادف يها ناک از دهستيهر 
 يها ها اقدام شد و در مرحله سوم از روستا از روستا% ٢٠

 ٧٨ يتصادف يريگ شده با استفاده از روش نمونه يريگ نمونه
با  يق مصاحبه حضوريکشاورز انتخاب شدند، سپس از طر

زم طالعات ال آمار و انامه ل پرسشيکشاورزان و تکم
  . دش يآور جمع

 آب با  استفاده از روش حداکثر سود يتابع تقاضا محاسبه
توان از دو روش  يآب م ين تابع تقاضايتخم ياصوالً برا

ا يد ياز تول يد در سطح مشخصينه توليحداقل کردن هز
ق از ين تحقيدر ا. دكرحداکثر کردن تابع سود استفاده 

آب محاسبه  يکردن تابع سود تابع تقاضا ق حداکثريطر
 توان يرا م ١ معادله ،دينظر گرفتن تابع تولبا در .ديگرد

  :ش دادير نمايصورت ز به

 )٣(             fnn cxrxrxrC ++++= ...2211 
نه ثابت يهز cfد محصول، ينه توليهز  cه فوق،كه در معادل

د يا عوامل توليمت هر واحد نهاده يق ri-nد محصول و يتول
) ديمقدار تول× مت محصول يق( ع سودن تابيبنابرا. باشد مي

  :ر خواهد بوديبه شکل ز
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Πاز كه  درصورتي. است د ذرتيمقدار سود تول: كه در آن
د مشتق گرفته و سپس يتابع سود نسبت به عوامل تول

  :شود صفر قرار داده مي يمساو
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) آب زان مصرفيم( x1د برحسب يتابع تول ه وادد قرار ديتول
  :ديآ يدست م هب(Dwa) آب  يضا برا تابع تقا شود،حل 
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 معادلهآب با استفاده از  يتقاضا يمتيمحاسبه کشش ق يبرا

  :شود ير عمل ميصورت ز هب (Ewa)تقاضا  يمتيکشش ق
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د ذرت يآب در تول يتقاضا يمتيکشش ق Ewa: كه در آن
کند تقاضا  رييمت آب تغيک درصد قيدهد چنانچه  يم  نشان

. در خواهد کرييجهت عکس تغآب چند درصد در يبرا
بد تقاضا ايش يمت آب افزايک درصد قيگر اگر يد عبارت به
  . ابدي يآب چند درصد کاهش م يبرا

  مت تمام شده آبيق برآورد
ها و تابع  نهاده يطورکه در معادالت سود، تقاضا برا همان

ها در معادالت   مت نهادهيشود، ق يآب مشاهده م يتقاضا برا
ر از يغ(ها  ه نهادهينه کليدر زم. و توابع مذکور وجود دارند

ها را از بازار  هر واحد از نهاده متيق توان يم يراحت به) آب
د يآب با يگذار متياز آنجا که ق ما درمورد آب  ا. دست آورد هب

 يع درآمد و حفظ منابع آبي، توزياقتصاد ييسه هدف کارا
  :دكرر عمل يصورت ز به توان يندگان را شامل شود، ميآ يبرا

نهاده آب،  يمت کارا برايق يعبارت مت و بهين قيتر مهم
د يش ارزش توليست که برابر سهم آن نهاده در افزاا يمتيق

است دو نوع  يعموم ييگر چون آب کااليد ياز سو. باشد
.  رديگ يرا در برم ٢ينه اجتماعيو هز ١ينه خصوصيهز

مت تمام شده هر واحد يق – آب ييد نهايارزش تول نيبنابرا
مت ين قيتر بها مناسب ن آبيا .باشد مي بها آبمعادله آب 

د هدف يلبته با ا .ست در هر منطقه ا يکشاورز آب يبرا
کار  يت مردميريباشد که مد يا گونه آب به يگذار  متيق

 يفت ايدر يبها رد و آبيعهده گ بها را به افت آبينظارت بر در
د يدر مورد ارزش تول. صرف بهبود منابع آب منطقه شود

اما . شد  ح دادهيسبه آن قبالً توض آب و نحوه محا يينها
ل هر  ل و انتقا نه استحصايشده آب، در واقع هز مت تماميق

ل آب  استحصا يها نهيهز. مترمکعب آب تا سر مزرعه است
  :شوند يم ميبه دو دسته تقس

ه،  نه حفر چايرنده هزيکه دربرگ يگذار هيسرما يها نهيهز -١
 - ٢. د و نصب موتور پمپ و متعلقات آن استيزات، خريتجه

ت، سوخت، يري، مديکه نگهدار يبردار بهره يها نهيهز
دوام و  آالت، ابزار و لوازم کار کم نيرات ساختمان و ماشيتعم

 . رديگ يحق نظارت حمل و نقل را در برم
نه ساالنه يبه هز يگذار هيسرما يها نهيل هزيتبد يبرا

  :شد کار گرفته ر بهيکنواخت فرمول زي
)%,,/()%,,/( niFASVniPAPEUAC −=          )١٠(             

EUAC کنواخت،يانه ينه ساليهزPيها نهيهز يارزش فعل 

)/,,%(،يگذار هيسرما niPA يل ارزش فعليب تبديضر 
عمر n  نرخ بهره، iساالنه، کنواخت يبه  يگذار هينه سرمايهز
)/,,%(و يارزش اسقاط  SVد،يمف niFAل يدفاکتور تب

  .استکنواخت ساالنه ينده اسقاط به يارزش آ
 يها نهيکنواخت ساالنه هزيپس از محاسبه معادل 

 يبردار نه بهرهيدست آمده با هز ، مقدار بهيگذار هيسرما
با . ديآ يدست م هنه ساالنه مصرف آب بيساالنه جمع و هز

                                                
1- Private cost 
2- Social cost 
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زان استحصال آب از هر حلقه چاه و با استفاده از يمحاسبه م
  :ديآ يدست م نه هر متر مکعب آب بهير هزيفرمول ز

نه هر يهز= نه ساالنه آب يهز/ زان استحصال ساالنه آبيم
  متر مکعب آب

= هر مترمکعب ييد نهايارزش تول - نه هر مترمکعب آب يهز
  مت هر متر مکعب آبيق
  

  ج و بحثينتا
  ديبرآورد تابع تول

 OLSو روش  SPSSزار اف ن پژوهش با استفاده از نرميدر ا
کاب  يمختلف تابع برآورد شدند و شکل تابع يها شکل

جه از کاب يداشت در نت يدارتر يمعن يها داگالس جواب
  .)١جدول(داگالس استفاده شد 

  ديج برآورد تابع تولينتا  -١جدول 
 T. value S. E  بيضر  ريمتغ

  ٨٩/٠  -٩٤/٣  -٧١/٤  ب ثابتيضر
X1 )١٩/٠  ١٤/٢  ٨٩/٠  )لوگرميبرحسب ک ييايميش مقدارکود  

X2 )٢٧/٠  ٧٢/٣  ٢٤/٠  )کار برحسب نفر روز يروين  
X3 )٣٢/٠  ٨٠/٣  ١٩/٠ )آالت برحسب ساعت نيماش  

X4 )١٢/٠  ٨٩/١  ١٥/٠ )تريمقدار سم برحسب ل  
X5 )١٠٨/٠  ٦٤/٥  ٢٥/٠  )حسب مترمکعببر  مقدار آب  

98.1. =WD  74.0
2

=R  92.54=F  78.02 =R  
  

% ٧٤توان گفت که  يل شده مين تعدييب تعيبا توجه به ضر
له يوس به) د محصوليمقدار تول(ر وابسته يرات متغيياز تغ
 Fتر بودن بزرگ. شود يح داده ميمستقل توض يرهايمتغ

ن موضوع است يانگر ايب% ٥جدول در سطح  Fاز  يمحاسبات
 يمعطور دسته ج به دن ا مستقل توانسته يرهايکه متغ

ن واتسون يآماره دورب. ح دهندير وابسته را توضيرات متغييتغ
  . وجود ندارد يهمبستگ ده خوديدهد که پد ينشان م

: آب که عبارت است از ييد نهايمنظور محاسبه ارزش تول به
ک ياز  يريجه بکارگين واحد محصول که در نتيارزش آخر
 ييد نهايابتدا تول ديبا ديآ يدست م نهاده آب به يواحد اضاف

  . دكرمت محصول ضرب ين و در قييرا تع

)١١       (                  Wa
QEP

wa
QMP wawa .=

∂
∂

=
  

)١٢          (                        waQwa MPPVMP .=  

زان آب يمتوسط م Waآب،  ييد نهايتول waMP:كه در آن

آب  يديکشش تول waEP،)مترمکعب در هکتار( يمصرف
Q و )در هكتار لوگرميک(د محصول ذرت يمقدار تولQ 

  .باشد يم )در هكتار لوگرميک(د ذرت يمقدار متوسط تول
ر با دو روش يرت در شهرستان بردسنکه مزارع ذيبا توجه به ا

 يمحاسبات الزم  برا. شوند يم ياريآب يو دوارمرکز يسطح
ک انجام شده است يبه تفک ياريآب يها ک از روشيهر

).٢جدول(
  بها توليد نهايي، ارزش بازده نهايي، کشش قيمتي و آب -٢جدول 

  EPwa  Q  Wa  ياريآبنوع  بيضرا
MPwa  PQ  VMPwa Ewa Pwa 

  ٧/١٣٢  -٥٥/١  ٧/٣٧١  ١٨٠٠  ٢٦/٠  ٩٥٠٠  ٢٣/٧٨٤٨  ٢٥/٠  سطحي
  ٢٢٩  -٩٧/١  ٤٦٨  ١٨٠٠  ٢٦/٠  ٧٥٠٠  ٢٣/٧٨٤٨  ٢٥/٠  يدوار مرکز

 
 ٢٦/٠ يدوارمرکز ياريآب در روش آب يينها يور بهره

 يهر متر مکعب آب اضاف يازا به يعني. دست آمد لوگرم بهيک
 ييد نهايارزش تول. شود يد ذرت اضافه ميلگرم به تو ٢٦٠

آمد   دست هال بير ٤٦٨ يدوارمرکز ياريآب در روش آب
ان يدر جر يگر با افزودن هر مترمکعب آب اضافيعبارت د به

. ابدي يش ميال افزاير ٤٦٨د محصول، درآمد کشاورزان يتول



  بها در استان کرمان ضاي آب و تعيين آب ابع تق بررسي تا       ١٠٤

  

 

. استلوگرم يک ٢/٠ سطحيآب در روش  يينها يور بهره
د يگرم به تول ٢٠٠ يمترمکعب آب اضافهر  يازا به يعني

 ياريآب در روش آب ييد نهايارزش تول. شود يذرت اضافه م
گر با افزودن هر يعبارت د به. ال محاسبه شدير ٣٧١ سطحي

د ذرت، درآمد کشاورزان يان توليدر جر ياضاف مترمکعب آب 
  . ابدي يش ميال افزاير ٨/٣٧١

 سود يداکثرسازآب با استفاده از روش ح يضا تقا معادله
 rwaضاي آب،   مقدار تقا Dwa :که در آنصورت زير است  به

قيمت هر کيلوگرم  r1، )ريال بر مترمکعب(قيمت نهاده آب 
هزينه  r3، )نفر روز(دستمزد کارگر  r2، )ريال(کود شيميايي 

.است )ليتر(قيمت سم r4 يک ساعت کار ماشين آالت، 
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شود مقدار  يآب مشاهده م يضا طورکه در تابع تقا همان
با . مت هر مترمکعب آب رابطه معکوس دارديآب با ق يتقاضا

د يآب در تول يمت هر مترمکعب آب، مقدار تقاضايش قيافزا
  . ابدي يذرت کاهش م

ته و چنانچه از تابع سود نسبت به نهاده آب مشتق گرف
  .ديآ يدست م به (Xwa)آب  يم تقاضايصفر قرار ده يمساو

کشش توليد  aقيمت هر کيلوگرم محصول، P  : در آنکه 
ي آب از ضا گاه کشش تقا آن .تقاضاي آب است  Xwaآب، 

  :ديآ يدست م ر بهيز معادله
)١٤(                                               cYP −= .π  
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. آمده است ٣هزينه ساالنه استخراج و انتقال آب در جدول 
وزارت  يها نامه آمده از پرسش دست هبا توجه به اطالعات ب

متر  ١٠٨٩٧٤١طور متوسط ساالنه  يرو از هر حلقه چاه بهن
  ).٤جدول(شود  يمکعب آب استخراج م

  
  )الير(کنواخت استخراج و ا نتقال آب ينه ساالنه يهز  -٣جدول

  %٢٠  %١٥  %١٠  هنرخ بهر )الير(نه يهز

  ١٨٥٤١٧٢٧  ٣/٢٩٩٩٣١٦  ٩/٢٦٠٠٥٢٠  زاتيکنواخت حفر چاه و تجهينه ساالنه يهز
  ٦/٥٣٢٦١٢٩١  ٥/٦٢٥٩٨١٥٩  ٢/٢٤٥٧٢٦٥١  د موتور پمپ و نصب آنيکنواخت خرينه ساالنه يزه

  ١/١٣٦٠٨٣٨٨١  ٢/١٠٤١٦٧١٢٧  ١/٧٤٢٠٣٠٨٦  کنواخت انتقال آبينه ساالنه يهز
  ٨٤٧٠٠٠٠  ٨٤٧٠٠٠٠  ٨٤٧٠٠٠٠  ساالنه ينه جاريهز

  ٢٩٠١٨٦٩٠٠  ٢٢٣٣٤٨٤٥٠  ١٧٥٤٩٠٩٤٧  نه ساالنهيکل هز
  

  )ل اير(ترمکعب آب مزرعه نه هر ميهز  -٤جدول 
  %٢٠  %١٥  %١٠  نرخ بهرهشرح 

  ٢/٢٣٩  ٢٠٥  ١٦١  )ل  اير(نه هر مترمکعب آب يهز

 
زات آن يد موتور پمپ چاه و تجهين محاسبات عمر مفيدر ا
نظر گرفته سال در ٣٠د شبکه انتقال آب يسال و عمر مف ١٠

 ينه هر مترمکعب آب برمبناين پژوهش هزيدر ا. است شده
در محاسبات ) ها ج بانکينرخ بهره را(درصد  ٢٠ نرخ بهره

مت يق ينيگزيبا جا. است  ال درنظر گرفته شدهير ٢٣٩ يبعد
حسب زان استفاده آب بريد و ميمحصول و متوسط تول
توان کشش  يمت تمام شده آب ميمترمکعب در هکتار و ق

 يبرا. دكرد ذرت را محاسبه يآب در تول يتقاضا برا يمتيق
ق ين تحقيکه در ا. مياز داريت تمام شده را نمين منظور قيا

 ٢٣٩ درصد،٢٠نرخ بهره ينه هر مترمکعب آب برمبنايهز
 يمتين در قيبنابرا). ٢جدول(است  نظر گرفته شدهال درير
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) هر مترمکعب يال براير ٢٣٩(مت تمام شده آب يبرابر با ق
 ياريآب يها آب در روش يتقاضا برا يمتيکشش ق
 - ٥٥/١و  - ٩٧/١برابر با سطحي  ياريو آب يدوارمرکز

آب در هر دو روش  يدهد تقاضا برا يدست آمد که نشان م هب
ش يک درصد افزايکه با  يا گونه به. استر يپذ کشش  ياريآب
و  يا قطره ياريآب يها آب در روش يمت آب تقاضا برايق

با . ابدي يدرصد کاهش م ٥٥/١و  ٩٧/١ب يترت به سطحي
نان يتوان با اطم يآب م يقاضا برار بودن تيپذ توجه به کشش

زان يدر م يا کننده نييآب نقش تع يگذار متيگفت که ق
  . داشت ن نهاده خواهديا يريکارگ هب

نه يهز يشود و دارا يمحسوب م يعموم يک کااليآب 
آب  يگذار متيق باشد و در يم ينه اجتماعيو هز يخصوص

  . آب منظور شود يو اجتماع يخصوص يها نهيهزد يبا
د يآب برابر با ارزش تول يمت براين قيتر ن مناسبينابراب

  ). ٢جدول(مت تمام شده آب است يق يآب منها يينها
منظور  که دولت به ييل تعرفه بااليبه دل ينهاده آب کشاورز

کند از ارزش  يآب پرداخت م يت از قشر کشاورز برايحما
است يس يامکان اجرا. باشد يبرخوردار نم ييباال

ن ين شده در اييتع يبها زان آبيآب با م يرگذا  متيق
را يز. اجرا شود يجيصورت تدر د در طول زمان و بهيق بايتحق

د ين از چرخه تولييپا يين صورت کشاورزان با کاراير ايدر غ
ن که در دو روش ين با توجه به ايهمچن .شوند يحذف م

آب محاسبه  يمت برايدو ق) يو دوارمرکز سطحي( ياريآب
شتر است، اعمال يب يت آب در روش دوارمرکزميشده و ق

ن رفتن يست و باعث از بير نيپذ امکان يمتياست دو قيس
به ) مركزيبه دوار يسطحاز ( ياريآب يها ل روشيزه تبديانگ

  . آب خواهد شد ييش کارايمنظور افزا
آب  يگذار ن مسئله مهم را مدنظر داشت که نرخيد ايالبته با
است، ين سيزم است همراه با است و الين يکاف ييبه تنها

در  ها آنبها و استفاده از  دات آبيعا يآور است جمعيس
ن راستا يکار گرفته شود و در ا به يجهت بهبود منابع آب

 يبند هيمانند سهم يمتيرقيغ يها استيتوان از اعمال س يم
منطقه،  يفصل يها ه آب بران مهار رودخانهيجاد اتحاديا آب،
انتقال آب استفاده  يها جاد شبکهياق کشاورزان در يتشو
  . كرد
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