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ﮔﺰارش
ﻧﻘﺶ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﺗﻌﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ آب
دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻠﯿﻞﭘﯿﺮان

1

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻏﯿﺮﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ،ﻋﺪم
رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر ،رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻬﺎده
آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶﮐﺸﺎورزی اﯾﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .از اﯾﻦ
رو ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ 2ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ،ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺼﺮف آب درﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﮐﺸﻮر
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب در ﮐﺸﻮر را رﯾﺰشﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ  313ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان  93ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و  25ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ را
آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ﻋﻼوه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و از ﻃﺮﯾﻖ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺮزی وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ آن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ

. .2ﻣﺎده):(143
 ارﺗﻘﺎء راﻧﺪﻣﺎن آﺑﯿﺎری ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  40درﺻﺪ در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ آب و ﺧﺎک از ﺟﻤﻠﻪﻃﺮحﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﻧﻮﺳﺎزی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ،زﻫﮑﺶﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ آﺑﯿﺎری و اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ زراﻋﯽ و ﺑﻬﻨﮋادی
 ﺗﺤﻮﯾﻞ آب ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ -ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ
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ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  130ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽرﺳﺪ .از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  89/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ  93درﺻﺪ) 83ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ  6/1درﺻﺪ) 5/5ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف آب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻤﭽﻮن
رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻏﯿﺮه ﺳﺮاﻧﻪ آب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮر از 5500
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  1340ﺑﻪ ﺣﺪود  3400ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  1357ﮐﺎﻫﺶ و در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  2100ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  1376و  1750ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  1385ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
اﻓﻖ ﺳﺎل  1400ﺳﺮاﻧﻪ آب ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود  1300ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ در ﮐﺸﻮر،
ﮐﺸﺖ آﺑﯽ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺪود  90درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮر از ﮐﺸﺖﻫﺎی آﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺤﺪوﯾﺖ آب ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ
از  37ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر اراﺿﯽ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﺸﺎورزی درﮐﺸﻮر  7/8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺑﯽ 6 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﻢ و  3/5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت آﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد و ﺣﺪود  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﮑﺘﺎر
ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی )ﺑﺰﮔﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﮐﺸﻮر( را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ
ﺑﺮدن اراﺿﯽ ﻓﺎﻗﺪ آب آﺑﯿﺎری را ﺿﺮوری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮهوری آب 1در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دوره
زﻣﺎﻧﯽ ) (1987 -2006ﺣﺪود  0/2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
وﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ  0/6و  2/7ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﻗﻢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ.
ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آب را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ از آب را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ
وﯾﮋه در ﮐﺸﺎورزی آﺑﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ آب
 .1ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪار آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﻃﻮر ﺟﺰﺋﯽ ﯾﺎ ﮐﻠﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت آب را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ازﻃﺮﯾﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر

ﻧﻘﺶ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ121 ...

در ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﯾﺶ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪی زارﻋﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در
ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش روشﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر
در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ،ﺗﺨﻠﯿﻪ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی
ﺷﺪه ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ  5ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
 −اﺳﺪی ) (1376ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان را در اراﺿﯽ زﯾﺮ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،ﮐﺸﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﯾﮏ ﺑﻮده و ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ارزش ﺑﺎزده ﻧﻬﺎﯾﯽ آب از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎمﺷﺪه ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و
آب ﺑﻬﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .وی ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ آب ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری
ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑﯽ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ ،روﯾﮑﺮد اﺟﺮای اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی
آب ،اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻬﯿﻨﻪ از آب و ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی آن ﺑﺮاﺳﺎس
ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﯿﺰان ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ و اﻧﺠﻤﻦ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداران آب ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﺸﺎورزان در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﺑﯿﺎری ،ﺳﭙﺮدن اﻣﺮ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ،اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻨﺎوری و روشﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ آﺑﯿﺎری و اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮوﺟﺎن و ﮐﺸﺎورزان از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 −ﺷﺠﺮی و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ ) (1386در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب آﺑﯿﺎری ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎی
آب ﮐﺸﺎورزان در ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درودزن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب در ﻫﮑﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری
در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزان ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزان ﺳﻬﻤﯿﻪ
آﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ آب ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن را در ﮐﺸﺖﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ارزش ﺑﮑﺎر ﺑﺮده و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ آب ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻓﺸﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوش
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رﺳﺎﻧﻨﺪ .اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ آب از ﺟﻤﻠﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ آبﺑﻬﺎ ،ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار آب ،اﺻﻼح ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب )اراﯾﻪ اﻟﮕﻮی ﻣﺆﺛﺮ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب( و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 −ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﭘﻮرآﺑﺎدی ) (1381در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﮐﺸﺎورزی
در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ در ﺣﻮزه آﺑﯽ زاﯾﻨﺪهرود را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب آﺑﯿﺎری ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺧﻄﯽ،
ﻣﺪل ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻠﻮگ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﮐﻢﮐﺸﺶ ﺑﻮدن ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﮐﺸﺎورزی ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﮐﻤﯿﺎب ﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﮐﻨﺘﺮل اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی در
اﺳﺘﻔﺎده از آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهای
در ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﺮدن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮔﺮدد.
 −ﺣﺴﯿﻦزاد ) (1387ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ
در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﮐﺸﺎورزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ
آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺣﺎﺋﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت آب
ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
 −ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻼﻟﯽ ) (1389در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب در ﺑﺨﺶ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﯿﻤﺖ آب در
داﻣﻨﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  1500رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺛﺎر ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﺑﺮ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺪل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﻮﯾﺎ از ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺪل
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ را ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ در اداﻣﻪ آورده اﺳﺖ.
 −در داﻣﻨﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  100رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﮐﺸﺎورزی
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،ﺑﻪ
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ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  100رﯾﺎل اﺳﺘﺨﺮاج آب
آﺑﺨﻮان درﻃﻮل دوره ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی از ﻣﻘﺪار  852ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 777
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪارﮐﺎﻫﺶ در ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻓﺘﺎر ﮐﺸﺎورزان در ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ در ازای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ آب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 −در داﻣﻨﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﯿﻦ  100ﺗﺎ  750رﯾﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات درﻣﺼﺮف آب دارای ﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﻣﻼﯾﻤﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﻗﯿﻤﺘﯽ ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آب آﺑﺨﻮان درﻃﻮل اﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 2
درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺗﺎ ﻣﺮز  1000رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮐﺸﺶ
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آب در آﺑﺨﻮان
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎ ﺣﺪود  731ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
 −اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب از  1000ﺗﺎ 1500رﯾﺎل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب داﺷﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ  1500رﯾﺎل ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺗﺎ ﻣﺮز  624ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮای ﻧﻬﺎده آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی آﺑﺨﻮان و ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﺮدد.
 −در ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﻧﻬﺎده آب ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻢ آب در آﺑﺨﻮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺎدل
 -171506206ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ آب آﺑﯿﺎری در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭘﻨﺞﺳﺎﻟﻪ آﺑﺨﻮان ﺑﺎ ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ ﺑﯿﺶ از  171ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ و ﮐﺎﻫﺶ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎدل  4/28ﻣﺘﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 −ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﯿﻤﺖ  100رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ،ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ آﺑﺨﻮان درﻃﻮل ﮐﻞ دوره
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد  35درﺻﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 −ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ در داﻣﻨﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ  100ﺗﺎ  750رﯾﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ آب
آﺑﯿﺎری ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد،روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ
آﺑﺨﻮان ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪﺗﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ آﺑﺨﻮان و ﮐﻨﺘﺮل
ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽﮔﺮدد .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻼن آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
زراﻋﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.
 −ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب آﺑﯿﺎری ﺑﻪ  1500رﯾﺎل ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ آب آﺑﺨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻞﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ
ﺑﯿﻼن ﺣﺠﻢ آب آﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪه و ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯿﮕﺮدد .ﺑﯿﻼن ﻣﺜﺒﺖ آﺑﺨﻮان ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
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ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی آﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﭘﺎﯾﺪار از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻬﯿﺎ
ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﯿﻼن ﺻﻔﺮ آب آﺑﺨﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮔﺮدد.
 −در ﺳﻄﺢ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﺑﺮای آب آﺑﯿﺎری اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺗﺮﮐﯿﺐ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﮐﻞ دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  1420944ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﮐﻞ ﻧﯿﺮویﮐﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻌﺎدل  6/5ﻧﻔﺮ
روز ﮐﺎر اﺳﺖ.
 −ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب آﺑﯿﺎری ﺑﻪ ﻧﺮخ  100رﯾﺎل ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  9درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ 1361806
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﮐﺸﺎورزان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺎﻣﻞ آب آﺑﯿﺎری و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﺎﻻ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
 −در ﻧﺮخ ﻗﯿﻤﺘﯽ  100رﯾﺎل ﺑﺮای آب آﺑﯿﺎری ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ  9درﺻﺪی در اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  4درﺻﺪی
ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 −ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﺮخ  1500رﯾﺎل ﺑﺮای ﻋﺎﻣﻞ آب اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در
آﺑﺨﻮان ﺑﯿﺶ از  27درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎی
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺮخ ارزش ﻓﻌﻠﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻌﺎدل  622574ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﮐﻞ ﻧﯿﺮویﮐﺎر ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزده ا ﻗﺘﺼﺎدی  4/6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ روز ﮐﺎر ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  56و 14
درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ،ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه
ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﺎﻻ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
رﻓﺘﺎر ﻋﻘﻼﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
آب آﺑﯿﺎری در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﻧﯿﺎز آﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض ﺛﺎﺑﺖﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ
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ﺟﺪول  .1ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ آﺑﺨﻮان در اﻓﻖ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻗﯿﻤﺖ آب
)رﯾﺎل ﺑﻪ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ(

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آب
)ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

0

851679189

ﺑﯿﻼن ﺣﺠﻢ

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

آﺑﺨﻮان

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

ﻣﻮﺟﻮد)ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻔﺮ(

)ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(

ﻣﻮﺟﻮد)ﻗﯿﻤﺖ ﺻﻔﺮ(

171506206

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ
آبزﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ)ﻣﺘﺮ(
-4/286

100

776651375

-9

-111483955

35

-2/702

250

770462675

-9/5

106532995

37/8

-2/504

500

766775797

-10

-103583493

40

-2/4

750

759743474

-10/7

-97957634

42/8

-2/318

1000

731291496

-14

-75196052

56

-1/966

1250

665383235

-21/9

-22469443

86/8

-0/628

1500

624558499

-27

+10190345

105

+0/156
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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر از ﻧﻘﻄﻪﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف آب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺟﺪول  2آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ
) (1376-1389در ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎده آب ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف و ﮐﻨﺪﺷﺪن ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﺗﺨﻠﯿﻪ آﺑﻬﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺪی ،ﺑﻼﻟﯽ و ﺷﺠﺮی و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ( ،ﮔﺮﭼﻪ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺎﺑﺪی ﺷﺎﭘﻮرآﺑﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﻮدن ﮐﺸﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ آب وی ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف ﮐﺎرا ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺮای آب و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف
آب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب را داﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﺠﺮی
و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ و ﺑﻼﻟﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی
ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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ﺟﺪول .2ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻧﻘﺶ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آّﺑﯽ ﮐﺸﻮر
ﻗﯿﻤﺖ

ﮐﺸﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ

ﻣﺼﺮف

آب

ﺗﻘﺎﺿﺎی آب

آب

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺳﺎل

اﺳﺪی

1376

اﻓﺰاﯾﺶ

1386

اﻓﺰاﯾﺶ

1381

اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﺨﻠﯿﻪ
آبﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻗﯿﻤﺖ آب
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آب ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و
ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و..

ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ

رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

ﺣﺴﯿﻦزاد

1387

اﻓﺰاﯾﺶ

-

ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﻼﻟﯽ

1389

اﻓﺰاﯾﺶ

-

ﮐﺎﻫﺶ

ﮐﺎﻫﺶ

از ﯾﮏ

اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی آب ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﯿﺰان ﮐﺸﺖ
اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداران آب
اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﻨﺎوری و روشﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎری
اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺮوﺟﺎن و ﮐﺸﺎورزان
ﺳﻬﻤﯿﻪﺑﻨﺪی آب و دادن ﻣﺠﻮز ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
ﻓﺮوش آب ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﺼﺮف در ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺷﺠﺮی و
ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ

ﻣﺼﺮف آب
-

اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ
رﻋﺎﯾﺖ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آب
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﺆﺛﺮ ﺗﻮزﯾﻊ آب

ﻋﺎﺑﺪی
ﺷﺎﭘﻮرآﺑﺎدی

ﻣﻨﻔﯽ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از
ﯾﮏ

اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﺼﺮف آب
وﺿﻊ ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی
اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب

ﻣﺄﺧﺬ :ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب ﮐﺸﺎورزی ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف
آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺨﻠﯿﻪ آّبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
آن در ﺻﻮرت اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﯿﻤﺘﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻮام ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آب
در ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻨﺎوریﻫﺎی آب اﻧﺪوز ،اﺻﻼح
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آب ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﯾﺞ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮزﯾﻊ آب ،ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ
و ﻏﯿﺮه ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ
اﺳﺪی ،ﻫﺮﻣﺰ )  ،( 1376ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی در اراﺿﯽ زﯾﺮ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ.
ﺷﺠﺮی و ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ) "،(1386ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﯿﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب آﺑﯿﺎری ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻣﻮردی ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درودزن در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس" ،ﻣﺸﻬﺪ :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﻗﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی اﯾﺮان.
ﻋﺎﺑﺪیﺷﺎﭘﻮرآﺑﺎدی )" ،(1381ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﮐﺸﺎورزی در ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ" ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺣﻮزه زاﯾﻨﺪهرود
اﺻﻔﻬﺎن .رﺳﺎﻟﻪ دوره دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزی ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس،ص.200

ﺣﺴﯿﻦزاد ) "،(1387ﻧﻘﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﮐﺸﺎورزی" ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آب اﯾﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻤﺮان.
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺠﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﻠﺪ  ،24ﺷﻤﺎره  ،2ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1389ﺻﺺ .185 -194
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