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 نیاز مورد هایداده و رود هلیل آبریز ةحوض در واقع جیرفت ةزیرحوض طالعهم مورد ةمنطق .گرفت
 زیان سازی حداقل و آبیاری از حاصل منفعت تابع ةمحاسب استفاده مورد روش .بود 2174 سال به مربوط

 منابع از برداشت در درصدی سی و بیست محدودیت ابتدا ،منظور ینبد بود. منطقه کل در درآمدی
 بندیسهمیه اساس بر تخصیص ،بهینه تخصیص هایشیوه بررسی ،سپس و شد اعمال زیرزمینی آب

 در آب وریبهره و آبیاری از حاصل منافع لحاظ از آب تناسبی بندیسهمیه اساس بر تخصیص و ثابت
 آب بازار کارآیی فرضی، آب بازار یک ایجاد طریق از ،آن از پس .پذیرفت انجام مختلف محصوالت

 هایهزینه اثر بررسی منظور به گرفت. قرار تحلیل و تجزیه مورد صیتخص هایروش این اجرای از پس
 گرفته نظر در آب قیمت درصد سی و بیست ده، پنج، صفر، معادل مبادله هزینة آب، تجارت بر بادلهم

 باشد، صفر مبادله هایهزینه و حاکم بازار بر کامل رقابت شرایط هچنانچ ،پژوهش نتایج اساس بر .شد
 کل برای آبیاری منافع و آب حقوق مشابه نهایی تخصیص به منجر آب بازار تشکیل و بهینه تخصیص

 به دسترسی کاهش با ،همچنین ند؛کارآمدتر متناسب و ثابت بندیسهمیه قوانین از و شوندمی جامعه
 و شده مبادله آب حجم ،مبادله هایهزینه افزایش با و افزایش آب تجارت از حاصل منافع آب، منابع
 یابد.می کاهش آب تجارت از حاصل منافع

 
 .جیرفت درآمدی، زیان تابع آب، منابع بهینه تخصیص آب، بازار :هاکلیدواژه

  JEL : Q25, Q18, Q13 بندیطبقه

 

 مقدمه

 مواد و انرژی تولید در آن پیامدهای و آب کمبود بارةدر همگانی نگرانی یک ،امروزه
 2125 سال در اقتصاد جهانی انجمن توسط که جهانی نظرسنجی یک نتایج .دارد وجود غذایی

 بحران سطح باالترین که دهدمی نشان ،گرفت انجام شده شناخته کارشناس صد نه بین در
 برنامة گزارش سومین همچنین، .بود خواهد آب بحران از برآمده آینده سال ده طی اجتماعی

 که دهدمی هشدار ،سابقه بی طور به ،2117 سال در 2متحد ملل سازمان آب جهانی ارزیابی

                                                                                                                                   
1. United Nations World Water Assessment Programme (UN WWAP) 
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 ,Cosgrove and Loucks) است جدی بسیار آب از ناپایدار و نادرست استفاده پیامدهای

2015). 
 یک از هایینشانه شوری و آلودگی ی،زیرزمین هایآب تخلیه آب، کمبود مشکالت

 و توسعه برای بازار و سازمانی تحوالت عدم ،هاگذاریسیاست شکست در عمیق بسیار مسئله
 چارچوب کشورها، از بسیاری در که ای گونه به ،(Ahmad, 2000) است آب منابع مدیریت

 شده زیرزمینی هایآب رویهبی استخراج به منجر اقتصادی هایسیاست و موجود ضعیف قانونی
 امنیت و اقتصادی ةتوسع و کندمی ریزیپایه را توسعه هایجنبه همه آب که آنجا از .است

 و اقتصادی کارآمد، مدیریت به نیاز ،ددار قرار آب ضعیف مدیریت خطر رضمع در اجتماعی
 ماهیت .(Bekchanov et al., 2015; Garrick et al., 2013) شود می احساس آب منابع پایدار
 سطح مانند اساسی شرایط به بسته ،گذاری سیاست ابزارهای و آب سیاست اصالحات دقیق

 کشور به کشوری از ،کشاورزی اهمیت و آب نسبی کمبود سازمانی، ظرفیت و اقتصادی توسعه
 ، بایدحوضه و منطقه کشور، هر در خاص هایسیاست طراحی برای و است متفاوت دیگر

 مهم ابزارهای از یکی همه، این با ؛(Cai et al., 2006) گیرد انجام الزم مطالعات و تحقیقات
 از بسیاری در کمیاب منابع مجدد تخصیص تسهیل منظور به ،اخیر هایدهه در که اقتصادی
 تتجار ،در بسیاری از مناطق جهان که ای گونه  به ،است آب بازارهای ،هشد استفاده کشورها

 بیشتر در و ؛(Griffin et al., 2013) است کرده کمک آب کمبود مشکالت کاهش به آب
 در گذاریسرمایه و آن واقعی ارزش از آگاهی افزایش آب، از حفاظت به بازارهااین  موارد،
 آب تجارت ،واقع در .است شده منجر آب مجدد استفاده و مصرف در جوییصرفه هایفناوری

 هاقیمت این که ای گونه به ،کندمی ایجاد را بازاری هایقیمت که است اقتصادی ابزار یک
 شرایط تغییر به واکنش در افراد اقدام و است آن فرصت ةهزین و آب کمیابی ارزش ةدهند نشان

 با کاربردهای برای آب اضافی ةعرض آب امکان بازارهای انگیزد.می بر را تقاضا و عرضه
 در آب فروش برای )پاداش( جبران با و کند می فراهم جدید منابع توسعه بدون را باال ارزش

 Rosegrant and) سازدمی فراهم را آب از کاراتر استفاده انگیزه کمتر، ارزش با کاربردهای

Binswanger, 1994). برای سازمانی راهکارهای تریننویدبخش از یکی آب بازار ،بنابراین 
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 هایاستفاده منظور هب آب منابع تأمین رایب ویژه به زیرزمینی و سطحی هایآب تخصیص
، بازارهای اخیر ةده دو طول در ،شد گفته که گونههمان .است کشاورزی و شهری ارزشمند

 متحده ایاالت در ،برای نمونه اند.شده معرفی توسعه حال در و یافته توسعه کشور چندین در آب
 ,.Garrick et al) دارد وجود بازار آب مزایای با ارتباط در مدارکی شیلی و اسپانیا آمریکا،

 با ایجاد بازار آب ،کلی طور به که دهدمی نشان مطالعات از بسیاری نتایج همچنین، .(2013
 در است ممکن آب تجارت از حاصل سوددهد. می افزایش را ای منطقه درآمد ،مثبت اثرات

 Ahmadi et al., 2016; Bonnie et al., 1991; Franco) باشد متفاوت بسیار بردارانبهره میان

and Zhu, 2015; Hadjigeorgalis, 2009; Howe et al., 1986; Kamranian Marenani, 

2014; Mahmoudi and Parhizkari, 2016)،ای از مجموعه نیازمند آب بازار ایجاد ؛ البته 
 طریق از آب تخصیص مبنای قانون» گیری شکل اینکه جمله از نیازهاست، پیش و اقدامات

 حاکم مقررات و شرایط و آب حقوق هایویژگی و باشد جامع و سادهباید  «معامله قابل حقوق
 نقش ،شود اجرا و ایجاد آب حقوق ثبت د،کن مشخص وضوح به را آب حقوق تجارت بر

 مشخص آنها میان اختالفات حل هایراه و آب تخصیص در درگیر افراد و مؤسسات دولت،
 که را محیطی زیست اثرات و ثالث شخص منفی اثرات برابر در صرفه به مقرون حفاظت و شود

 برای الزم گذاریسرمایه ،این بر عالوه د.تأمین کن شود، ایجاد آب معامالت از است ممکن
 ,Rosegrant and Binswanger) است ضروری آب انتقال و توزیع هایشبکه گسترش و بهبود

 این غیر در ؛شود انجام مناسب سازمانی چارچوب یک در معامالت باید ،بنابراین .(1994
 یا ،کند ترویج را عدالت ،داده افزایش را کارآیی توانندنمیبازارها  ،کلی طور به ،صورت
 Garrick et al., 2013; Grafton et) نگیرد قرار منفی تأثیر تحت ثالث شخص کند که تضمین

al., 2016). 
 مکانی و زمانی نامناسب توزیع متعدد، هایخشکسالی اقلیمی، شرایط نیز ما کشور در

 صنعت و شرب کشاورزی، هایبخش در رشد حال در تقاضای شده است که موجب بارندگی
 زیرزمینی آب منابع که ایگونه به ،شود داده پاسخ زیرزمینی آب منابع از برداریبهره افزایش با

 در برداشت اضافه رای نمونه،ب اند.گرفته قرار برداریبهره مورد خود طبیعی تغذیه جریان از بیش
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 از .(IWRMC, 2003) است شده زمین نشست و زیرزمینی مخازن تخریب باعث کرمان استان
 اقتصادی ارزش به توجه ،های توسعه اقتصادی کشور، در قوانین برنامهاخیر های سال در ،رو این
 ,Jofre and Alizadeh) است گرفته قرار تأکید مورد آب بازار تشکیل به افراد تشویق و آب

 با مصارف تشویق و کاربری تغییر در انگیزه ایجاد باعث آب بازار ایجاد ،واقع در .(2009
 بهبود و فمصر کارآیی بر آب بازار ایجاد اثرات بررسی ،رو این از د.شومی باالتر ارزش
 همچنین، و گذارانسیاست و ریزانبرنامه برای راهنمایی تواندمی بردارانبهره منافع و صیتخص

 باشد. بازار بدین ورود منظور به کشاورزان برای ایانگیزه
 ،آن تجارت معایب و مزایا و آب تخصیص کارآیی بر آب بازار اثرات بررسی زمینه در

 بازی، نظریة ریاضی، ریزیبرنامه مختلف الگوهای کمک با کشور خارج و داخل در مطالعاتی
 ;Draper, 2008; Matthews, 2004) است گرفته انجام محور عامل و عمومی تعادل هایمدل

Olmstead, 2010; Rosegrant and Binswanger, 1994). 
 از برخی ،تخصیص مسئله اهمیت و آب منابع کمیابی افزایش به توجه با سویی، از
 که البته در اندهپرداخت بردارانبهره بین آب تخصیص هایروش دیگربه بررسی  نیز مطالعات
 کل منافع حداکثرسازی هدف با اغلب آبیاری آب تخصیص سازی مدل ،آنها از بسیاری

 ریزیبرنامه مختلف هایروش از استفاده با آب اقتصادی ارزش به توجه بدون و اقتصادی
 الگوریتم و هابازی نظریة همچنین، و فازی ،آرمانی و خطی پویا، ریزیبرنامه جمله از ریاضی
 Alarcón et al., 2014a; Ghadami et al., 2009; Huang and) است انجام شده ژنتیک

Loucks, 2000; Lii and Guo, 2014; Lu et al., 2009; Momeni and Rezaei, 2009; 

Nourani et al., 2012; Sabouhi and Mojarad, 2010). کارآیی ةمقایس به که مطالعاتی اما 
 اند،پرداخته آبی کم شرایط در آب تخصیص هایشیوه سایر و آب بازارهای اقتصادی
 (Alarcon and Juana, 2016) مطالعة االرکن و جوانا به توانمی ،جمله آن از شمارند؛ انگشت

 است. پرداخته آب بازار و تخصیص هایروش دیگر و بهینه تخصیص ةمقایس به که کرد اشاره
 در را آبریز حوضه یک در آب منابع تخصیص نیز (Saffari et al., 2016) همکاران و صفاری

  .اند کرده مقایسه یکدیگر با آب بازار و عمومی تخصیص چارچوب دو
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 و ثابت بندیسهمیه اساس بر تخصیص بهینه، تخصص ةشیو هس اثرات ،حاضر ةمطالع در
 و آب وریبهره بر آب بازار اساس بر تخصیص همچنین، و تناسبی بندیسهمیه اساس بر تخصیص

 مقایسه و بررسی مورد داده کم و ساده سازی فرمول روش یک از استفاده با بردارانبهره منافع
 .است گرفته قرار

 
 هاروش و مواد 

 «پارتو ةبهین توزیع» عنوان با تولیدی های فعالیت بین منابع ةبهین تخصیص نظری اساس
 همان یا مصرف سطوح که است حداکثر زمانی کل سود قانون، این اساس بر است. شده شناخته

 .(Reca et al., 2001) باشد برابر هازمان یتمام در و کنندگانمصرف همه برای نهایی منافع
آب نیز  کمبود هایموقعیت مانند ،دهدمی رخ منافع جای به نهایی زیان که زمانی برای توانمی

 منظور به حاضر، پژوهش در .(Alarcón et al., 2014a) گرفت نظر در استداللی مشابه را
ات االرکن و مطالع در هکاررفت به روش از ،منطقه یک در آن بازار ارزیابی و آب ةبهین تخصیص

 Alarcón et al. 2014a; Alarcón( و االرکن و همکاران )Alarcon and Juana, 2016جوانا )

et al. 2014b) برای کافی میدانی هایداده که مواردی برای روش این است. شده استفاده 
  است. شده پیشنهاد ندارد، وجود سنجیاقتصاد هایتحلیل و تجزیه

 های آب از برداشت محدودیت نخست، .دهد میرا نشان  تحقیق روش ساختار 2 شکل
 ثابت بندیسهمیه تخصیص ةشیو سه ،سپس شده و اعمال درصد سی و بیست میزان به زیرزمینی

 قرار بررسی مورد بهینه تخصیص و محصول هر برای تناسبی بندیسهمیه محصوالت، تمام برای
 داخلی آب بازار قوانین، یندب مربوط هایتخصیص از گیری با بهره آن، از پس و گرفته

 زیان و آبیاری از حاصل منفعت تخصیصی، آب میزان ةمحاسب برای .است هشد سازی شبیه
های های کمتری در مقایسه با روشکه نیاز به داده است شده استفاده توابعی از نیز درآمدی

 .شود ؛ در پی، توضیح این توابع ارائه میدیگر دارند



   ......با آن مقايسة و آب بازار كارآيی بررسی 

03

 
 تحقیق روش ساختار -1شکل

  شود: داده نشان زیر رابطه صورت بهاز آبیاری محصول  آمده دستهب منفعت اگر

(2)    ( )        

 در محصول همان تولید از حاصل سود Bs و محصول یک تولید از حاصل سود Bآنگاه، 

 اشکال گرچه است، دو درجه سود تابع که شودمی فرض است. )دیم( آبیاری بدون شرایط

 : گرفت نظر در توانمی نیز را تابعی دیگر

(2)   ( )  
 

 
            

  پارامترهای
 

 آب میزان   متغیر و سود تابع خطی و دوم درجه ضرایب ،ترتیب به ،  و 

 .است استفاده مورد

  شود: می بیان 4 و 1 روابط صورت به نهایی سود و سود تابع ،صورت این در

(1)    ( )  
 

 
         

اعمال محدودیت برداشت آب

سهمیه بندی 
ثابت

تخصیص 
بهینه

سهمیه بندی 
تناسبی

محاسبه میزان 
آب تخصیصی

محاسبه منافع 
حاصل از آبیاری

محاسبه زیان 
درآمدی

ادله مبهزینه تشکیل بازار آب با و بدون 

محاسبه میزان آب 
تخصیصی

 محاسبه منافع حاصل از
تجارت آب

محاسبه زیان 
درآمدی

محاسبه حجم آب 
مبادله شده
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(4)    
  

  
                   

 .است (q) مصرفی آب در افزایش واحد یک از ناشی سود در تغییر یا نهاییسود   
 میزان افزایش با که هرچند ،گیردمی انجام آبیاری باشد، (MB> 0تر از صفر ) بزرگ مقدار اگر
  است. شده فرض     و     زیرا ،یابد می کاهش آن مقدار استفاده، مورد آب

 با که سودی و    با ،است سازگار آن آبی کامل نیاز با که گیاه مرجع تخصیص اگر
 رابطه اساس بر مرجع آبیاری از حاصل منافع ،شود داده نشان    با ،شودمی ایجاد آن مصرف

  :شودمی محاسبه (5)
(5)             

 یا تر کوچک آب تخصیص هر شود.می گرفته نظر در مرجع ةنقط عنوان به        نقطه
 m ضریب دو ریاضی، سازیحداکثر دوم شرط از استفاده با است. (  ) مرجع تخصیص مساوی

 شوند.می تعیین راحتی به k و

(6) 
            

          
 

 
   
 
     

|    
      

  
    

     

  
 

 :آورد دستهب (9) رابطه اساس بر را (  ) مرجع سود توانمی همچنین،

(9)     
  

   
    
   

   و معین سال یک در آبیاری از حاصل دسو    در آن، که
 آب میزان نسبت ⁄      

 است. ((  آبی) کامل نیاز به (  ) معین سال یک در مصرفی
 خاص سال یک در آب به دسترسی ،i محصول برای آب، کمبود شرایط به توجه با

   صورت به ،(سود حداکثر و آب کمبود بدون) مرجع سال به نسبت
 شود. می بیان ⁄       

؛        ،است مرجع تخصیص با برابر حداکثر محصول هر به هیافت تخصیص آب کهاز آنجا 
  2 در نتیجه،

 سال یک به توجه با خاص، سال یک در آب کاهش درصد ،بنابراین است.   
 هر برای ،نتیجه در شود.می بیان ⁄       صورت به منطقه کل برای آب، کمبود بدون
 بیشتر دسترس در آب مقدار کل از تواندنمی محصوالت هایتخصیص مجموع تخصیص، شیوه
∑ :باشد     

 
   .  
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 شود:می بیان (8) ةرابط صورت به     محصول هر آبیاری از حاصل سود

(8)           (
   

   
 (
  

   
)
 
)       (   

    
  ) 

 ،واقع در که شودمی محاسبه (7) ةرابط از استفاده با    محصول هر درآمدی زیان

 سود و (شودمی حاصل گیاه آبی کامل نیاز کارگیری هب با که سودی ،یعنی) پتانسیل سود تفاوت

  .است محصول کشت از حاصل

(7)                   (    
 )  

 دسترس، در آب میزان به توجه با ،یهکتار n کشاورزی منطقه یک در است ممکن

 محصول نوع از نظر صرف هکتار، هر برای یکسان سهمیه پذیرش به مجبور کشاورزان

 اجباری، سهمیه زمین، از قطعاتی در است ممکن ،بنابراین .⁄        باشند: شده، کشت

 رودنمی انتظار درآمدی زیان هیچ ،صورت این در .کند وردهآبر را مرجع تخصیص یا آبی نیاز

 دیگر محصوالت به آب، بازار غیاب در ای و بفروشد بازار در را مازاد این تواندمی برداربهره و

  2 منطقی متغیر (7)رابطة  عبارت به رو، از این دهد. اختصاص
 در که شودمی اضافه   

 گیرد:می صفر مقدار ،صورت این غیر در و یک مقدار ،بودن صادق صورت

(21)          (    
 )    

    

 از یمشابه درصد اعمال با تواندمی تناسبی سهمیه تخصیص روش دیگر، سوی از

   شود: اجرا محصول هر برای و منطقه کل برای آب کاهش
         

 با .⁄⁄     

 به i محصول هر درآمدی زیان است، دو درجه سود تابع که زمانی ،روابط این از استفاده

 :شودمی نوشته (22) ةرابط صورت

(22)                   (    
 )       (   

 )  

 ،L منطقه، درآمدی زیان کل که است تخصیصی ،آب تخصیص کارآمدترین اما

 این به توجه با را L که است هایی     یافتن هدف ،بنابراین شود. حداکثر کل سود یا حداقل

 حداقل نشود، بیشتر دسترس در آب مقدار کل از هیافت اختصاص آب مجموع که محدودیت

 ،بنابراین ؛گیردنمی نظر در را همه برای برابری معیار هیچ مطلوب، وضعیت واقع، در .سازد



 111شمارة   ،92اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

03 

 تمامی نهایی سود ،بهینه حل در .کند ایجاد کشاورزان بین را توجهی قابل نابرابری است ممکن

 نسبت و دو درجه توابع برای (6) ةرابط گرفتن نظر در با ،بنابراین .است برابر محصوالت

  
 آید: دستهب (22) ةرابط از تواندمی تخصیص هر ،⁄       

(22)      
    

   
   (    

 )         
    

  

 
 
   

    
 

 صفر از تر بزرگ باید هاتخصیص همه که گونه همان آمده، دست هب MB مقدار برای

(       
⁄          شرط که محصوالتی باشند، (     برای ،ندارند را    

 به دسترسی مقدار یک با MB مقدار هر ،نتیجه در شوند.نمی گرفته نظر در تخصیص دریافت

 (21) ةرابط مطابق ،آمده دست هب مقادیر کردن اضافه با را آن توانمی که ،شودمی متناظر Q آب

 کرد: تعیین

(21)    ∑      
  ∑    (  

  

 
 
   

    
)  (  

   ) 

  آب بازار

 منجر آب تخصیص هایشیوه ،(⁄      ) شد اعمال آب محدودیت آنکه از پس

 ،فرضی بازار یک سازیشبیه طریق از ،حال .شودمی محصول هر به     نسبی تخصیص به

    مبادله هایهزینه ،   آب برای پرداختی قیمت در .آیدمی دستهب (   ) بازار تخصیص

 .         :دانجاممی سود کاهش به که ،شودمی گرفته نظر در ثابت مقدار یک عنوان به

 و مثبت( عالمت )با خریداران برای مبادله هایهزینه که شودمی فرض ،سازیساده برای

 دستهب بازار طریق از تواندمی که سودی ،رو این از است. یکسان منفی( عالمت )با فروشندگان

 :دشومی محاسبه (24) ةرابط مطابق آید،

(24)          (    
    

  )  (     )    (  
    

 ) 

 زمانی و بوده       از تر بزرگ نهایی سود که خردمی آب زمانی تنها کشاورز یک

 منفعت اگر ،نتیجه در .باشد داشته       از تر کوچک MB که دکنمی آب فروش به اقدام

 حفظ را خود ةاولی تخصیص ،باشد داشته قرار       و       بین برداربهره یک نهایی

  .دکنمی
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   ،بنابراین
 از و کند،می بهینه را کشاورز سود که است تخصیصی    که ⁄      

 آید.:می دستهب (25) ةرابط
    
   

 
   
  
   (    

 )  (     )       

(25)    
  

{
 
 

 
 (  

     

 
 
   

    
)  (
     

   
      )  (

     

   
 (     

 )       )  

(  
     

 
 
   

    
)  (
     

   
      )  (

     

   
 (     

 )       )  

   
  (
     

   
 (     

 )       )  (
     

   
 (     

 )       ) 

 

∑ شرطباید  که است بدیهی      
 
 کل سود تابع ،اساس این بر شود. رعایت    

 آید:می دستبه (26) ةرابط از منطقه

(26)     ∑      ∑      ((     
     

  )  (     )     (   
     

 ) 

 آید:می دستهب (29) ةرابط از درآمدی زیان تابع و

(29)    ∑   ∑     (     
 )  (     )     (   

     
 )  

 و تولید ةهزین عملکرد، به مربوط اطالعات شامل تحقیق انجام برای نیاز مورد هایداده

 از تولید اب طتبمر اطالعات .است آبیاری خالص نیاز و منطقه در شده کشت محصوالت قیمت

 محصوالت آبی خالص نیاز و اخذ 2174 سال به مربوط جیرفت ةمنطق کشاورزی جهاد سازمان

 بازار سازیشبیه و سازیبهینه ةمسئل حل همچنین، .است هشد محاسبه آب ملی سند اساس بر

 .است گرفته انجام GAMS افزارنرم در آب

 رود هلیل حوضه مرکزی ناحیه در واقع جیرفت مطالعاتی ةمحدود بررسی، مورد منطقه

 هامون آبریز حوضه مطالعاتی محدوده 22 از یکی ناحیه این بوده، که کرمان استان در

 غرب ناحیه کشاورزی قطب ،خاك و آب منابع باالی توان دلیل به آن دشت است و جازموریان

 سبزیجات )گندم(، غالت شامل منطقه این در کشت ترین مهم شود.می محسوب جازموریان

  .است مرکبات( و )نخیالت میوه درختان و )یونجه( ای علوفه نباتات فرنگی(،گوجه و )خیار
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 بحث و نتایج

 استفاده زیرزمینی آب منابع از که مطالعه مورد منطقه زراعی محصوالت کشت الگوی
 حاصل منافع و شده گرفته نظر در    مرجع تخصیص عنوان به که آبیاری ناخالص نیاز کنند، می
 جدول در شود،می یاد     مرجع آبیاری منافع عنوان به آن از که آب میزان این کارگیریهب از
 درصد 45 راندمان گرفتن نظر در با آبیاری، ناخالص نیاز محاسبه منظور به است. شده ارائه 2

 ،(IWRMC, 2013) کنند می استفاده زیرزمینی آب منابع از که اراضی از دسته آن برای
     مرجع آبیاری از حاصل منافع (،5) رابطه مطابق ،سپس شد. محاسبه    مرجع تخصیص

 در آبیاری بدون محصوالت از کدام هیچ کشت کهاز آنجا  آمد. دستهب محصول هر برای
 شود.می گرفته نظر در صفر    آبیاری بدون محصول منافع ،نیست پذیر امکان منطقه

 درصد سی و بیست میزان به زیرزمینی هایآب از برداشت محدودیت سیاست ابتدا
 بندی سهمیه و محصوالت تمام برای ثابت بندیسهمیه حالت دو در (  =91/1و    =81/1)

 از گیری با بهره آن، از پس .گرفت قرار بررسی مورد بهینه تخصیص و محصول هر برای تناسبی
  .شد سازی شبیه داخلی آب بازار قوانین، یندب مربوط هایتخصیص

 (   ) مرجع آبیاری از حاصل منافع و (  ) مرجع آبیاری ،زیر کشت سطح -1 جدول

محصول نام )هکتار( زیر کشت سطح   هکتار( درهزار ریال )     هکتار( در مکعب )متر    

 9472 1281 4892 گندم

 1295 2921 2117 جو

 21128 8121 217 حبوبات

 25762 21581 1774 یونجه

زمینی سیب  2586 6421 241847 
 261741 5111 254 پیاز

 71176 9241 4141 خیار

 62276 6761 254 هندوانه

فرنگیگوجه  1897 5541 49775 

روغنی هایدانه  917 21941 72878 

منطقه کل  21165 8515 51892 

 (South Kerman Agricultural Jahad Organization) کرمان استان جنوب کشاورزی جهاد سازمان :مأخذ
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 تخصیص و تناسبی بندیسهمیه ثابت، بندیسهمیه قانون سه از استفاده با آب تخصیص

در جدول  آب درصدی سی و بیست کاهش سیاست برای (صفر مبادله هزینه با آب )بازار بهینه

 هیافت تخصیص سهمیه میزان ثابت، بندیسهمیه در تر گفته شد، پیش که گونه همان است. آمده 2

 به دسترسی درصدی سی و بیست کاهش با قانون، این مطابق .است یکسان محصوالت تمامی به

 این که خواهد بود، هکتار در مترمکعب 5795 و 6828 ترتیب، ، بهمحصول هر سهمیه آب،

 ،صورت این در ؛باشد گیاه کامل آبی نیاز از بیش محصوالت برخی برای است ممکن مقدار

 دیگر محصوالت به آب، بازار غیاب در ای و بفروشد بازار در را مازاد این تواندمی برداربهره

 نسبت به گیاه هر به اختصاصی آب میزان تناسبی، بندیسهمیه سیاست در دهد. اختصاص

 بر محصول هر آب به تخصیص بهینه، تخصیص در اما .یابدمی کاهش آن مرجع تخصیص

که پیش از این یادآوری  چنان گیرد.می صورت منطقه کل درآمدی زیان سازیحداقل اساس

 آب قیمت معادل و برابر یکدیگر با محصول هر و منطقه کل نهایی سود ،بهینه تخصیص در ،شد

 برای و ریال 4/959برابر با    =81/1 برای قیمت آب .است معامله( هزینه گرفتن نظر در )بدون

  آمد. دستهب مترمکعبریال برای  2/2216برابر با    =91/1
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  مختلف سناریوهای در محصوالت به شده داده تخصیص آب میزان -2 جدول
 هکتار( در )مترمکعب

 محصوالت

ع
ج

مر
ص 

صی
خ

ت
 

81/1=   91/1=   

یه
هم

س
 

ت
ثاب

ی 
د

بن
 

یه
هم

س
 

ی
سب

ی ن
د

بن
 

نه
هی

ص ب
صی

خ
ت

 (
ب

 آ
ار

از
ب

) 

یه
هم

س
 

ت
ثاب

ی 
د

بن
 

یه
هم

س
 

ی 
د

بن
ی

سب
ن

 

نه
هی

ص ب
صی

خ
ت

 (
ب

 آ
ار

از
ب

) 

 2461 2276 5795 2922 2624 6828 1281 گندم

 2189 2714 5795 2851 2296 6828 2921 جو

 6295 5624 5795 6829 6426 6828 8121 حبوبات

 22128 26516 5795 25561 28864 6828 21581 یونجه

 6229 4474 5795 6272 5216 6828 6421 زمینی سیب

 5249 1921 5795 5249 4241 6828 5111 پیاز

 6854 4778 5795 6726 5922 6828 9241 خیار

 6542 4892 5795 6682 5568 6828 6761 هندوانه

 5252 1898 5795 5128 4412 6828 5541 فرنگیگوجه

 7788 9528 5795 21121 8572 6828 21941 روغنی هایدانه

 9969 5795 5795 8121 6828 6828 8515 متوسط

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 ازای به منطقه متوسط و هندوانه و زمینیسیب جو، گندم، نهایی سود تابع ،2 شکل در

آب از  معین،    سطح هر در پس از تشکیل بازار آب، است. شده رسم    مختلف مقادیر

 به و گرفته دارند، منطقه متوسط نهایی سود به نسبت کمتری نهایی سود که محصوالتی

  شود.می داده ،دارند تری بزرگ MB که محصوالتی
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 محصوالت از برخی و منطقه متوسط نهایی سود تابع -2 شکل

 منافع همچنین، و بررسی مورد تخصیص قانون سه و مرجع آبیاری از حاصل منافع

 و   =81/1 برای ثابت و تناسبی بندیسهمیه سیاست برقراری از پس آب بازار تشکیل

 هایسیاست در محصوالت آب تخصیص که آنجا از .است آمده 1 جدول در   =91/1

 فرق مختلف هایسیاست در نیز محصوالت آبیاری از حاصل منافع است، متفاوت مختلف

 یابد می افزایش آبیاری منافع آب، بازار تشکیل با که است این ،است مسلم آنچه اما کند. می

 و ثابت بندیسهمیه سیاست در آبیاری منافع آب، درصدی بیست کاهش در کهیا گونه هب

با  آب بازار تشکیل سیاست اما است؛ هکتار درهزار ریال  52921 ،متوسط طور به ،تناسبی

 محدودیت افزایش با ،این بر افزون .خواهد بود همراه هکتار درهزار ریال  51681 معادل منفعتی

 با محصوالت سودآوری مقایسه یابد.می افزایش آب بازار تشکیل از حاصل منافع آب، منابع

 قانون همچنین، و قانون این اجرای از پس آب بازار تشکیل و ثابت بندیسهمیه قانون

 کلیه سودآوری که دهدمی نشان آن اجرای از پس آب بازار تشکیل و تناسبی بندی سهمیه

  یابد.می افزایش آب بازار تشکیل از پس محصوالت

تقسیم منافع حاصل از آبیاری بر میزان مصرف آب محاسبه  وری آب که ازمیزان بهره

 4شده است، در سناریوهای مختلف برای کاهش بیست و سی درصدی منابع آب، در جدول 

وری آب در شود، تشکیل بازار آب موجب افزایش بهرهگونه که مشاهده می آمده است. همان

رت ایجاد بازار آب، کشاوزران زیرا در صو شود،تمامی محصوالت نسبت به حالت مرجع می
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د. بنابراین، خواهند بوتر حاضر به پرداخت بهای بیشتر به ازای دریافت یک مترمکعب آب آکار

و  شود میخرید و فروش آب موجب انتقال آب به مصارف با ارزش بیشتر  نظامبرقراری 

دهد که نشان می 4 و 2ول ااین، مقایسة جد دهد. عالوه برکارآیی استفاده از آب را افزایش می

وری آب بهره آنها و سودآوری ،ت منطقهمحصوالموجود  زیر کشت بین سطح مستقیمارتباط 

 .وجود ندارد
 هکتار( بر ریال هزار )ده آبیاری از حاصل منافع -3 جدول

دم 
گن

 

ت جو
وبا

حب
 

جه
ون

ی
 

ب
سی

 
ی

مین
ز

 

از
پی

ار 
خی

نه 
وا

د
هن

 

جه
گو

ی
نگ

فر
 

نه
دا

ی
ها

 
ی

غن
رو

 

ط
وس

مت
 

 5189 7271 4811 6221 7141 26174 24185 2576 2112 128 947 مرجع سود

81/1=    

 (2) ثابت بندیسهمیه
947 128 2758 2286 24185 26174 7122 6229 4811 8159 5292 

 5292 8728 4618 5895 8698 25151 21522 2472 2722 115 927 (2) تناسبی ندیبسهمیه

  بهینه تخصیص

 (Ct=1 با آب )بازار
929 285 2759 2276 24197 26172 7112 6221 4972 7295 5168 

 5299 7122 4716 6222 7124 26222 24221 2615 2758 662 2118 (2) از پس آب بازار

 5299 7245 4925 6126 8741 26125 21772 2546 2726 121 921 (2) از پس آب بازار

91/1=    

 (2) ثابت بندیسهمیه
947 128 2892 2247 24185 26174 8977 5779 4811 9462 4712 

 4712 8454 4168 5567 8226 21946 22829 2162 2822 287 682 (2) تناسبی بندیسهمیه

  بهینه تخصیص

 (Ct=1 با آب )بازار
912 242 2876 2874 24192 26172 7125 6178 4996 7244 5144 

 5241 8971 4891 6114 8728 26296 24141 2298 2898 964 2212 (2) از پس آب بازار

 5241 8764 4612 5718 8824 25729 21895 481 2812 111 684 (2) از پس آب بازار

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 مترمکعب( بر )ریال مختلف سناریوهای در آب وریبهره -4 جدول

دم 
گن

 

ت جو
وبا

حب
 

جه
ون

ی
 

ب
سی

ی
مین

ز
 

از
پی

ار 
خی

نه 
وا

د
هن

 

جه
گو

ی
نگ

فر
 

نه
دا

ی
ها

 
ی

غن
رو

 

ط
وس

مت
 

 6122 8651 8661 8972 22661 47214 22717 2212 2476 2269 2284 مرجع

81/1=    

 (2) بندی ثابتسهمیه
2179 465 2869 2881 21628 18226 21224 8757 9127 22811 9594 

 9594 21181 21176 21552 25271 57182 26129 2122 2775 2412 2942 (2تناسبی) بندیسهمیه

  تخصیص بهینه

 (Ct=1)بازار آب با 
2692 2542 2891 2495 22199 47926 21141 7244 7122 8776 6671 

 6598 8941 7226 7261 21127 47775 22442 2151 2892 1598 1824 (2) از پس آب بازار

 6598 8891 8884 7128 22719 47582 22219 2616 2826 2694 2645 (2) از پس آب بازار

91/1=    

 (2) ثابتبندی سهمیه
2254 512 1211 2721 21591 41692 24926 21119 8111 22489 8215 

 8215 22245 22262 22411 26457 64114 28522 2412 1245 2528 2767 تناسبی بندیسهمیه

  تخصیص بهینه

 (Ct=1)بازار آب با 
2855 2941 1191 2694 22577 47926 21268 7122 7291 7255 6881 

 6628 8811 7451 7224 21126 47889 22552 2227 1142 5515 4496 (2) از پس آب بازار

 6628 8794 8787 7112 22861 47174 22281 2274 2769 2261 2997 (2) از پس آب بازار

 پژوهش هاییافته :مأخذ

 برای مرجع سود به نسبت آن کاهش درصد و آبیاری از حاصل کل و متوسط منافع

به  آب بازار تشکیل ،شودمی مالحظه که است؛ چنان آمده 5 جدول در مختلف سناریوهای

 درصدی سی کاهش با رای نمونه،ب د.انجاممی منطقه کلی سود و هکتار هر متوسط سود افزایش

 سود درصدی 7 و 6/6 کاهش موجب ،ترتیب به ،تناسبی و ثابت بندیسهمیه سیاست آب، مقدار

 .یابدمی کاهش درصد 8/2 آبیاری از حاصل سود ،آب بازار تشکیل با اما د؛شومی منطقه کلی

 مازاد فروش و پربازده محصوالت به بیشتر آب تخصیص طریق دو از ،آب بازار ،حقیقت در

  .خواهد شد بردارانبهره سود افزایش موجب ،محصوالت برخی آب

های  سازی و تحلیل بازارهای آب در نظر گرفته شود، هزینه در مدل باید ای کهمسئله

های اجرا گیری، هزینهزنی و تصمیمهای اطالعات، مذاکره و چانهشامل هزینهکه  ،مبادله است
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، در نظر استها قابل توجه که این هزینهاز آنجا . های مرتبط با تجارت آب استو دیگر هزینه

ض ، با فرة حاضردر مطالعد. تأثیرگذار باشانتخاب ابزارهای سیاستی  بر گرفتن آنها ممکن است

سازی شده شبیه بازار آب هزینه مبادله صفر، پنج، ده، بیست و سی درصد قیمت تعادلی آب،

قیمت تعادلی  با و قیمت بازار برابر بودهرقابتی  بازار کامالً که شوداین، فرض می است. عالوه بر

مبادله های شده با هزینه منافع حاصل از تجارت و میزان آب مبادله 6بر این اساس، جدول . است

گونه که انتظار  های مبادالتی، همانجدول، با افزایش هزینه طبق ایندهد. مختلف را نشان می

 که درای  گونه ، بهیابدشده کاهش می رود، منافع حاصل از تجارت آب و میزان آب مبادلهمی

رصد د سیهای معامله از صفر به با افزایش هزینه ،شده در بازار حجم آب معامله ،  =81/1

بندی و پس از سیاست سهمیه 8/8به  8/21از  ،بندی تناسبیقیمت تعادلی، پس از سیاست سهمیه

میلیون مترمکعب کاهش یافته است. با افزایش محدودیت دسترسی به  4/29به  9/19از ،ثابت 

 ،پس از اجرای هر دو سیاست ،شده در بازار حجم آب مبادله (،  =91/1در  ،یعنی) آب

 است،های مبادله، این مقدار رو به کاهش گذارده با افزایش هزینه ،اما باز همو افزایش یافته 

در نتیجه، میزان آب  است؛صرفه نبودن خرید آب برای برخی محصوالت  به که دلیل آن مقرون

یابد. منافع حاصل از تجارت آب نیز کاهش می ،گیرد و به تبع آنکمتری مورد معامله قرار می

قیمت تعادلی باشد، منافع حاصل از  سی درصد های مبادله، در صورتی که هزینهرای نمونهب

 ،  =91/1 درصد و برای 22 ،  =81/1 بندی تناسبی، برایتجارت پس از اجرای قانون سهمیه

حتی با وجود هزینه  ،شودکه مشاهده می گونه همانیابد. با این حال، درصد کاهش می 21

و سود حاصل از تجارت رخ  ، بازار هنوز هم کارآمدتر از هر دو قانون استباالی مبادله نسبتاً

، با افزایش محدودیت منابع آبی، منافع حاصل از تجارت نیز 6 جدول طبقهمچنین، دهد. می

شایان یادآوری است یید شده است. تأدر بسیاری از مطالعات دیگر نیز  نکتهیابد. این افزایش می

 ع حاصل از تجارت آب از کسر منافع قبل و بعد از تجارت آب حاصل شده است. مناف که
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 درصد و آبیاری از حاصل ریال( )میلیون کل و هکتار( در ریال )هزار متوسط منافع -5 جدول
 تخصیص مختلف قوانین در مرجع سناریوی به نسبت منافع کاهش

 سناریوها
 تخصیص

 هکتار( بر )مترمکعب

 آبیاری منافع
 به نسبت منافع کاهش درصد

 مرجع سناریوی

 کل متوسط کل متوسط
 1/1 1/1 2242546 51892 8515 آب محدودیت بدون

 1/5 1/4 2281288 52926 6828 (2) ثابت بندیسهمیه   =81/1

 1/4 1/4 2272844 52929 6828 (2) تناسبی بندیسهمیه

 2/2 4/1 2229852 51699 8121 آب بازار

 2/2 1/2 2229678 52991  (2) از پس آب بازار

 2/2 1/2 2229912 52991  (2) از پس آب بازار

 6/6 1/7 2261276 47124 5795 (2) ثابت بندیسهمیه   =91/1

 1/7 1/7 2211929 47121 5795 (2) تناسبی بندیسهمیه

 8/2 8/1 2218295 51415 9969 آب بازار

 9/2 6/4 2218762 52177  (2) از پس آب بازار

 9/2 6/4 2217241 52177  (2) از پس آب بازار

 پژوهش هاییافته :مأخذ
 با ریال( )میلیون آب تجارت از حاصل منافع و مترمکعب( )میلیون شده مبادله آب حجم -6 جدول

 مختلف سناریوهای در مختلف مبادله هایهزینه

 سناریوها
 (pe)% مبادله هایهزینه

0 5 10 20 30 

00/0=   1 89/19 94/95 48/252 22/229 
Ct )ریال/مترمکعب( 

 62/784 88/718 24/811 29/975 41/959 )ریال/مترمکعب(      

 8/8 9/21 2/22 2/21 8/21 تناسبی بندیسهمیه از پس شده مبادله آب حجم

 26781 11152 12612 11992 14859 تناسبی بندیسهمیه از پس تجارت از منافع

 4/29 8/11 2/14 8/15 9/19 ثابت بندیسهمیه از پس شده مبادله آب حجم

 24912 29259 21181 22614 49421 ثابت بندیسهمیه از پس تجارت از منافع

00/0=        
Ct )81/141 22/229 62/221 81/56 1 )ریال/مترمکعب 
 71/2496 12/2161 92/2247 71/2272 2/2216 )ریال/مترمکعب(      

 2/21 7/25 2/28 9/27 22 تناسبی بندیسهمیه از پس شده مبادله آب حجم

 61914 69554 91421 96111 98429 تناسبی بندیسهمیه از پس تجارت از منافع

 7/21 1/27 2/24 9/26 7/28 ثابت بندیسهمیه از پس شده مبادله آب حجم

 24926 29286 21528 22186 48665 ثابت بندیسهمیه از پس تجارت از منافع

 پژوهش هاییافته :مأخذ
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 شرایط در تخصیص مختلف قوانین اجرای از حاصل درآمدی زیان میزان ،پایان در

 نمودار، طبق این است. شده داده نشان 2 نمودار در آب منابع درصدی سی و بیست کمبود

 هزینه بدون آب بازار ایجاد یا آب منابع بهینه تخصیص قانون به مربوط درآمدی زیان کمترین

 تعادلی، قیمت درصد سی میزان به آب مبادله هزینه وجود با حتی ،این بر عالوه است. مبادله

 دارد. دیگر قانون دو به نسبت کمتریبسیار درآمدی زیان هنوز آب بازار تشکیل سناریوی

 هایزیان آب، کمبود افزایش با که دهدمی نشان آبی کم یویسنار دو مقایسه همچنین،

 .یابدمی افزایش نیز درآمدی

 
 محدودیت شرایط در تخصیص مختلف قوانین اجرای از ناشی درآمدی هایزیان -1نمودار

 آب منابع درصدی سی و بیست

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 ة حاضر،مطالع در آب، منابع مدیریت در تقاضا طرف هایسیاست اهمیت به توجه با

 حالت دو در درصد سی و بیست میزان به زیرزمینی هایآب از برداشت محدودیت سیاست

همچنین،  و محصول هر برای تناسبی بندیسهمیه و محصوالت تمام برای ثابت بندیسهمیه

 یندب مربوط های تخصیص از گیری سپس، با بهره گرفت. قرار بررسی مورد ة آببهین تخصیص

 از حاصل منفعت تابع ةمحاسب روش از ،منظور ینبد .شد سازی شبیه داخلی آب بازار قوانین،

Q*=.80

Q*=.70

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

بازار با 

Ct=30%Pe 

سهمیه بندی 

 ثابت

سهمیه بندی 

 تناسبی

 Ct=0بازار با 
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 با مقایسه در کمتری هایداده به نیاز که منطقه کل در درآمدی زیان سازی حداقل و آبیاری

 هکه چنانچ گفت توانمی ،آمده دست به نتایج اساس بر .شد استفاده ،دارد دیگر هایروش

 تشکیل و بهینه تخصیص قانون باشد، صفر مبادله هایهزینه و حاکم بازار بر کامل رقابت شرایط

 و شوندمی جامعه کل برای آبیاری منافع و آب حقوق مشابه نهایی تخصیص به منجر آب بازار

 این در .دنکنمی فراهم را آب مشخص محدودیت به دستیابی امکان ،با حداقل هزینه کلی

 ریال 2/2216 و 4/959 ،ترتیب به آب، درصدی سی و بیست محدودیت در آب قیمت ،شرایط

 کارآمدتر منطقه، کل منافع و آب وریبهره لحاظ از ،سیاست دو هر آمد. دستهب مترمکعب بر

 یک که مذاکره هایهزینه بهینه، تخصیص در اما .خواهد بود متناسب و یکسان سهمیه تعیین از

 هایهزینه اگر کهحالی  در شود،نمی گرفته نظر در است، آب تجارت بحث در مهم عامل

 این غیر در شود؛ منعکس بازاری هایقیمت در باید ،باشد داشته وجود خارجی اثرات و مبادله

 فرصت هایهزینه خصوص در درست اطالعات گویای بازار در شده تعیین هایقیمت ،صورت

 از اعتماد قابل اطالعات به دستیابی آب، بازار کارآیی بررسی در رو، از این بود. نخواهد آب

  .است ضروری هاهزینه این

؛ و بر شد سازیشبیه مختلف مبادله هایهزینه فرض با آب بازار پژوهش حاضر، در

 میزان و آب تجارت از حاصل منافع ،مبادالتی هایهزینه افزایش با آمده، دست اساس نتایج به

 برخی برای آب خرید نبودن صرفه به مقرون دلیل آن که ،یابدمی کاهش شده مبادله آب

نتایج مطالعات لی و  شود؛می کم نیز آب تجارت از حاصل منافع ،نتیجه در است و محصوالت

 .است مطلب ینهم موید نیز( Wang, 2012( و وانگ )Li et al., 2014همکاران )

 تجارت از حاصل منافع آب، منابع به دسترسی کاهش با داد که نشان نتایج همچنین،

 مطالعة زیبرمن و شوئنگلد جمله از دیگر مطالعات در یجهتن این یابد؛می افزایش آب

(Zilberman and Schoengold, 2005) گفتة االرکن و جوانا به است. شده ییدتأ نیز  

(Alarcon and Juana, 2016)، محصول یک به که باشد یمعن یندب تواندمی مطلب ینا 

 مواردی، چنین در .شودمی داده اختصاص ،دارد نیاز واقعاً آنچه به نسبت بیشتری آب ،خاص
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 آگاهی رو، از این بفروشد. آب، بازار وجود صورت در را مازاد این تواندمی کشاورز

 .کند کمک منابع بهتر مدیریت به تواندمی زمینه این در برداران بهره

 مد کارآیی حداکثر معیار آب، تخصیص برای ة حاضر،مطالع در که داشت نظر در باید

 رتواپ یآکار تخصیص به آب بازتخصیص قوانین ،واقعیت در است ممکن اما ،هگرفت قرار نظر

 به منجر لزوماً اما دهد، افزایش را منطقه کلی منافع تواندمی آب بازار نینجامد؛ همچنین، آب از

 سهمیه تعیین برای کارآیی معیار گرفتن نظر در ،بنابراین .شودن درآمد و آب عادالنه تخصیص

 نیز اقتصادی لحاظ از نابرابر های گروه بین عادالنه تخصیص نیست و باید مناسب تنهایی به آب

 .دگیر قرار نظر مد
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