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چکیده
استفاده نامطلوب از آب و کاهش متوسط بارش همراه با تغییرات اقلیمی سبب کاهش منابع آبی کشور طی سالهای
مختلف شده است .بعالوه ،با وجود مصرف بیش از نیمی از این منابع در بخش کشاورزی ،همواره نرخی بین  1تا 3
درصد قیمت محصوالت بایت مصرف آب از کشاورزان دریافت شده و برداشت از چاهها بدون هیچ پرداختی صورت
میگیرد .پژوهش حاضر ،ضمن در نظر گرفتن بحث «آب مجازی» و محتوی آب محصوالت به اشکال «آب سبز»،
«آب آبی» و «آب خاکستری» ،به محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی محصوالت کشاورزی با رویکرد حداکثرسازی
بهرهوری آب پرداخته است .نمونه مورد بررسی شامل پنج استان ایالم ،بوشهر ،آذربایجان غربی ،اصفهان و سمنان و
 12محصول در پنج گروه از محصوالت زراعی (غالت ،حبوبات ،محصوالت صنعتی ،سبزیجات و محصوالت جالیزی)
است .برای ارزیابی هدف پژوهش از یک الگوی برنامهریزی خطی فازی ( )FLPاستفاده شده است .نتایج نشان داد
که؛ ( )1ارزش اقتصادی محتوی آب آبی (مجموع آبهای سطحی و زیرزمینی) محصوالت استانهای آذربایجان
غربی ،بوشهر ،اصفهان ،ایالم و سمنان با هدف حداکثر شدن بهرهوری آب کشاورزی به ترتیب ،40604 ،14611
 4603 ،0240و  37204ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی صرف شده در امور کشاورزی است )2( .ارزش اقتصادی
محتوی آب خاکستری محصوالت استان اصفهان  0220ریال و استان آذربایجان غربی  4330ریال به ازای هر
مترمکعب آب خاکستری صرف شده در امور کشاورزی است .بهطورکلی ،هرچه استانها وضعیت آبی نامساعدتری
داشته باشند ،ارزش اقتصادی محتوی آب محصوالت آنها بیشتر است )3( .بهرهوری آب  12محصول زراعی
موردمطالعه در استانهای منتخب افزایشیافته است.

کلیدواژهها :بهرهوری آب ،آب مجازی ،ارزش اقتصادی آب آبیاری.
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 .1مقدمه
ایران یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمین است که با مشکل کمآبی ،خشکسالیهای
متناوب و سیلهای مخرب و ویرانگر مواجه است .رشد فزاینده جمعیت و تخریبهای ناشی از آن و
نیاز روزافزون به محصوالت کشاورزی ،دامی و محدودیت آب و نیز خاک حاصلخیز به عنوان بستر
اصلی تولیدات کشاورزی ،مسأله کمآبی را بهگونهای بسیار جدی فرا روی کشور قرار داده است .در حال
حاضر ،در بخش کشاورزی ایران آب زیرزمینی بهطور رایگان در اختیار کشاورزان قرار میگیرد و از آب
سطحی نیز که از طریق کانال و خطوط انتقال آب به دست کشاورزان میرسد ،معادل یک تا سه درصد
قیمت محصول آببهاء دریافت میشود که بسیار ناچیز است «به نقل از دائمی؛  .»99314بر اساس
اطالعات ارائه شده توسط دفتر مطالعات پایه منابع آب کشور در سال  9311کل مصرف آب در
بخشهای مختلف تولیدی معادل  19/3میلیارد مترمکعب بوده است .در این میان ،بخش کشاورزی با
 88/1درصد ،بیشترین سهم را از کل مصارف آب داشته است (محمدخانی.)21 :9314 ،
یکی دیگر از نکات مهم در ارتباط با منابع آب ،جمعیت است .بررسیهای انجام شده نشان میدهد
رشد سریع جمعیت یکی از عوامل مهم اثرگذار بر کاهش سرانه آب تجدیدشونده کشور در طول هشتاد
سال گذشته بوده است .به طوری که ،جمعیت حدود  91میلیون نفری ایران در سال  ،9311در سال
 9311بالغ بر  57میلیون نفر شده است .این در حالی است که طی دوره مشابه ،سرانه منابع آب
تجدیدپذیر از حدود  94111مترمکعب به  9911مترمکعب رسیده است (باقری .)7 :9314 ،بر اساس
شاخص فالکنمارک ،2کشورهای با سرانه آب زیر  9511مترمکعب در مرحله تنش آبی قرار دارند (براون،3
 913 :2199و شاهدی و طالبی .)54 :9312 ،بنابراین ،میتوان گفت روند گذشته ،کشور را از منظر منابع
آبی به وضعیت بحرانی دچار کرده است.
وضعیت کنونی بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی و سطحی ،شرایط را به سمتی هدایت کرده
است که اکثر دشتها توسط وزارت نیرو به عنوان دشتهای ممنوعه اعالم و صدور مجوز جدید
بهرهبرداری از آنها ممنوع شده است .این مسأله ضرورت توجه بیشتر به موضوع مدیریت آب و استفاده
بهتر از آن را میطلبد (سیدان .)2 :9381 ،لذا سازماندهی مناسب مدیریت تقاضا و تنظیم الگوی مصرف
آب به صورت پایدار ،میتواند یکی از راهکارهای راهگشای تعدیل در اتالف آب باشد .با توجه به آنچه
بیان شد ،ماورای محدودیت آب ،محدودیتهای مالی و زمانی ،عوامل مهم دیگری میباشند که امکان
بهرهبرداری کاراتر از منابع موجود را با مشکل مواجه میسازد .به همین دلیل در سالهای اخیر در کنار
مدیریت عرضه (تأمین منابع آب) ،مسئوالن و برنامهریزان حوزه آب ،مدیریت تقاضا و حفظ منابع آبی
1. http://www.iribnews.ir/fa/news/94809
2. Falkenmark Index
3. Brown
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را در دستور کار خود قرار دادهاند .به نحوی که در حوزه مدیریت جدید (تقاضای آب) مفاهیم جدیدی
نظیر «ردپای آب» 9و «آب مجازی» 2ارائه شده است.
اصطالح «آب مجازی» اولین بار توسط آلن 9115( 3و  )9111به کار رفت و به معنی حجم آبی است
که در تولید یک واحد از کاال (اعّم از کشاورزی و غیرکشاورزی) به کار میرود (گریدو 4و همکاران،
 .)21 :2191آلن مبادله آب مجازی را به عنوان راهکاری جهت مدیریت کمآبی در کشورهای خشک و
نیمهخشک خاورمیانه پیشنهاد کرد .ردپای آب به معنی مجموع کاالها و خدمات مصرف شده ضرب در
محتوی آب مجازی آنهاست (هوسترا و چپاگین .)22 :2114 ،7بنابراین ردپای آب محصوالت کشاورزی
در هر منطقه همان حاصلضرب محتوی آب مجازی هریک از محصوالت کشاورزی و مقدار تولید
همان محصول در منطقه موردنظر است .در مطالعات اخیر« ،ردپای آب» به تبع آن «آب مجازی» به
سه نوع تقسیم میشود؛ ردپای آب آبی ،9سبز 5و خاکستری .8بر اساس این طبقهبندی ،محتوی آب
محصوالت کشاورزی نیز به سه نوع سبز ،آبی و خاکستری طبقهبندی شده است .مکونن و هوسترا1
( 2199و  )2191اقدام به محاسبه ردپای آب و آب مجازی گروهی از محصوالت کشاورزی در مناطق
مختلف کشورهای جهان نمودند .بر طبق این مطالعات بهوضوح دیده میشود که محتوی آب مجازی
و ردپای آب یک محصول معین در مناطق مختلف ،متفاوت است .توجه به این مسأله در مدیریت منابع
آب کشورها بسیار مهم است.
به عالوه ،به موازات ایجاد مشکل کمآبی ،بحث بهرهوری آب از سوی سیاستگذاران حوزه آب و
کشاورزی مطرح شده است و این مسأله در سالهای اخیر به عنوان هدف قرار گرفته است .بر اساس
اسناد باالدستی و مستندات قانونی در بخش آب ،ارتقای بهرهوری و توجه به ارزش اقتصادی ،امنیتی و
سیاسی آب در استحصال ،عرضه و نگهداری و مصرف آن از سیاستهای کلی نظام در خصوص منابع
آب به شمار میرود .این هدف در سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  9414و سیاستهای
کلی اصالح الگوی مصرف نیز تأکید شده است (عبدالمنافی و مظاهری.)22 :9317 ،
لذا ،هدف این پژوهش ،محاسبه ارزش اقتصادی آب مجازی منتخبی از محصوالت زراعی با هدف
حداکثرسازی بهرهوری آب ،با استفاده از رویکرد برنامهریزی ریاضی فازی است.

1. Water Footprint
2. virtual water
3. Allan
4. Garrido
5. Chapagain, A. K. and Hoekstra, A. Y.
6. blue water footprint
7. green water footprint
8. grey water footprint
9. Mekonnen, M. M. and Hoekstra
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 .2ادبیات موضوع
 .1-2مبانی نظری تحقیق
طبقهبندیهای مختلفی از روشهای قیمتگذاری آب کشاورزی وجود دارد .در ادامه به  2نوع از این
طبقهبندیها اشاره میشود.
الف) طبقهبندی یوهانسون ( :1)2002سه دسته از روشهای قیمتگذاری آب کشاورزی را به
صورت؛  -9روشهای حجمی -2 ،روشهای غیرحجمی و  -3روشهای بازارمحور.
 روشهای حجمی :در این روش ،با استفاده از اندازهگیری حجم آب مصرفی ،قیمت آب را تعیینمیشود .این امر مستلزم اطالعات در خصوص حجم آب استفاده شده توسط هر مصرفکننده و یا
راههای دیگری است که بتوان به میزان مصرف آب پی برد .دستگاههای اندازهگیری آب با نگهداری و
مراقبت روزمره و قرائت دورهای حجم مصرفی آب ،قیمتگذاری حجمی را آسان میسازند .اگر حجم
آب تحویلشده از منبع آبی بر حسب ساعت در طول فصل برداشت محصول کاهش یابد ،انتظار میرود
که قیمت مؤثر هر واحد آب به تناسب افزایش یابد .این روش قیمتگذاری بلوکی نامیده میشود .در
مناطقی که دارای تکنولوژی پیچیده پایش هستند ،قیمتگذاری مرحلهای( 2روش حجمی چندنرخی) و
قیمتگذاری تعرفهای دوبخشی (قیمتگذاری هزینه نهایی حجمی به اضافه حق اشتراک ثابت) دیده
میشود (یوهانسون.)92 :2118 ،
 روشهای غیرحجمی :در بسیاری موارد قیمتگذاری حجمی عملی یا مطلوب نمیباشد .در چنینمواردی قیمتگذاری غیرحجمی مورد استفاده قرار میگیرد .چندین نوع از این روشهای قیمتگذاری
در خدمات آبیاری متداول هستند؛ قیمتگذاری بر حسب محصول ،قیمتگذاری بر حسب نهاده
کشاورزی ،قیمتگذاری بر حسب مساحت و قیمتگذاری بر حسب بهبود امور مربوط به آبیاری 3از این
دسته هستند .در روشهای قیمتگذاری بر حسب محصول ،قیمت آب بر حسب هر واحد محصول که
توسط بهرهبردار آب 4تولید میشود ،تعیین میگردد .در روشهای قیمتگذاری بر حسب نهاده ،قیمت
آب مصرفی به صورت مالیات بر نهادهها از بهرهبرداران آب دریافت میشود .دریافت بهای آب به ازای
هر کیلوگرم کود شیمیایی خریداری شده میتواند مثالی از این روش قیمتگذاری باشد .متداولترین
روش غیرحجمی قیمتگذاری آب آبیاری ،روش قیمتگذاری بر حسب مساحت است .تحت این سازوکار
قیمتگذاری ،بهرهبرداران آب قیمت آب مصرفی را بر حسب هر واحد مساحت آبیاری شده که غالباً به
نوع و میزان محصول آبیاری شده ،روش آبیاری و فصل بستگی دارد ،پرداخت مینمایند .برای
سیستمهای نسبتاً پیچیده ،بخشهایی از قیمتگذاری حجمی را با قیمتگذاری بر حسب مساحت ترکیب
1. Johansson
2. Tiered pricing
3. Betterment levy pricing
4. Water user
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میکنند .این روش گردشی 9برای تخصیص عادالنه آب آبیاری ،جریان عرضه آب را بر حسب روز ،زمان
و مدت عرضه متناسب با مساحت زمین آبیاری شده ،تعیین میکند .قیمتگذاری بر اساس بهبود امور
ذیربط به منظور حفظ ارزش تلویحی آب آبیاری از طریق اخذ آببها بر حسب هر واحد سطح و بر
اساس افزایش ارزش زمین به کار میرود .این امر اساساً به عنوان رویکرد هدانیک 2برای ارزشگذاری
محصول خدمات آبیاری محسوب میشود (یوهانسون.)93 :2118 ،
 روشهای بازاری :از دیر باز عقیده بر این بوده است که بازارها ابزاری برای تخصیص آب فراهممیآورند که مطابق با ارزش واقعی آن است ،و به بهبود کارایی و صرفهجویی منجر میشود .به عالوه،
بازارها سازوکار انعطافپذیرتری را برای تخصیص آب نسبت به ابزارهای اداری فراهم میآورند.
همچنین ،بازارهای آب مورد بیاعتمادی مسئوالن سنتی آب قرار میگیرند و بنابراین ،علیرغم مفید
بودن ،در بسیاری از مناطق کمتر به کار گرفته میشوند .کاربرد عمومی بازارهای رسمی آب در کشورهای
کمتر توسعهیافته ،جای تردید دارد .در این کشورها مشخصههایی وجود دارد که با تولید و توزیع آب
پیوند خورده است و تحقق بازارهای رقابتی را دشوار ساخته است .نارساییهای بازار شامل آثار خارجی،
مالحظات مربوط به تغذیه مجدد منابع ،اطالعات غیردقیق ،هزینههای باالی سرمایهگذاری ثابت و
کاهش هزینه متوسط هزینههای تحویل هستند.
بازارهای آب در طیفی از بازارهای رسمی و غیررسمی متمایز میشوند .دادوستدهای غیررسمی نوعاً
شامل فروش مازاد آب زیرزمینی و آب سطحی کشاورزان به مزرعه یا شهر همجوار برای یک دوره
زمانی مشخص میباشند .برای فعالیت بازارهای رسمی آب باید حقابه قابل خرید و فروش وجود داشته
باشد .حقابه یا مجوز آب قابلانتقال عبارت است از مجوزی که استفاده یا فروش مقداری از پیش
تعیینشده آب را به قیمتی که بازار تعیین میکند ،امکانپذیر میسازد .اگر سازمانهای عمومی آب به
واگذاری حقابهها تمایل نداشته باشند ،این کار دشوار میشود .لیکن شماری از دولتها اخیراً قوانینی را
تصویب کردهاند که بر اساس آن مالکیت حقابه قابلانتقال خواهد بود .بدینترتیب کارایی بازارهای
غیررسمی میتواند گسترش یابد ،درحالیکه ماهیت نامحدود آنها تنظیم و کنترل میشود (یوهانسون،
.)97 :2118
3
ب) طبقهبندی یانگ و لومیس ( : )2014این طبقهبندی ناظر به روشهای قیاسی و استقرایی است.
روشهای قیاسی ،فایدهها را از مدلهای ساخته شده از رفتار تولیدکننده استنتاج میکنند و معموالً
حداکثرسازی سود را مفروض میگیرند .این روشها از بودجههای حسابداری ساده تا مدلهای
بهینهسازی پیچیده رفتار بنگاه را شامل میشود .در مقابل ،روشهای استقرایی بر رفتار اقتصادی مشاهده

1. Rotational
2. hedonic
3. Young and Loomis
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شده تکیه داشته و روشهای آماری را برای نسبت دادن دادهها به مدلهای رفتار تولیدکننده به کار
میگیرند.
روشهای قیاسی از مزیت سادگی ،انعطافپذیری و توانایی تحلیل فرضیههای سیاستگذاری
برخوردارند .آنها در اصول قادرند مفروضات جایگزین در مورد قیمتها ،نرخ بهره و فنآوری تولید را
ترکیب کرده و امکان آزمون تأثیر مفروضات شرایط ناشناخته آینده را درباره نتایج تحلیل مسیر سازند.
البته این سادگی با برخی ضعفها همراه خواهد بود .روش پسماند (که بیشترین استراتژیهای قیاسی
ارزشگذاری آب بر آن مبتنی هستند) با کم کردن هزینه از درآمدهای پیشبینی شده ،ارزش را تخمین
میزند .حذف هزینه برخی نهادهها منجر به تخمین بیش از حد فایدهها میشود .ازجمله این نهادهها،
نهادههایی با مالکیت تولیدکننده هستند که در بهترین حالت ،محاسبه پیچیدهای نیاز دارند .نتیجه کلی
این است که هرچه بنگاهها پیچیدهتر و نقش آب در فرآیند تولید کوچکتر باشد ،احتمال خطا بیشتر بوده
و روشهای قیاسی کاربرد کمتری دارد.
بسیاری از پژوهشگران روشهای استقرایی را برای تعیین منافع تولیدکننده ترجیح میدهند که
مبتنی بر مشاهدات رفتار در موقعیتهای واقعی تولید است .روش ارزشگذاری ضمنی از اطالعات
معامالت بازار امالک استفاده میکند ،درحالیکه تحلیلهای تابع تولید ممکن است بر اساس دادههای
آزمایشی واقعی ،بررسیهای مصاحبهای ،یا گزارشهای ثانویه از سازمانهای دولتی باشد .آنها در
بعضی موارد میتوانند برای تحلیل سیاستهای قبلی و آزمایشهای طبیعی به کار روند .اما ارزیابی
فرضیههای سیاستگذاری ممکن است مستلزم مفروضاتی باشد که مشاهدات تاریخی موجود ،آنها را
منعکس نکند.
مشهورترین روشهای استقرائی یا مشاهده محور عبارتند از:
 ارزشگذاری آب آبیاری بر اساس مشاهده معامالت بازاری آب :ارزشگذاری آب کشاورزیدر این روش از طریق تحلیل مستقیم مبادالت حقابهها میان خریداران و فروشندگان در بازارهای آزاد
بابت اجارههای کوتاهمدت و خریدهای بلندمدت انجام میشود .تقریباً این روش در بیشتر نقاط دنیا
متداول نیست و قیمتهای بازاری حقابه ممکن است توسط مداخالت عمومی ،دچار انحراف شده باشد
(یانگ و لومیس به نقل از هنسن 9و همکارانش.)912 :2192 ،
 روش ارزشگذاری ضمنی :طبق این روش ،ارزشگذاری آب کشاورزی بر اساس قیمت فروشزمینهای قابل آبیاری و غیرقابل آبیاری انجام میشود .از آنجا که این قیمتها به شرایط آب و هوایی
و کیفیت خاک بستگی دارند ،یکسان نیستند .بنابراین ارزشگذاری آب بر اساس این روش نیاز به تهیه
اطالعات از مالکان اراضی دارد .به عالوه ،بازار امالک جزئی از بازار سرمایه بوده و مطالعات انجام شده
به روش ارزشگذاری ضمنی تابع نوسانات حاصل از تغییر سیاستهای اقتصاد کالن و تأثیرات آنها بر
1. Hansen
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عواملی از قبیل نرخ بهره و سطح عمومی قیمتها میباشد .در کشورهای درحالتوسعه ،بازار امالک
ممکن است به درستی عمل نکرده یا اطالعات الزم برای تفکیک فایدههای حقابه یا کیفیت آب موجود
نباشد .لذا این روش برای مطالعات در حوزههای وسیع کاربرد کمی دارد (یانگ و لومیس به نقل از
شورای منابع آب ایاالتمتحده.)81 :9183 ،9
 روش ارزشگذاری دارایی هدانیک :پالمکوئیست ( )9181مدلی عمومی برای تحلیل هدانیکبازار زمینهای کشاورزی ارائه داد .در این مدل ،قیمت گزارششده فروش زمین تابعی از اندازه زمین
کشاورزی ،ارزش ساختمانهای کشاورزی ،مسافت زمین با نزدیکترین شهر و نرخ حقابه بود .از این
طریق ارزش زمین به ارزش حقابهها ارتباط دارد .بعدها مطالعات بیشتری انجام شد که به بررسی ارزش
آب از طریق ارزش دارایی (زمین) پرداختند .ازجمله مطالعات پتری و تایلور ،)2115( 2موخرجی و شوآب3
( ،)2192التینوپولوس 4و همکارانش ( ،)2114اسماعیلی و شهسواری ( )2199و کاخکی و همکارانش
(.)2191
 ارزشگذاری اقتصادسنجی از طریق اطالعات اولیه :در این روش ،با برآورد تابع تولید کشاورزی(مانند تابع کاب -داگالس) به روش اقتصادسنجی ارزش آب به عنوان یکی از نهادههای تولید سنجیده
میشود .سایر نهادههای موجود در تابع تولید نیز میتواند ،نیروی کار ،بذر ،کود شیمیایی ،ماشینآالت
کشاورزی ،آفتکشها و غیره باشد .به عالوه ،جمعآوری اطالعات کافی بسیار پرهزینه است و استفاده
از رفتارهای گذشته ،انعطافپذیری کمتری برای ساختن الگوهای ارزیابی فایدههای سیاستهای
پیشنهادی دارد (یانگ و لومیس به نقل از حسین و یانگ .)9122 :9187 ،7برای آب آبیاری میتوان
ارزش آب را محاسبه نمود .مور با استفاده از روشهای اقتصادسنجی ،تابع درآمد چندمحصولی را برازش
نمود که آب یکی از نهادههای آن تابع محسوب میشد وی درآمد نهایی آب را شاخص خوبی برای
تمایل به پرداخت کشاورزان میدانست.
روشهای قیاسی ارزشگذاری آب عبارتند از:
 روش پسماند و تغییرات آن :این روش کاربرد زیادی در قیمتگذاری سایهای آب آبیاری ازالگوهای تصمیمگیری اقتصادی فردی ساخته شده توسط بنگاهها و خانوارها ،دارد .دقت نتایج حاصل از
این روش به عوامل مختلفی ازجمله؛ تصریح درست تابع تولید فیزیکی ،نهادههای تحت مالکیت
(نهادههای غیرشخصی یا غیر قراردادی) ،جمعآوری اطالعات ،افق زمانی کوتاهمدت یا بلندمدت و
الگوهای کشت غالت بستگی دارد.
1. The U.S water Resources Council's
2. Petrie and Taylor
3. Mukherjee and schwabe
4. Latinopoulos
5. Hussain and young
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کاربرد این روش بدون درک مفروضات و دادههای قابل کاربرد آن منجر به نتایج درستی میگردد.
پژوهشگران همچنین ممکن است هزینه تمامی نهادهها را بهطور کامل به حساب نیاورده و ارزش
درست را بیش از اندازه تخمین بزنند .قیمتگذاری صحیح نهادهها و ستاندهها مخصوصاً نهادههایی که
در مالکیت خصوصی تولیدکننده هستند ،از چالشهای این روش است (یانگ و لومیس به نقل از براون،9
.)17 :2194
 روش برنامهریزی ریاضی :در حال حاضر استفاده از برنامهریزی ریاضی از متداولترین روشها درارزشگذاری اقتصادی آب است و مزایای بسیاری دارد .بهطورکلی برنامهریزی ریاضی نسبت به
بودجهبندی ساده ،مدلسازی واقعیتری از تصمیمگیریهای آبیاری را ممکن میسازد .روش تغییر در
خالص سود اقتصادی به قضاوتها یا اطالعاتی در مورد فروض اولیه انواع محصوالت و سطح زیر کشت
هر یک از آنها ،میزان واکنش هر محصول به مقادیر مختلف و زمانبندی آب و تکنولوژی توزیع آب
کشاورزی نیاز دارد .یک مدل واقعیتر از رفتار کشاورز باید اینگونه مالحظات را به شکل درونزا وارد
مدل کند .برنامهریزی ریاضی توابع اهداف را با توجه به محدودیت منابع ،بیشینه یا کمینه میکنند که
اشکال این توابع به صورت خطی ،درجه دوم و غیره میباشد .مدلهای برنامهریزی ریاضی عمدتاً به
منظور برخورداری از تجزیه و تحلیلی گسترده و سیستماتیک به کار میروند .ساختار این مدلها برای
تخصیص بهینه منابع محدود ،مناسب است (میلز .)85 :9184 ،2کارگزاران اقتصادی بهینهکننده هستند
و عناصر اساسی تئوری اقتصاد خرد و سایر نظریات اقتصادی نظیر تئوری جدید هزینه مبادله نهادی 3به
راحتی در این مدلها میتواند در نظر گرفته شود (بویسی 4و همکاران.)53 :2115 ،
اخیراً بازگشتی به کاربرد برنامهریزی ریاضی برای بخش کشاورزی شده است .هکیلی و بریتز)2117( 7
این توجه را ناشی از سه دلیل میدانند؛ اول ،عالوه بر قیمتهای حمایتی ،طیف وسیعی از سایر ابزارهای
سیاستی توسط سیاست مشترک کشاورزی معرفی شده است .دوم ،مسأله چندنقشی بودن کشاورزان9
است .سوم ،مدلهای برنامهریزی این امکان را میدهند که محدودیتهای فنیای در نظر گرفته شوند
که اغلب مانع از نتایج نامنسجم میشوند .برنامهریزی ریاضی اثباتی ( 5)PMPاولیهای که توسط هویت8
( )9117معرفی شد ،تا حد زیادی عامل این تمایل اخیر به مدلهای برنامهریزی ریاضی است .مدلهای
 PMPبرای غلبه بر ویژگی هنجاری مدلهای سنتی برنامهریزی ریاضی معرفی شدند .در مدلهای
 PMPحداکثرسازی یک تابع سود مقعر در نظر گرفته میشود و پارامترهای  MCدر شرایط غیرخطی
1. Brown
2. Mills
3. the new institutional transaction cost theory
4. Buysse and et al.
5. Heckelei and Britz
6. farmers’ multi-functionality
)7. Positive Mathematical Programming (PMP
8. Howitt
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از تابع هزینه متغیر بهکار میروند .بنابراین ،این مدلها قادر به بازتولید دقیق وضعیت مشاهدهشده و
مرجح هستند و در ارزیابی سیاستها و ارائه راهحلهای قابلاعتماد بسیار مفیدند (فراگوسو و مارکوز،9
.)82 :2193
 الگوی داده -ستانده :الگوی پیچیدهای است که ارزش اقتصادی کوتاهمدت آب را برآورد میکند ودانش تخصصی خاصی نیاز دارد .در ضمن استفاده از این الگو مستلزم آن است که هزینههای فرصت
تمامی دادههای اولیه غیر از آب (از قبیل نیروی انسانی ،سرمایه و منابع طبیعی) از ارزشافزوده کسر
گردد تا قیمت تمامشده آن تخمین زده شود (حسینی و کریمی.)58 :9389 ،
 الگوی محاسباتی تعادل عمومی :این الگوها بسیار پیچیده و بر پایه الگوی داده-ستانده قرار دارد.به عالوه ،دانش اقتصادی ویژهای نیاز دارد که امکان استفاده از آن را تنها به متخصصان این گرایش از
اقتصاد محدود میکند (حسینی و کریمی.)89 :9389 ،
 .2-2پیشینه پژوهش

در داخل و خارج کشور تاکنون توجهی به تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد بهرهوری آب
و محتوی آب نهفته در آنها نشده است؛ شهیبزادا )2112( 2اقدام به قیمتگذاری آب کشاورزی در
پاکستان به روش اقتصادسنجی نمود .پتری و تایلور )2115( 3آب کشاورزی منطقه جنوب ایاالتمتحده
را به روش هدانیک قیمتگذاری کردند .گالیوتو 4و همکارانش ( ،)2193شبیل 7و همکارانش ( )2191و
دونو 9و همکارانش ( )2191با استفاده از روش برنامهریزی ریاضی اقدام به تعیین نرخ تعرفه آب آبیاری
به ترتیب ،برای جنوب ایتالیا ،تونس و منطقه مدیترانه نمودند .محققان دیگری نیز همچون؛ ویشلنز5
( )2191در ایاالتمتحده ،نیکوم و اوگورا )2191( 8و کانیمیتسو )2119( 1در ژاپن و کرهجنوبی به
قیمتگذاری آب کشاورزی پرداختهاند.
در داخل کشور نیز محققان بسیاری به تعیین قیمت آب کشاورزی در مناطق مختلف کشور پرداختهاند
و نرخهای متفاوتی برای آب کشاورزی محاسبه نمودهاند .برخی مطالعات در این زمینه عبارتاند از؛
دهقانیان و شاهنوشی ( )9353با استفاده از الگوی برنامهریزی خطی برای مزرعه دانشکده کشاورزی
مشهد ،قیمت آب کشاورزی را  237ریال برآورد نمودند .پس از آن گروهی از محققان با استفاده از
همین روش ،نتایجی برای مناطق مختلف به دست آورند .ترکمانی و همکارانش ( )9359قیمت آب
1. Fragoso and Marques
2. Sahibzada
3. Petrie and Taylor
4. Galioto
5. Chebil
6. Dono
7. Wichelns
8. Nickum and Ogura
9. Kunimitsu
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کشاورزی را برای اراضی تحت پوشش سد طالقان  9ریال ،احمدپور و صبوحی ( )9388برای منطقه
دشتستان  84/13ریال ،و کرامتزاده و همکارانش ( )9311برای اراضی پاییندست سد شیرین دره
بجنورد دو نرخ  499و  759را بهدست آوردند .حسین زاد و اسالمی ( )9383با استفاده از تابع تولید درجه
دوم تعمیمیافته برای تولید گندم مراغه ،ارزش اقتصادی آب را  311ریال برآورد نمودند .چیذری و
میرزایی ( )9358و دشتی و همکارانش ( )9381از روش تابع تولید کاب -داگالس و برآورد اقتصادسنجی
بهره گرفته و بهترتیب ،قیمت آب باغهای پسته شهرستان رفسنجان را  87ریال و قیمت آب کشاورزی
دامغان را  413/2ریال برآورد کردند .حیاتی و همکارانش ( )9388به برآورد قیمت واقعی آب در تولید
گندم و جو در استانهای خراسان شمالی ،رضوی و جنوبی پرداختند .آنها با بهرهگیری از رهیافت تابع
تولید قیمت واقعی آب در کشت گندم را بهترتیب  2882/24 ،9224/94و  479/31ریال بر مترمکعب و
در کشت جو  9343/95 ،513/19و  992/95ریال بر مترمکعب برای استانهای فوق برآورد نمودند .در
سالهای اخیر رویکرد برنامهریزی ریاضی چندهدفه و فازی نیز برای تعیین قیمت آب کشاورزی بهکار
رفته است .کرامت زاده و همکارانش ( )9387با استفاده از روش برنامهریزی خطی چندهدفه ،قیمت آب
کشاورزی منطقه شیروان برزو در استان خراسان شمالی را بین  915و  9219ریال ارزیابی کردند .در
جدیدترین مطالعه ،شاهنوشی و همکارانش ( )9312با استفاده از روش برنامهریزی خطی فازی قیمت
آب کشاورزی در مناطق کمآب مرکزی ایران را  91411ریال برآورد نمودند.
هدف پژوهش حاضر برای ارزشگذاری اقتصادی آب مجازی محصوالت کشاورزی با رویکرد
حداکثرسازی بهرهوری آب است با توجه به بررسیهای یوهانسون و یانگ و لومیس پیرامون روشهای
مختلف قیمتگذاری آب آبیاری و مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه ،روش تحقیق مطالعه حاضر
از نوع کاربردی است که با کمک الگوی برنامهریزی خطی فازی ( 9)FLPانجام شده است .چرا که از
میان روشهای مطرح شده ،تنها روش برنامهریزی ریاضی است که قابلیت بهینهسازی دارد .فازی بودن
روش تحقیق مطالعه حاضر نیز از این واقعیت نشأت گرفته است که منابع آب ،حجم تولیدات ،عملکرد
و قیمت محصوالت کشاورزی طی سالهای مختلف از نوسان برخوردار بوده است .لذا ،بهترین روشی
که میتواند این نوسانات را در الگوی برنامهریزی ریاضی بگنجاند ،فازی نمودن الگو است.
 .3تجزیه و تحلیل و ارائه الگوی پژوهش
بر اساس اطالعات بیالن آب وزارت نیرو ،وضعیت استانهای کشور از نظر شاخصهای آسیبپذیری
منابع در  92ماهه سال آبی  285 -88به گونهای است که  3استان در شرایط «کمبود آبی شدید»95 ،
1. Fuzzy Linear Programming
 .2جدیدترین سالنامه آماری آب کشور است که در سال  9312منتشر شده است و مبنای اطالعات ان سال  9358 -88است .زیرا مدیریت لحظهای
و ساالنه آب به سادگی امکانپذیر نیست.
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استان در شرایط «کمبود آبی» 9 ،استان در شرایط «تنش آبی» و  4استان در شرایط «قابلتحمل»
قرار داشته و هیچیک از استانها در وضعیت «نرمال» واقع نشدهاند .در این مطالعه از هر یک از
گروه های معرفی شده در جدول ( ،) 3استان هایی انتخاب شده اند که اطالعات آب مجازی
محصوالت آنها نیز موجود باشد .لذا ا ستان های ایالم ،بوشهر ،آذربایجان غربی ،اصفهان و سمنان
انتخاب شده اند.
جدول  :3طبقهبندی استانهای کشور بر اساس شاخصهای آسیبپذیری منابع در سال آبی 28 -22
نرمال

قابلتحمل

تنش آبی

-

کمبود آبی شدید

کمبود آبی

سمنان

اصفهان

آذربایجان شرقی

اردبیل

ایالم

سیستان و بلوچستان

تهران

آذربایجان غربی

چهارمحال و بختیاری

بوشهر

قم
مرکزی

خراسان رضوی
کرمان
مازندران
هرمزگان

خراسان شمالی
خراسان جنوبی
قزوین
کردستان
گلستان
لرستان
یزد

فارس
کرمانشاه
گیالن
همدان
خوزستان
زنجان

کهکیلویه و بویر احمد

منبع :سالنامه آماری آب کشور.295 :9312 ،

از طرف دیگر ،برای اطمینان از دسترسی اطالعات موردنیاز محصوالت کشاورزی ،محصوالت
مورد بررسی بر اساس گروه های شش گانه آمارنامه جهادکشاورزی در نظر گرفته شده است .در
بخش محصوالت زراعی ،جداول مربوط به برآورد سطح ،میزان تولید و عملکرد در هکتار محصوالت
مهم در قالب گروههای ششگانه -9 :غالت (گندم ،جو ،شلتوک و ذرت دانهای) -2 ،حبوبات (نخود،
لوبیا ،عدس و سایر حبوبات) -3 ،محصوالت صنعتی (پنبه ،کتان و کنف ،توتون و تنباکو ،چغندرقند،
نیشکر ،سویا ،کلزا و سایردانههای روغنی) -4 ،سبزیجات (سیبزمینی ،پیاز ،گوجهفرنگی ،سبزیجات
گلخانهای و سایرسبزیجات) -7 ،محصوالت جالیزی (خربزه ،هندوانه ،خیار ،خیار گلخانهای و
سایرمحصوالت جالیزی) -9 ،نباتات علوفهای (یونجه ،شبدر ،ذرت علوفهای و سایر نباتات علوفهای)
درج گردیده است .با توجه به اینکه آمار و اطالعات ردپای آب هیچ یک از نباتات علوفه ای معرفی
شده در آمارنامه جهاد کشاورزی ،موجود نمی باشد ،در مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات و برآورد
مدل ،به این نوع محصوالت اشاره نشده است  .به عبارت دیگر ،مطالعه به پنج گروه از محصوالت
(غالت ،حبوبات ،محصوالت صنعتی ،سبزیجات و محصوالت جالیزی) محدود شده و از میان آنها
 92محصول؛ گندم ،جو ،شلتوک ،ذرت ،نخود ،لوبیا ،عدس ،چغندرقند ،سیب زمینی ،پیاز ،هندوانه
و خیار انتخاب شده اند.
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 .1-3الگوی برنامهریزی خطی فازی

براساس الگوی تصمیمگیری متقارن بلمن و زاده )9151( 9و الگوی خطی کالسیک ،فرض کنید
تصمیمگیرنده یک سطح دلخواه ( Zکه تمایل دارد به آن دست یابد) برای تابع هدف قرار داده است و
محدودیتها نیز بهعنوان مجموعههای فازی در نظر گرفته شدهاند .آنگاه الگوی برنامهریزی خطی
فازی بهصورت رابطه ( )9خواهد شد (آذر و فرجی:)984-985 :9381 ،
𝑍 ≳ 𝑋𝑇𝐶
𝑏 ≲ 𝑋𝐴
𝑋≥0

()9

در رابطه فوق ،عالئم ≳ و ≲ بهترتیب گونههای فازی شده عالئم ≥ و ≤ میباشند که تفسیر زبانی
آنها «اساساً بزرگتر یا مساوی» و «اساساً کوچکتر یا مساوی» میباشد .در رابطه ( 𝑋 )9ماتریس
متغیرهای تصمیم 𝐶 𝑇 ،ترانهاده ماتریس ضرایب متغیرهای تصمیم در تابع هدف و 𝑍 ماتریس مقادیر
تابع هدف 𝐴 ،ماتریس ضرایب فنی در توابع محدودیت و 𝑏 ماتریس اعداد سمت راست در
محدودیتهای مسئله است .این الگو کامالً متقارن است و هیچ تفاوتی بین تابع هدف و محدودیتها
وجود ندارد .بنابراین میتوان با در نظر گرفتن 𝑑 = )𝑏𝑍  (−و 𝐵 = ) 𝐶𝐴  (−الگوی فوق را به صورت
رابطه ( )2نوشت:
()2

𝑑 ≲ 𝑋𝐵
𝑋≥0

⟹

𝑍−𝐶 𝑇 𝑋 ≲ −
𝑏 ≲ 𝑋𝐴
𝑋≥0

این الگو دارای  𝑚 + 1ردیف است که هریک با یک مجموعه فازی با تابع عضویت )𝑥( 𝑖𝜇 نمایش
داده میشوند .تابع عضویت مجموعه فازی «تصمیم» الگوی فوق بهصورت رابطه ( )3خواهد شد:
()3

} )𝑥( 𝑚𝜇 𝜇𝐷̅ = 𝑚𝑖𝑛{𝜇𝑖 (𝑥)} = 𝑚𝑖𝑛{𝜇0 (𝑥), 𝜇1 (𝑥), … ,

که در آن )𝑋( 𝑖𝜇 بیانگر درجهای است که  Xنامساوی فازی 𝑖𝑑 ≲ 𝑋 𝑖𝐵 را اقناع مینماید ( 𝑖𝐵 ،ردیف
iام از  Bاست) .حال فرض کنید تصمیمگیرنده بهدنبال جواب بهینه قطعی در مجموعه فازی «تصمیم»
فوق باشد ،آنگاه:
()4

)𝑋( ̅𝐷𝜇 𝑥𝑎𝑚 = })𝑋( 𝑖𝜇{max min
𝑋≥0

𝑖

𝑋≥0

1. Bellman and Zadeh
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یعنی حداکثرسازی جواب مجموعه فازی «تصمیم» بهعنوان جواب بهینه در نظر گرفته میشود .حال
محدودیتهای فازی را بهصورتی که در نمودار ( )9نشان داده شده است ،در نظر بگیرید.

نمودار  :1نمایش نموداری محدودیت فازی کوچکتر مساوی

در نمودار ( 𝑑𝑖 ،)9نقطه شروع اقناع کامل محدودیت iام 𝑝𝑖 ،انحراف مجاز از محدودیت iام و 𝑋 𝑖𝐵

مقدار محدودیت iام برحسب جواب  xمیباشد .همانطور که مشاهده میشود ،اگر مقدار محدودیت
(𝑋 𝑖𝐵) کوچکتر از 𝑖𝑑 باشد ،درجه اقناع محدودیت ،کامل (برابر یک) است و اگر مقدار محدودیت
بزرگتر از 𝑖𝑝  𝑑𝑖 +باشد ،این مقدار برابر صفر خواهد بود .همچنین ،اگر مقدار محدودیت در فاصله
] 𝑖𝑝  [𝑑𝑖 , 𝑑𝑖 +قرار گیرد ،درجه اقناع محدودیت را میتوان از تشابه مثلثهای ترسیم شده در نمودار
( )9بهدست آورد:
1
𝑖𝑑 ≤ 𝑋 𝑖𝐵
𝑋 𝑖𝐵 ( 𝑑𝑖 + 𝑝𝑖 ) −
= )𝑋( 𝑖𝜇
𝑖𝑝 𝑑𝑖 < 𝐵𝑖 𝑋 < 𝑑𝑖 +
𝑖𝑝
𝑖𝑝 𝐵𝑖 𝑋 ≥ 𝑑𝑖 +
{ 0

()7
مقدار
()9

𝑋 𝑖𝐵( 𝑑𝑖 +𝑝𝑖 )−
𝑖𝑝

را میتوان با یک متغیر جدید ( 𝑖𝜆) نشان داد ،بهطوریکه:
𝑖𝑝 𝜆𝑖 𝑝𝑖 + 𝐵𝑖 𝑋 ≤ 𝑑𝑖 +

⇒

𝑋 𝑖𝐵 ( 𝑑𝑖 + 𝑝𝑖 ) −
𝑖𝑝

≤ 𝑖𝜆

𝑖𝜆 بیانگر درجه اقناع محدودیت iام میباشد که سعی در حداکثرسازی آن است .بنابراین الگوی
برنامهریزی مسأله بهصورت رابطه ( )5زیر خواهد شد:
()5

𝑖𝜆 𝑖𝑤 max
𝑖𝑝 𝑆. 𝑡𝑜: 𝜆𝑖 𝑝𝑖 + 𝐵𝑖 𝑋 ≤ 𝑑𝑖 +
𝑚 𝑖 = 0, 1, … ,
𝜆𝑖 ≤ 1
𝑚 𝑖 = 0, 1, … ,
𝑋≥0
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در این الگو 𝑤𝑖 ،بیانگر ضریب اهمیت انحراف از محدودیت iام میباشد .همچنین ،اگر = λ
} 𝑖𝜆{ minقرار داده شود ،آنگاه الگوی برنامهریزی خطی فوق بهصورت رابطه ( )8خواهد شد:
𝑚 𝑖 = 0, 1, … ,

()8

𝜆 max
𝑖𝑝 𝑆. 𝑡𝑜: 𝜆𝑖 𝑝𝑖 + 𝐵𝑖 𝑋 ≤ 𝑑𝑖 +
𝑋 ≥0, λ≤1

این الگو ،یک الگوی برنامهریزی خطی کالسیک است که پس از حل ،بردار ( ∗  Xو ∗ )λجواب بهینه
خواهد بود .این الگو فقط یک متغیر و یک محدودیت از الگوی برنامهریزی خطی کالسیک بیشتر دارد
و از لحاظ محاسباتی بسیار کاراست.
برای فرمولهسازی محدودیتهای بزرگتر یا مساوی فازی نیز میتوان به طریق مشابه عمل نمود.
بدین منظور نمودار زیر را در نظر بگیرید.

نمودار  :2نمایش نموداری محدودیت فازی بزرگتر مساوی

با توجه به نمودار ( )2داریم:
𝑖𝑝 𝐵𝑖 𝑋 ≤ 𝑑𝑖 −
𝑖𝑑 < 𝑋 𝑖𝐵 < 𝑖𝑝 𝑑𝑖 −

()1

𝑖𝑑 ≥ 𝑋 𝑖𝐵

مقدار
()91

) 𝑖𝑝𝐵𝑖 𝑋−( 𝑑𝑖 −
𝑖𝑝

0
) 𝑖𝑝 𝐵𝑖 𝑋 − ( 𝑑𝑖 −
= )𝑋( 𝑖𝜇
𝑖𝑝
{1

را میتوان با یک متغیر جدید ( 𝑖𝜆) نشان داد ،بهطوریکه:
𝑖𝑝 ⇒ 𝐵𝑖 𝑋 − 𝜆𝑖 𝑝𝑖 ≥ 𝑑𝑖 −

) 𝑖𝑝 𝐵𝑖 𝑋 − ( 𝑑𝑖 −
𝑖𝑝

≤ 𝑖𝜆
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 .2-3الگوی برنامهریزی ریاضی پژوهش حاضر

با توجه به مطالب بخش  9-3و هدف پژوهش ،تابع هدف مسأله برنامهریزی ریاضی حداکثرسازی
بهرهوری آب در نظر گرفته شدهاست .بهرهوری مصرف آب برابر با نسبت عملکرد محصول به مقدار
آب مصرفی است (کالنتری و شعبانعلی قمی.)914 :9311 ،
()99

عملکرد (کیلوگرم)
مقدار آب مصرفی (مترمکعب در هکتار)

بهرهوری مصرف آب
=
(کیلوگرم بر مترمکعب)

این امر باعث میشود که در واقع دو متغیر مهم در تابع هدف منظور شود .از یک طرف متغیر
«عملکرد» که همواره حداکثر شدن آن دغدغه مسؤولین و کشاورزان است و از طرف دیگر« ،آب
مصرفی» کشاورزان که حداقل مصرف آن منجر به حصول هدف حداکثر بهرهوری آب کشاورزی
میشود.
البته نباید از نظر دور داشت که مطالعات مختلف به اهدافی نظیر حداکثر شدن درآمد ،حداکثر شدن
سود و یا حداقل نمودن هزینه کشاورزان نیز توجه داشتهاند .در این مطالعه نیز این اهداف در قالب
سناریوهای مختلف به الگو اضافه شده و نتایج آنها در ادامه مورد بررسی قرار گرفتهاند.
محدودیتهای الگوی برنامهریزی پژوهش نیز عبارتند از:
 .1آب :امروزه آب بهعنوان مهمترین عامل تولید محصوالت کشاورزی مطرح است .از آنجا که بر
اساس مطالعات جدید ،محتوی آب محصوالت را میتوان برحسب آب آبی ،آب سبز و آب خاکستری
تقسیم نمود ،در این مطالعه نیز محدودیت آب بر اساس این طبقهبندی به  3محدودیت تجزیه شده
است:
 آب سبز :عدد سمت راست محدودیت آب سبز همان میزان رطوبت موجود در خاک برای هریک ازاستانها است .از آنجا که اطالعات مربوط به این متغیر در دسترس نمیباشد ،محاسبه آن نیز نیازمند
دانش خاصی است و بهسادگی میّسر نیست ،از این محدودیت صرفنظر شده است.
 آب آبی :عدد سمت راست این محدودیت برابر با مجموع آبهای سطحی و زیرزمینی مصرف شدهدر بخش کشاورزی هریک از استانها است.
 آب خاکستری :عدد سمت راست این محدودیت نیز برابر است با حجم آبهای تصفیه شدهفاضالبها که صرف امور آبیاری کشاورزی استانها میشود.
نحوهی محاسبه ضرایب فنی محدودیتهای آب آبی ،خاکستری و سبز به این ترتیب است که ابتدا
اطالعات مربوط به ردپای آب محصوالت (مترمکعب /تن) بر میزان تولید آنها تقسیم شده و سپس ،عدد
حاصل یک بار دیگر بر عملکرد محصوالت تقسیم شد تا میزان محتوی آب محصوالت کشاورزی به
ازای سطح زیرکشت محصوالت حاصل شود .قابل ذکر است که اطالعات آماری مربوط به محتوی آب
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محصوالت کشاورزی (ردپای آب) به تفکیک سبز ،آبی و خاکستری برای استانهای مختلف کشور از
مطالعه مکونن و هوسترا ( )2191اقتباس شده است .بهعالوه ،اطالعات مربوط به موجودی منابع آب
سطحی ،زیرزمینی و نیز آبهای تصفیه حاصل از فاضالب از سالنامه آب وزارت نیرو ( )9312گرفته
شده است.
 .2سرمایه :به پیروی از مطالعه قاسمی و پیکانی ( ،)9382این محدودیت همان سرمایههایی در نظر
گرفته شده است که برای انجام هزینههای تولید در مراحل مختلف کاشت ،داشت و برداشت محصوالت
کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد .این محدودیت در حقیقت تلفیقی از محدودیتهای ماشینآالت و
نیرویکار نیز است .ضرایب فنی مربوط به این محدودیت عبارت است از حاصلجمع متوسط هزینههای
کاشت ،داشت و برداشت محصوالت کشاورزی در استانهای مختلف کشور که از آمارنامههای هزینه
تولید وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده است .عدد سمت راست این محدودیت نیز از کالیبره کردن
متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزی توسط متغیر سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی بهدست
میآید.
از آنجا که اطالعات تفکیک شدهای بابت هزینه نیرویکار ،ماشینآالت ،سموم و کودهای شیمیایی
به ازای تکتک محصوالت در هر استان موجود نیست ،از متوسط هزینههای کاشت ،داشت و برداشت
به عنوان نمایندهای از تمام این محدودیتها که در طبقهبندی سایر نهادههای مورد نیاز برای کشت
محصوالت قرار میگیرد ،استفاده شده است .این متغیر در بردارنده هزینه متوسط استفاده از نیرویکار،
ماشینآالت ،سموم و کودهای شیمیاتی برای کشت هر محصول است.
 .3خودمصرفی زارعین :این محدودیت به صورت حداقل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی طی
بازه زمانی  9387 -19در نظر گرفته شده است.
 .4سطح زیرکشت :کل اراضی قابلکشت در دسترس برای کشت محصوالت کشاورزی هر استان
نیز بهعنوان محدودیت سطح زیر کشت در الگو بهکار گرفته شده است.
اطالعات مربوط به متغیرهای سطح زیرکشت ،میزان تولید و عملکرد ،قیمت و هزینه متوسط
محصوالت کشاورزی از آمارنامههای وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای  9389تا  9319اقتباس شده
است.
 .4نتایج و بحث
بهمنظور تشکیل الگوی فازی ،مقادیر حداقل ،میانگین و حداکثر هر متغیر طی دوره زمانی 9387-9319
در نظر گرفته شده ،سپس به روش ذکر شده در قسمت  2-3محدودیتهای فازی نوشته شده و برآورد
الگو تحت دو سناریو در نرمافزار  LINGO11.0انجام شده است.
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 سناریوی اول؛ هدف حداکثرسازی بهرهوری آب کشاورزی در کنار محدودیتهای آب آبی ،حداقلهزینه تولید و حداقل سطح زیر کشت.
 سناریوی دوم؛ هدف حداکثرسازی بهرهوری آب کشاورزی در کنار محدودیتهای آب آبی ،آبخاکستری ،حداقل هزینه تولید و حداقل سطح زیر کشت.
نتایج برآورد ارزش اقتصادی آب کشاورزی به تفکیک آبهای آبی و خاکستری براساس محتوی آب
محصوالت کشاورزی در قالب دو سناریوی اول و دوم ،برای پنج استان کشور در جدول ( )4خالصه
شده است .در قالب سناریوی اول ،ارزش اقتصادی آب آبی (مجموع آبهای سطحی و زیرزمینی)
استانهای سمنان ،اصفهان ،آذربایجان غربی ،ایالم و بوشهر با هدف حداکثرشدن بهرهوری آب
کشاورزی بهترتیب حدود  4953 ،94997 ،5241 ،31254و  41918ریال به ازای هر مترمکعب آب آبی
صرف شده در امور کشاورزی است .سناریوی دوم برای استانهای بوشهر ،ایالم و سمنان فاقد جواب
بهینه بود .در قالب این سناریو ،برای استانهای اصفهان و آذربایجان غربی نیز ارزش اقتصادی آب آبی
صفر شده است .همچنین ،ارزش اقتصادی آب خاکستری (آبهای حاصل از تصفیه فاضالب) استان
اصفهان  5221ریال و استان آذربایجان غربی  8331ریال به ازای هر مترمکعب آب خاکستری صرف
شده در امور کشاورزی است.
جدول  :4ارزش اقتصادی آب کشاورزی به تفکیک آبهای آبی و خاکستری
وضعیت
برخورداری آب
قابلتحمل
تنش آبی
کمبود آبی
کمبود آبی شدید

استان
سمنان
اصفهان
آذربایجان غربی
ایالم
بوشهر

ارزش اقتصادی

مازاد منابع آب آبی

ارزش اقتصادی آب

آب آبی (ریال)
39273.94
7239.344
14614.83
4672.269
40607.43

)مترمکعب(
693.9406
49054.85
9184.189
129.0641
155814.9

خاکستری (ریال)
*
7022
8330
*
*

* مدل فاقد جواب بهینه است

همانطور که مالحظه میشود ،ارزش اقتصادی آب آبی (مجموع آبهای سطحی و زیرزمینی) در
استان های دارای کمبود آبی شدید (ایالم و بوشهر) و کمبود آبی (آذربایجان غربی) به نسبت باالتر از
استانهای دارای وضعیت تنش آبی (اصفهان) و قابلتحمل (سمنان) است.
بهعالوه ،بر اساس هدف حداکثرسازی آب آبی ،استانهای مختلف با مازاد منابع آب آبی مواجه
خواهند بود .بر طبق این جدول میزان مازاد منابع آب آبی حاصل از الگوی کشت بهینه ،در استانهای
سمنان ،اصفهان ،آذربایجان غربی ،ایالم و بوشهر با هدف حداکثر شدن بهرهوری آب کشاورزی به
ترتیب حدود  931 ،19841 ،41177 ،914و  977894مترمکعب آب است .به عبارت دیگر ،سیاست
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تعیین الگوی کشت بهینه تحت هدف حداکثرسازی سود میتواند منجر به حفظ بخشی از منابع آب شده
و از هدررفت آب جلوگیری کند.
در جدول ( )7میزان بهرهوری آب هریک از محصوالت کشاورزی براساس الگوی کشت فعلی و
الگوی کشت بهینه حاصل از حداکثر شدن بهرهوری آب مقایسه شده است .بهرهوری آب این محصوالت
براساس فرض ثابت ماندن سطح زیرکشت محصوالت و میزان آب کشاورزی در دسترس کشاورزان
محاسبه شده است .مالحظه می شود که در اثر تغییر الگوی کشت محصوالت زراعی ،بهرهوری آب
عمده محصوالت زراعی منتخب نسبت به الگوی کشت فعلی آنها ،به میزان قابلتوجهی افزایش یافته
است .این امر به آن معناست که چنانچه هدفگذاری تولیدات کشاورزی از حداکثرسازی تولید (آنچه
در حال حاضر در میان کشاورزان مرسوم است) به سمت حداکثرسازی بهرهوری آب تغییر یابد ،قطعاً
شاهد مصرف بهینه آبهای کشاورزی خواهیم بود.
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جدول  :5مقایسه بهرهوری آب محصوالت زراعی بر اساس الگوی کشت فعلی و الگوی کشت بهینه (کیلوگرم بر مترمکعب)
محصوالت
لوبیا
نخود
عدس
چغندرقند
گندم
شلتوک
جو
ذرت
سیبزمینی
پیاز
هندوانه
خیار

سمنان

آذربایجان غربی

اصفهان

بوشهر

ایالم

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

فعلی

بهینه

1/1
0/2
1/1
37/9
4
0
3/7
5
28/7
31/1
23/3
18/3

159/1
162/1
7923/8
33/1
6/1
3930/2
8/5
793/9
30/9
37/2
2/6
1/9

0/4
1/5
0/2
6/5
0/8
1
0/8
1/5
3/4
10/9
8/9
5/7

72/3
41/1
93/6
70/5
32/2
47/9
10/2
41/1
24/8
50/7
62/5
41/1

0/6
0/3
0
237
1/1
47/5
0/7
2/5
8/3
14/5
9/8
7/3

40/9
54
4/4
387/4
9/2
44/9
6/7
24/4
11/8
25/5
7
21/6

1/8
0/8
2/2
73/2
3/4
146/5
2/1
7/7
25/6
44/9
30/1
22/6

2/4
72
147/3
0/5
3/6
1765/5
0/7
60/8
25/6
7/1
3024/8
159/5

9/5
42/7
6/6
11/3
8/6
42/7
75/7
133/3
171/8
115/6

2458/6
21/3
5/8
3/8
0
21/3
885/2
76/5
9/1
36/5
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 .4نتیجهگیری
بهطورکلی ،نتایج حاصل از این پژوهش را در  2نکته میتوان خالصه نمود؛ ( )9نتایج حاصل از
ارزشگذاری اقتصادی محتوی آب مجازی محصوالت در استانهای مختلف نشان داد که هرچه
استانها وضعیت آبی نامساعدتری داشته باشند ،ارزش اقتصادی محتوی آب محصوالت آنها بیشتر
است )2( .الگوی کشت بهینه حاصل از حداکثرسازی بهرهوری آب محصوالت مختلف در استانهای
منتخب موجب افزایش بهرهوری آب نسبت به الگوی کشت فعلی محصوالت خواهد شد.
با بهرهگیری از روش فوق میتوان ارزش اقتصادی آب هر استان و الگوی کشت بهینه آنها را
متناسب با محتوی آب کشاورزی محصوالت و بهرهوری آب این محصوالت تعیین نمود .مسأله آب و
نحوه توزیع آن در حال حاضر به مسألهای بسیار مهم در سیاستهای کالن کشور و بخشهای اقتصادی،
بهخصوص بخش کشاورزی تبدیل شده است .هدف پژوهش حاضر پرداختن به یکی از ابعاد این مسأله
کالن بوده است .لذا در راستای نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهاداتی برای تصمیمگیران و سیاستگذاران
حوزههای مربوطه ارائه میشود.
 )9با توجه به روند نوسانی رو به کاهش منابع آب ،سیاست تولید محصوالت کشاورزی در راستای حفظ
و ذخیره منابع آبی بایستی در جهت اولویت دادن به کشت محصوالتی باشد که ضمن افزایش
بهرهوری آب ،همسو با محتوی آب مجازی محصوالت کشاورزی باشد .همچنین ،از آنجا که بیش
از نیمی از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف میشود ،بهمنظور جلوگیری از هدررفت منابع
آبی توصیه میشود به جای سیاستگذاری سلیقهای محصوالت کشاورزی به تولید چنین محصوالتی
متمرکز شده و در آنها به خودکفایی برسیم.
 )2با توجه به نتایج پژوهش ارزش اقتصادی محتوی آب محصوالت کشاورزی در استانهای مختلف
متفاوت است .بنابراین بجاست که دولت بابت توزیع آب به بخش کشاورزی استانهای مختلف،
قیمتهای متفاوتی دریافت کند .این در حالی است که به گفته مسؤولین مربوطه تاکنون کشاورزان
بابت برداشت از منابع زیرزمینی هیچ پرداختی نداشتهاند و میزان پرداخت آنها به آبهای سطحی
نیز ،تنها  9تا  3درصد از قیمت محصول بوده است.
 )3بنا به ارزشهای اقتصادی متفاوت برای محتوی آب محصوالت کشاورزی ،قیمت تمامشده
محصوالت کشاورزی در استانهایی که از وضعیت متفاوت آبی برخوردارند ،متفاوت خواهد بود .لذا
به نظر میرسد میبایست در تعیین قیمت تمامشده و تضمینی محصوالت کشاورزی ،به نسبت ارزش
محتوی آب مجازی نهفته در آنها اصالحاتی ایجاد شود.
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