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ارزشگذاري اقتصادي منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزي )مطالعه 

 بهار( -موردي: دشت همدان

 2لعل انیفرزانه کسب، 1حمید باللی

  

 چکیده

هاي باشد. در دهههاي اساسی در تولیدات بخش کشاورزي، از جايگاه ممتازي در توسعه اين بخش برخوردار میآب به عنوان يکی از نهاده
د جمعیت، افزايش تقاضا براي محصوالت کشاورزي و همچنین توسعه صنعت و کشاورزي، برداشت از منابع آب زيرزمینی بعنوان اخیر با رش

خشک نیز بطور چشمگیري افزايش يافته و منجر به پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه منابع کننده آب در مناطق خشک و نیمهترين تامینمهم
ترين ابزارها در کنترل و مديريت تقاضاي منابع آب و کاهش بحران شک يکی از مهممناطق شده است. بی آب و ايجاد بحران در اغلب اين

کننده هاي کشاورزي بعنوان بزرگترين مصرفگیري از ابزارهاي اقتصادي و لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب در فعالیتحاصل از آن، بهره
ريزي پويا گیري از الگوي برنامهبهار با بهره -تصادي منابع آب زيرزمینی در دشت همدانباشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشگذاري اقآن می

به ازاي هر مترمکعب بر اساس نتايج تحقیق ارزش اقتصادي آب زيرزمینی باشد. می 1961-69در سال زراعی  GAMSافزار از طريق نرم
آباد ريال و منطقه صالح 5111ريال، منطقه بهار  5194منطقه اللجین ريال،  9159بهار شامل منطقه همدان -در چهار ناحیه دشت همدان

(، 814/9448411هاي کشاورزي هر يک از مناطق به ترتیب، همدان)چنین بازده ناخالص حاصل از فعالیتريال محاسبه گرديد. هم 9961
( میلیون 22518551بازده ناخالص کل مناطق) ريال، ( میلیون111/9996819آباد)(، صالح811/5851966، بهار)(111/8154128اللجین)

 برآورد شد. متر مکعب  141926211ريال و میزان حجم آب مصرفی کل معادل 

 .GAMSريزي رياضی پويا، بهار، برنامه -ارزشگذاري اقتصادي، آب زيرزمینی، دشت همدان هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه

تولیدات بخش کشاورزی، از جایگاه ممتازی در توسعه این های اساسی در آب به عنوان یکی از نهاده      

برداری غیربهینه از منابع آبی، خشکسالی و باشد. با این حال، طی سالهای اخیر بهرهبخش برخوردار می

رشد جمعیت موجب گردیده تا نهاده آب به عنوان یک عامل محدودکننده تولید کشاورزی در تمام نقاط 

ایران نیز از جمله مناطقی است که با کمبود آب  (Keramatzade et al, 2016)کشور ایفای نقش کند

خشک واقع شده است. مواجه است، بخش وسیعی ازگستره کشور در شرایط آب و هوایی خشک و نیمه

میلیمتر( با میانگین بارندگی ساالنه در سطح کره 052بطوریکه از مقایسه میانگین بارندگی ساالنه کشور )

سوم متوسط بارندگی در سطح شود که بارندگی در ایران کمتر از یکلیمتر( مالحظه میمی052زمین )

دنیاست، عالوه بر این، میزان ریزش نزوالت جوی و محل ریزش آنها نیز با بخش کشاورزی که 

کمیابی منابع آبی و ناتوانی  (.Alizadeh, 2003کننده اصلی آب درکشور است، مطابقت ندارد )مصرف

ها، موجب شده است که فاصله بین عرضه و تقاضای آب به ویژه تولید آب بر خالف دیگر نهاده انسان در

 Bakhshi etهای اخیر به شدت زیاد شده و در بیشتر مناطق جهان کمبود عرضه به وجود آید )در دهه

al, 2011عقوالنه و برداری مشوند که بهرههای زیرزمینی از منابع طبیعی تجدیدشونده محسوب می(. آب

برداری متعادل، منجر به نابودی این منابع متعادل از آنها منجر به استفاده پایدار و رعایت نکردن بهره

متر است میلی 052حدود  ایران کشورو در  میلیمتر 052جهان حدود  در متوسط بارندگی ساالنه شود.می

متوسط بارندگی ساالنه  کمتر از درصد 33درصد کمتر از متوسط بارندگی ساالنه آسیا و تقریبأ  02که 

 0022میلیمتر و در ایران برابر با  022متوسط پتانسیل تبخیر ساالنه در جهان ، آن افزون بر باشد.جهان می

دهد که تبخیر ساالنه در ایران سه برابر این موضوع نشان می (،Alizadeh, 2003)باشد میلیمتر می

سو متوسط میزان بارندگی ایران کمتر از متوسط بارندگی یکمتوسط تبخیر ساالنه جهانی است. از 

جهانی و از سوی دیگر متوسط تبخیر ساالنه ایران سه برابر متوسط تبخیر جهان است که این موضوع 

تر است. از حاد و جدیدهد که محدودیت و کمبود منابع آبی در ایران نسبت به جهان بسیار نشان می

تواند توسعه کشور را دچار مشکل نماید. این ترین عواملی است که میمهم این رو محددیت آب، یکی از

گیرد به تری هستند بیشتر مورد توجه قرار میتهدید در کشورهایی که دارای منابع آب شیرین کم

آبی مواجه بوده خشک همواره با پدیده کمطوریکه ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه
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های زیرزمینی شده و های اخیر، منجر به کاهش سطح آبرویه در سالیگر برداشت بیاست از طرف د

  (.Alizadeh, 2009پایداری آنها را به خطر انداخته است )

کلیومتر مربع، در غرب ایران قرار گرفته  09093ای به مساحت استان همدان در گستره      

هار که به سیمینه رود نیز موسوم است با وسعت ب -(. حوزه آبریز دشت همدانSalnameh, 2013است)

کیلومترمربع( واقع شده است. وسعت دشت  0509کیلومتر مربع در دامنه شمالی ارتفاعات الوند ) 0043

(. دشت 0باشد )شکل کیلومتر مربع می 040کیلومتر مربع و گسترش سطحی آبخوان اصلی دشت  002

 30ی آماری از سطح دریا قرار دارد. متوسط دبی دوره متری 0022تا  0022بهار در حدفاصل  -همدان

میلیون مترمکعب در سال و متوسط خروجی  0/00مترمکعب در ثانیه معادل  54/0ی این رودخانه ساله

باشد. این دشت بر اساس تقسیمات اقلیمی، میلیون مترمکعب می 90/00حوضه در پنج سال اخیر برابر 

باشد. ممنوعیت توسعه فته و دارای آب و هوای سرد کوهستانی میخشک سرد قرار گردر اقلیم نیمه

به علت منفی شدن بیالن و حساسیت  0300بهار از سال  -برداری از آبهای زیرزمینی دشت همدانبهره

 بدست آمار براساس(. Vaziri, 2016تامین آب شرب شهرهای همدان، بهار، اللجین اعمال شده است)

 کشاورزی، هایبخش کل در آب مترمکعب میلیارد93 ،0390 آبی سال بتدایا از نیرو وزرات از آمده

 آب کل از درصد 90 معادل مترمکعب میلیارد 05 حدود مقدار این از که است شده مصرف صنعت خانگی،

 آبهای منابع از مصرفی آب درصد 53 به قریب که شود،می مصرف کشاورزی بخش در کشور مصرفی

 از ازحد بیش برداشت دلیل به بهار -همدان دشت(. Vezarat Niro, 2016) شودمی تامین زیرزمینی

 با باال، آبی نیاز با محصوالت زیرکشت سطح گسترش و آب بیالن شدن منفی و زیرزمینی آب سفره

 به ساالنه دشت این در زیرزمینی آب افت میزان بطوریکه است شده روبرو آب منابع کمبود جدی مشکل

 .است رسیده متر یک
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 آن اصلی آبخوان محدوده بهار و-همدان دشت مکانی موقعیت -0شکل 

Figure 1- Location of Hamedan-Bahar Plain and its Main Aquifer Area 

 

 

 

 طور به. است آن اقتصادی ارزشگذاری آب، منابع بهینه تخصیص در ابزارها ترینمهم از یکی شکبی     

 داشت خواهد را مزیت حداقل این آب، برای منطقی و قبول قابل قیمت یک تعیین که گفت توانمی کلی

. کنند جوییصرفه آن مصرف در و نکرده تلقی رایگان کاالیی را گرانبها ۀنهاد این کنندگان،مصرف که

هار و ب -هدف اصلی این تحقیق برآورد ارزش اقتصادی آب زیرزمینی در بخش کشاورزی دشت همدان

ریزی ریاضی پویا در محیط تعیین الگوی کشت بهینه در منطقه مورد مطالعه با استفاده از الگوی برنامه

باشد. در رابطه با ارزشگذاری اقتصادی آبهای زیرزمینی در بخش کشاورزی می GAMSافزاری نرم

ای به در مطالعهVaziri et al   (2016)مطالعات متعددی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است.

گذاری اقتصادی آب آبیاری بر الگوی کشت در دشت دهگالن با استفاده از الگوی بررسی اثر قیمت

ریزی ریاضی اثباتی و روش حداکثر آنتروپی پرداختند. در این تحقیق هزینه استخراج هر برنامه

 یال برآورد شده است.ر 4/0500ریال و ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب  3/430مترمکعب آب معادل 
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گذاری آب و افزایش قیمت آن تا مرز محققین بر این باورند که این اختالف با اعمال سیاست قیمت      

ارزش اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیرکشت تمامی محصوالت به ویژه کاهش سطح 

 اند.قبال این سیاست داشته ها بیشترین کاهش را درشود که بازده ناخالص آنزیرکشت محصوالتی می

     Eshraghi et al (2016) در مطالعه ای دیگر به بررسی برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول ،

-93گندم در شهرستان گرگان، از دید تقاضاکنندگان با استفاده از رهیافت تابع تولید در سال زراعی 

ریال به ازای هر مترمکعب آب  5/0540عه معادل اند. ارزش اقتصادی آب در این مطالپرداخته 0390

ارزشگذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی با رویکرد ، Zeraatkish (2016)برآورد گردید. همچنین 

ریزی ریاضی چندهدفی مورد مطالعه قرار محیطی در دشت لیشتر با استفاده از رهیافت برنامه زیست

، 52ای کشت بهینه، محدودیت منابع آب در سطوح ه برنامهداده است. در این تحقیق ضمن برآورد بازد

 052درصد در برنامه لحاط گردید که ارزش اقتصادی آب در این سطوح محدودیت به ترتیب با  02و  42

، ارزش اقتصادی آب در  Amirnejad et al (2015)ریال تعیین گردید. در مطالعه  3252و  0522ریال، 

ریال به ازای هر مترمکعب آب و در مطالعه  09/0500شت بهشر برابر با تولید برنج دانه بلند در د

Nabizadeh Zolpirani (2014)  5400نیز ارزش اقتصادی آب برای محصول برنج به ازای هر مترمعکب 

، Ansari et al (2015)  ،Mousavi et al (2015)  ،Bakhshi et al (2011)ریال محاسبه شده است.

Parhizgari et al (2014) ، Zarei et al (2014) ،Dehghanpour et al (2013) ،Rafiei et al (2012) ،

Mousavi et al (2011) ،Zaremehrjerdi (2011)، Gharghani et al (2009)  ،Rahnama et al (2012) 

ات اند. در مطالعدر زمینه ارزشگذاری اقتصادی آب زیرزمینی مطالعات مشابهی در داخل کشور انجام داده

ریزی گیری از رویکرد برنامهای با بهره، در مطالعهMohammad aref vato (2009)خارج از کشور

ریاضی مثبت به تخمین و ارزشگذاری آبهای زیرزمینی درکشور پاکستان پرداختند. نتایج این مطالعه 

تقاضای آب  های زیرزمینی، کشاورزان را وادار به تجدیددهد که محدود کردن استخراج آبنشان می

های ، به منظور واسنجی الگوهای اقتصادی و تحلیل سیاست Howitt et al (20120(کند. آبیاری می

ریزی مثبت و تابع تولید با کشش کاربردی در زمینه مدیریت منابع آب درکالیفرنیا، از مدل برنامه

همزمان با به کارگیری سیاست  جانشینی ثابت استفاده کردند. نتایج نشان داد که انعطاف بیشتر بازار آب

درصد کاهش دهد.  32های درآمدی حاصل از خشکسالی را تا تواند زیانگذاری آب آبیاری میقیمت

                                           
Howitt and et 0 



 

3012 

 

)Yoo et al (20130 نسبتا نیمه ۀ، نیز در مطالعه خود به برآورد ارزش آب در یک منطق )خشک )آریزونا

 Al-karabliehk etگذاری هدانیک پرداختند.یمتبا استفاده از روش ق 0225تا  0220های کم آب طی سال

al (2012)0  ،Azuara et al (2012) -Medllin3 ،Jurado et al (2012) -Mesa0 ،Azuara et al -Medellan

(2010)5  ،Rigby et al (2010)4 ،Ayala (2012) -Gallego0،)et al (2010 Huang0 ،Chandrasekaran 

et al (2009)9  ،)2008Molle et al (02  نیز در مطالعات مختلف به بررسی ارزشگذاری آب در بخش

گذاری آب معادل ارزش اقتصادی آن در تولید کشاورزی پرداخته و بر اهمیت کارایی سیاست قیمت

 اند. های کشاورزی تاکید نمودهفعالیت

 ها مواد و روش

ریزی کشاورزی از الگوی برنامهدر این مطالعه برای ارزشگذاری اقتصادی آب زیرزمینی در بخش       

ها و ... می های مختلف از جمله تابع هدف، محدویتریاضی پویا استفاده شده است. این الگو شامل بخش

 باشد. 

 اشاره شده است. 0تابع هدف: فرم کلی تابع هدف در معادله 

(0) Max: NPVGM= 

(cw,cfer, ,cpes,cos,

machc)  *  *  

باشد که شامل ریزی پویای بکار رفته در این تحقیق می( بیانگر تابع هدف الگوی برنامه0رابطه)      

بیانگر محصول زراعی  iباشد. در این رابطه، های زراعی منطقه میحداکثرسازی بازده ناخالص فعالیت

                                           
Yoo &Et 0 

ehKarabli -Al 3 

Azuara 2 

Jurado -Mesa 2 

Azuara -Medellan 2 

Rigby & Et 2 

Ayala -Gallego 2 

Huang & Et 2 

Chandrasekaran & Et 9 

 Molle 01 
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(00,...,0=i قابل کشت در منطقه )( گندم(0=i( جو ،)0=iسیب ،)( 3زمینی=i( هندوانه ،)0=i( خیار ،)5=i ،)

(، i=00(، کدو )i=00(، چغندرقند )i=02(، ذرت )i=9فرنگی )(، گوجهi=0(، لوبیا )i=0(، کلزا )i=4یونجه )

محدوده  s(، j=0,0فشار )های سنتی و تحتنوع شیوه آبیاری شامل شیوه j((، i=00(، نخود )i=03سیر )

نوع انرژی مصرفی شامل  e( و s=0,...,0آباد )مطالعاتی شامل چهار منطقه همدان، بهار، اللجین و صالح

ای یا بازده ناخالص حاصل از ، بازده برنامهNPVGM( است. در این رابطه e=0,0برق و سوخت گازوئیل )

 c(، kg/ha)د شده مقدار محصول تولی y قیمت محصول،  pهای کشاورزی منطقه مورد مطالعه،فعالیت

هزینه  cferهزینه آب مصرفی،   cwهزینه متغیر تولید محصول در هکتار به استثنای هزینه آب و زمین،

هزینه انواع  cpesهزینه انرژی به کار رفته برای استخراج و استفاده آب در یک هکتار،  CEکودشیمیایی، 

چنین در آالت و ... است. همکار، ماشینویهای تولید شامل نیرهزینه سایر نهاده coسموم شیمیایی و 

 نهاده eنهاده کودهای شیمیایی،  ferنهاده آب،  wسطح زیرکشت محصول تولید شده،  Xاین رابطه 

های تولید شامل باشد. محدودیت مربوط به نهادهها میسایر نهاده oنهاده سموم شیمیایی،  pesانرژی، 

اند که ( اشاره شده0یایی و بازار که به صورت کلی در قالب رابطه )های شیمکار و نهادهآب، زمین، نیروی

 مقدار موجود هر یک از آنها است.  ها و ضریب فنی نهاده در آن 

 

(0)  

قیمت یا تعرفه یک  pwکشاورزی است که در آن  ( بیانگر تابع هزینه آب مصرفی برای فعالیت3رابطه )

هزینه استخراج آب از سطح زمین و پمپاژ و توزیع آن در سطح مزرعه در واحد  بوده، واحد آب 

 باشد. میزان آب مصرف شده در یک هکتار از محصوالت مختلف زراعی می AWسطح )هکتار( و 

 (3)  
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 ریزی ریاضی، عبارتنداز: های مربوط به الگوی برنامهمحدودیت

 که دوره کشت و نیاز آبی محصوالت و میزان موجودی آب مورد نیاز در هر : از آنجا محدودیت آب

 منطقه متفاوت است باید محدودیت آب به صورت منفک در نظر گرفته شود.

 TW میزان کل آب تخصیص داده شده در هر منطقه و =W میزان آب مورد نیاز در هر هکتار =

 باشد.می

(0)        for S= 0مناطق مذکور     0و3و0و 
 

 

  :محدودیت کودشیمیایی برای هر منطقه با توجه به میزان مصرف هر محدودیت کودشیمیایی

 محصول در نظر گرفته شده است.

Phos میزان کود فسفات مورد نیاز و =Tphs ،میزان کل فسفات قابل دسترس =potas میزان =

= میزان کود نیترات مورد نیاز و nitس، = میزان کل پتاس قابل دسترTposکود پتاس مورد نیاز و 

Tnitباشد.= میزان کل نیترات قابل دسترس در منطقه می 

(5)                  for S= 0,0,3,0     مناطق مذکور 

(4)                 for S= 0,0,3,0     مناطق مذکور 

(0)                     for S= 0,0,3,0     مناطق مذکور 

 

 : در محدودیت زمین نیز نباید سطح زیرکشت محصوالت موجود در  محدودیت زمین زراعی

استفاده  کل زمین قابل =Tland. های قابل دسترس بیشتر باشدالگوی کشت منطقه از کل زمین

 در منطقه است.

(0)        for S= 0,0,3,0          مناطق مذکور 

 

  :محدودیت در تولید برخی از محصوالت زراعی است که در آن محدودیت بازارM  حداکثر

پتانسیل بازار برای جذب برخی محصوالت تولیده است که براساس این محدودیت نباید 

 تولید شده در منطقه بیشتر از نیاز بازار باشد.محصوالت 



 

3000 

 

      for i= 0,0,…,00      (9) محصوالت مختلف  

 های تولیدی محصوالت زراعی تحت تاثیر کار در فعالیتتقاضا برای نیرویکار: محدودیت نیروی

ت و متفاوت باشد، که به دلیل تنوع کشت محصوالمراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت می

کار در هر دوره متفاوت خواهد بود. به طوری که محدودیت بودن دوره رشد آنها، تامین نیروی

 .کار به صورت زیر بیان شده استنیروی

(02)       for S= 0,0,3,0      مناطق مذکور 

 

 منطقه به صورت کلی در نظر  آالت در هرمحدودیت استفاده از ماشینآالت: محدودیت ماشین

 گرفته شده است که از مقدار قابل دسترس نباید بیشتر باشد.

(00)      for S= 0,0,3,0   مناطق مذکور 
 

بهار فعالیت -باشد که در اراضی آبی واقع در دشت همدانی آماری تحقیق شامل کشاورزانی میجامعه

 04393شهر با اراضی بیش از  3روستا و  30ی ی جغرافیایی در برگیرندهحدودهکشاوزی دارند، این م

های های بهار و همدان و چهار بخش شامل بخشی شهرستانهکتار است. این روستاها در محدوده

ای از محدوده آبخوان در اند. درصد عمدهآباد، مرکزی)بهار( و همدان قرار گرفتهاللجین، صالح

های هار و بخش اندکی از آن در شهرستان همدان واقع شده است. در این مطالعه از دادههای بشهرستان

ستانده محصوالت کشاورزی رایج در منطقه، قیمت -ثانویه کشاورزی و قیمتی شامل ضرایب فنی داده

 94-95محصوالت و عوامل تولید کشاورزی و سایر شرایط موجود در منطقه مورد مطالعه در سال زراعی 

از منابع اطالعاتی رسمی شامل وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، مرکز و 

 بهار استفاده گردید.  -آمار ایران، بانک مرکزی و مطالعات پیشین انجام گرفته در منطقه دشت همدان

 نتایج و بحث 

ریزی ریاضی با استفاده ای برنامههای تحقیق، حاصل از اجردر این بخش، نتایج بدست آمده از یافته      

و تحلیل ارزش اقتصادی آب زیرزمینی با لحاظ کردن محدودیت آب قابل استفاده در  GAMSافزار از نرم

گیرد. الگوی کشت بهینه در منطقه تحت تاثیر محدودیت بهار مورد بررسی قرار می -منطقه دشت همدان
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( 0غیره بدست آمده و نتایج حاصل از آن در جدول )بازار، محدودیت تناوب زراعی، محدودیت زمین و 

زمینی و یونجه که از محصوالت با دهد کشت محصول سیبارائه شده است. همانطور که نتایج نشان می

نیاز آبی باال هستند در الگو قابل توجه است که دلیل استقبال کشاورزان از این دو محصول با نیاز آبی 

های زراعی و صادرات این دی و عملکرد باالی این دو محصول در بیشتر سالباال، می توان به سود اقتصا

محصول به بازارهای خارجی از یک سو و قیمت بسیار پایین و در حد صفر آب در تولید محصوالت 

کشاورزی در این منطقه اشاره کرد. در الگوی کشت بهینه در مقایسه با الگوی کشت موجود در منطقه 

اند، فرنگی، هندوانه، چغندرقند و نخود از الگوی کشت حذف شدهوالتی نظیر گوجهمورد مطالعه، محص

های تولید کشاورزان در نیاز آبی باال، انرژی مورد نیاز این محصوالت و قیمت پایین، باعث افزایش هزینه

اورزان منطقه صرفه اقتصادی صورت اجرای این الگو در منطقه شده، لذا کشت این محصوالت برای کش

بر نظیر خیار در الگوی کشت بهینه با توجه به هزینه بسیار پایین آب نداشته است. کشت محصوالت آب

چنین کشت کم محصوالتی نظیر استفاده شده نسبت به الگوی موجود منطقه نیز افزایش یافته است. هم

محدودیت بازار)حمل و نقل محصوالت، بازاریابی، ذرت، کلزا، سیر و کدوآجیلی در الگوی بهینه ناشی از 

بندی، نبود بازار مناسب و قیمت پایین محصوالت تولید شده( در منطقه و عملکرد پایین این بسته

چنین طبق نتایج بدست آمده تحت اجرای الگوی باشد. هممحصوالت )ذرت، کلزا، سیر و کدوآجیلی( می

زمینی و یونجه در منطقه اللجین دارای حصول سیببهار، کشت م -کشت بهینه در دشت همدان

چنین دو محصول گندم و لوبیا به ترتیب در مناطق همدان و باشند و همبیشترین سطح زیرکشت می

 آباد دارای بیشترین سطح زیرکشت در بین مناطق چهارگانه هستند.صالح
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 )واحد: هکتار(                  الگوی کشت بهینه و الگوی کشت موجود منطقه مورد مطالعه  -0جدول 
Table 1- The Pattern of Cultivating the Studied Area in Optimum (unit: ha) 

 محصول
Product 

 همدان
Hamedan 

 اللجین
Lalejin 

 ربها
Bahar 

 آبادصالح
Salehabad 

کل  

 دشت

الگوی 

 موجود

 یونجه
Alfalfa 

522/0009 003/0042 900/300 - 3430 0059 

 وج
Barely 

- 390/0504 - - 0504 0005 

 ذرت
Corn 

- 522 - - 522 052 

 کلزا
Canola 

- 000/090 003/020 - 0222 03 

 خیار
Cucumber 

- 522/0550 - - 0550 444 

 سیر
Garlic 

022 - - - 022 530 

 زمینیسیب
Potato 

522/0009 522/0550 052/0292 0020 4334 02005 

 500 522 - 522 - - کدوآجیلی

 گندم
Wheat 

522/0009 020/0204 052/0292 0020 0029 5599 

 لوبیا
Beans 

522/409 - 052/592 0020 0003 094 

 هاي تحقیقمنبع: يافته
Source: Research Results



  

 

 حجم آب مصرفی مناطق در حالت بهینه

حالت بهینه به صورت جداگانه با شود حجم آب مصرفی هر يک از مناظق در همانطور که در نتايج مشاهده می      
با توجه به نتايج بدست  ( ارائه شده است.2استفاده از اطالعات موجود در منطقه مورد مطالعه بدست آمده و در جدول )

 باشد.آباد میآمده بیشترين آب مصرفی در منطقه اللجین و کمترين میزان مصرف آب در منطقه صالح

 نطقه در حالت بهینهحجم آب مصرفی به تفکیک م-0 جدول

Table 2- Volume of Water Consumed by Region in Optimal Mode 

 منطقه

Zone 

 مقدار)میلیون مترمکعب(

Quantity(Million m3) 

 03003092 همدان

 05250392 اللجین

 32254002 بهار

آبادصالح  00300052 

 005409022 کل آب مصرفی

 هاي تحقیقمنبع: يافته

Source: Research Results 

 بازده ناخالص

ريزي رياضی که هدف آن حداکثر شدن سود شود با اجراي الگوي برنامه( مشاهده می9همانطور که در جدول)      
باشد، مقدار بازده ناخالص هر يک از مناطق به صورت جداگانه و بازده ناخالص کل مناطق در حالت بهینه اقتصادي می

میلیون ريال و منطقه  111/8154128( اشاره شده است منطقه اللجین با 9که در جدول) بدست آمده است. همانطور
باشند. بازده ناخالص حاصل ي ناخالص را دارا میمیلیون ريال در حالت بهینه بیشترين بازده 814/9448411همدان با 
میلیون ريال محاسبه  22518551 هاي زراعی در منطقه مورد مطالعه در تحت الگوي کشت بهینه نیز معادلاز فعالیت
 شده است
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 نتايج میزان بازده ناخالص محصوالت در حالت اجراي الگوي کشت بهینه-9جدول 
Tabel 3 Results of Gross Margins of Products in Optimum Cropping Pattern 

 منطقه 
Zone 

 (ریالمقدار)میلیون 
Quantity(Million Rial) 

 020/4000002 همدان 

 052/0000500 اللجین

 055/0000399 بهار

 225/3439024 آبادصالح

 00000002 (Gmsttبازده ناخالص کل )

 هاي تحقیقمنبع: يافته
Source: Research Results 

 محاسبه ارزش اقتصادی آب

مورد  ریزی ریاضی در منطقههای قبلی بیان شد پس از اجرای الگوی برنامهطور که در بخشهمان      

مطالعه مبنی بر حداکثر شدن بازده ناخالص کل و بازده ناخالص هر یک از مناطق و تعیین الگوی کشت 

های زیرزمینی فراهم گردید. در این تحقیق بمنظور محاسبه بهینه، امکان محاسبه ارزش اقتصادی آب

های مختلف حدودیتارزش اقتصادی آب، تغییرات در بازده ناخالص کل الگوی بهینه به ازای اعمال م

در این بخش با توجه به نتایج بدست منبع آب در نواحی چهارگانه منطقه مورد مطالعه محاسبه گردید. 

آمده و اعمال محدودیت در میزان آب قابل دسترس، ارزش اقتصادی آب برای هر یک از مناطق بصورت 

توجه به نتایج تحقیق ارزش اقتصادی  ( ارئه شده است. با0جداگانه برآورد گردید که نتایج آن در جدول )

ریال، در ناحیه  0530ریال، در ناحیه اللجین  3503آب زیرزمینی به ازای هر مترمکعب در ناحیه همدان 

بهار -ریال و میانگین ارزش اقتصادی آب در دشت همدان 3492آباد ریال و در ناحیه صالح 0205بهار 

ه با نتابج تحقیقات مشابه شامل مطالعه قادرزاده و ریال محاسبه شده است، که در مقایس 5/3904

 0500امیرنژاد و همکاران)، ریال( 5400زاده ذوالپیرانی و همکاران )نبیریال(،  0004همکاران)معادل 

 و سایر مطالعات اشاره شده در پیشینه تحقیق سازگاری دارد. ریال(
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 قه مورد مطالعه)ریال(نتایج ارزشگذاری اقتصادی آب زیرزمینی در منط 0جدول 
Table 4- Results of Groundwater Economical Valuation in the Study Area (Rials) 

 منطقه مورد مطالعه
Area of Study 

ارزش اقتصادی آب 

)به ازای هر 

 مترمکعب(

 3503 همدان

 0530 اللجین

 0205 مرکزی)بهار(

 3492 آبادصالح

 5/3904 بهار -میانگین دشت همدان

 هاي تحقیقمنبع: يافته
Source: Research Results 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 -بطوریکه اشاره گردید، هدف اصلی این مطالعه برآورد ارزش اقتصادی آب در دشت همدان     

 5/3904بهار -باشد. بر اساس نتایج تحقیق متوسط ارزش اقتصادی آب در دشت همدانبهار می

ریال( نشان داد  0000سی و مقایسه آن با قیمت آب در منطقه مورد مطالعه)ریال گردید که برر

که ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب محاسبه شده در منطقه مورد مطالعه بیشتر از قیمت فعلی 

گیری نمود که با توجه به کمبود منابع آبی زیرزمینی به توان نتیجهباشد. لذا میآب در منطقه می

 0300رویه در بخش کشاورزی از سال های بیبرداریبهار که به دلیل بهره -ویژه در دشت همدان

های ممنوعه اعالم شده است، قیمت پایین و ناچیز آب به عنون یکی از به عنوان یکی از دشت

بعبارت مهمترین عوامل موثر، موجب استفاده بیش از حد آب زیرزمینی در این دشت شده است. 

رویه از منابع آب زیرزمینی هزینه پایین استفاده از این منبع و داری بیبردیگر دلیل اصلی بهره

رویه آب و پایین برداران است. همین مسئله نیز باعث استخراج بیارزان بودن آن برای بهره

وری این نهاده در تولید محصوالت زراعی است. بطوریکه افزایش هزینه کاربرد و بودن بهره

تواند نقش موثری ریق ابزارهای مختلف سیاستی نظیر وضع قیمت آب میاستفاده این نهاده از ط

شود که قیمت آب در بخش لذا پیشنهاد می برداری و تخلیه آبخوان داشته باشد.در کنترل بهره
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ای تعیین شود که به قیمت واقعی نزدیک و از هدر رفت کشاورزی توسط مراجع ذیربط به گونه

کاهش مصرف منابع آبی در منطقه پیشنهاد  جهتچنین همشود. منابع آبی در منطقه جلوگیری 

بهره و بالعوض، های کمشود که دولت با استفاده از تسهیالت حمایتی از جمله اعطای واممی

های نوین آبیاری ترغیب نماید که عالوه بر افزایش راندمان کشاورزان را به استفاده از سیستم

منابع آبی و همچنین حفظ منابع آب زیرزمینی در منطقه جویی در مصرف آبیاری، موجب صرفه

 شود. 
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