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ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ87/6/5:

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش87/10/25:

ﭼﻜﻴﺪﻩ

اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن ﻓﺴﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ای ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ از  4/08ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  14/03ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﺶ از  26/9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ارزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش آب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ارزشﮔﺬاری آب ﻧﯿﺰ در دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﺰا ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا
و ارزش اﻓﺰاﯾﺶ آب در دﺳﺖ رس ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺮآورد
ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس روش اول ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  460رﯾﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی
اﯾﻦ ارزش  399/6رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آب در ﻣﺤﺪوده ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح ﺑﯿﺶ از  2770رﯾﺎل ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  5/93ﻣﯿﻠﯿﺎرد
رﯾﺎل و ارزش آب ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح  27/57ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ارزش آب
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺮار دارد.

واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ارزشﮔﺬاری آب ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی ،ﺑﺎزدهﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ،اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس

 -1اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻣﺮودﺷﺖ
 -2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ *)ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت(.
-3ﻋﻀﻮ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﯾﺎﺳﻮج
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ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ و

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آب اﺳﺖ .ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ

ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(1ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ

ﮐﺸﺎورزی ارزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در

ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد

زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮآورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻔﺮ ﯾﺎ ﮐﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه

ﺧﺎم و ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺟﺬب ﺿﺎﯾﻌﺎت

اﺳﺖ.

ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺎت) .(2آب از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪی

اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﯿﻖ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻫﻤﯿﺖ آن ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ارزش ﯾﮏ

در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آب

ﮐﺎﻻی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن

ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ارزش ذاﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﻣﯽ-

درآﻣﺪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ارزان

ﺗﻮان ﻣﻌﺎدل ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و

ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻬﺎده آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ در

اﯾﺠﺎد ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن داﻧﺴﺖ ) .(1ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ) (3و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ

در ﻣﻮرد آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ارزش

ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ) .(4اﻣﺎ اﺧﯿﺮاً ﻋﺮﺿﻪ آب ﺑﻪ دﻻﯾﻞ

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آب

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﻮدﺟﻪای ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ آن و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮآورد ارزش

ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا،

ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ آب در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﮐﺸﺎورزی و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺻﺮﯾﺢﺗﺮ ﻗﯿﻤﺖ آب اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی

ﺗﻘﺎﺿﺎی آب درﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺳﺖ ) .(5ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﻮزﯾﻊ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ

ﺗﻘﺎﺿﺎی آب و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺮاﯾﺶ ارزش آب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی ارزش ﮐﺎﻻی ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ

روش ﻗﯿﻤﺖ آب در ﻣﻬﺎﺑﺎد و ﺑﺎرون آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 30

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ) .(11در

ﻣﺼﺮف ﺑﯽ روﯾﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آب

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری آب ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب

اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف

ﻣﻄﻠﻮب ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ) 12و  .(13ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺧﺎرج از ﻣﺰرﻋﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ آن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه

ﺑﺎ آب ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﻧﻬﺎدهﻫﺎی

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وری آن ﺧﻮاﻫﺪ

ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣـﻮاد ﺑﻪ درون

ﺷﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺑﺮآورد ارزش ﺳﺎﯾﻪ-

آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺷﺪه و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب ﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را

ای آب ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪت آب ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﯾﺎ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد) .(6آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮات در آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ را ﻣﯽﺗﻮان

اﺳﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ارزش آب را در ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد) .(7ﺑﺮﺧﯽ

اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزده 141 ،%33رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ ) .(14ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف زﯾﺴﺖ

در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ارزش ﺑﺎزده ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای آب ﺑﺮای ﺳﺎل

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ) .(8در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺪف

 1375و ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺮ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن  65-230رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ

زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ

اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺪازه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺳﺪ

ورود ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﺧﺎک ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ) 9و  .(10ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ) . (15در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻫﻤﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف زﯾﺴﺖ

در ارزش ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﻊ

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ) .(4ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻣﻨﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺴﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ درﺟﻪ دوم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزش

47

ارزش ﮔﺬاری آب ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ...
ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﻏﻪ 390

ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه

رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ ) .(16ارزش ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم

اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪاف

در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎد ﺷﺪه 278/34

زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آب

رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪ ) .(17اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ آب

ﻧﺒﺰ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ را ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

در ﺳﺎل  1383و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ زرﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎن  719/86رﯾﺎل

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ)(19-28ﮐﺎﻫﺶ

ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ) .(18در دره اردن ارزش ﺳﺎﯾﻪ ای آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

ﻣﺼﺮف آب و ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

 0/175دﻻر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻞ

اﻫﺪاف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ) .(4ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ) .(19ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﯿﻤﺖ

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺳﺎﯾﻪای ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻌﻤﻮل و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) 4و .(2

ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم

ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺗﺎﺑﻌﯽ از ارزش ﻣﺤﺼﻮل و ﻟﺬا ﻣﺘﺄﺛﺮ از

ﺷــﺪه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻔﻬﻮم ارزش آب ،ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮای

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎزار اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺗﺒﯿﯿﻦ ارزش آب ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮاردی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از آب

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل در ارزش ﮔﺬاری آب

و اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ و اﻓﺰاﯾﺶ

دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ

ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ از ﺳﻮی ﺑﻬﺮهﺑﺮداران و ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آب از

ﮐﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان

ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاران ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ

ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺗﻮان ﺳﺆال ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد .ارزش آب در

ارزش آب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﻌﺪود ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار

ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده از آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﻫﺪاف

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .(20ﺗﻔﺎوت در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻔﺎوت در

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ روﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ارزش ﮔﺬاری

ارزش آن ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد؟ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ

آب ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ

ارزش آب ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن ﺑﺮ

آن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ

اﺳﺎس روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺳﺆال ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ .ارزش آب را

ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از آب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮ

ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻌﺎدل ﺑﺨﺸﯽ از ارزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ

ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﯿﻤﺖ آب را ﺑﺮآورد ﻧﻤﻮد .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ

از اﺟﺮای ﻃﺮح اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزش ﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ

از آب را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮآورد

ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﭼﻮب ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت

زوجﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای و ﻣﻘﺪار آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺗﺮی دارد.

رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای آب در اراﺿﯽ زﯾﺮ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

) .(15روش دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزش ﮔﺬاری آب رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی

ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آب از ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﮐﺴﺮ

رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش

و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ آب ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ

ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ واﺣﺪ آب را اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ .داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای

روش ﺑﺮای ارزش ﮔﺬاری آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ

ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔــﺎده اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺣﺎﺻـــﻞ

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ).(21

ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی

ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش آب

رﯾﺎﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس

اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ

ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺻﻮرت

اﻫﻤﯿﺖ اﻫﺪاف ﯾﺎد ﺷﺪه از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ
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ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ رﻫﯿﺎﻓﺖ

ﻣﻌﯿﺎری از رﯾﺴﮏ از ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .در اﯾﻦ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﮐﺜﺮﺳﺎزی ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اراﯾﻪ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺣﺪاﻗﻞ رﯾﺴﮏ

اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی رﯾﺴﮏ ﯾﺎ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎزدهﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ،ﺣﺪاﻗﻞ-

را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،وارﯾﺎﻧﺲ درآﻣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف آب و ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وارﯾﺎﻧﺲ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺤﺼﻮل  iﺑﺎ ــﺒﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ  Riرا

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ

ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺖ):(22
)(4

ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎن اﺳﺖ ):(22
i, j = 1,2,..., n

)(1
Max Z ( x) = ( Z 1 ( x), Z 2 ( x),..., Z h ( x),..., Z k ( x)),

Subject to :

)(2

Z1( x1 , x2 ,..., xn ) ≥ b1
Z ( x , x ,..., x ) ≥ b

n
2
.. 2 1 2
)Z(h−1) ( x1, x2 ,...,xn ) ≥ b(h−1

)Z(h+1) ( x1, x2 ,...,xn ) ≥ b(h+1
.
) Z(k ) ( x1 , x2 ,...,xn ) ≥ b(k
X ∈F,
X ≥0

ﮐﻪ درآن )  Z = ( Z1 , Z 2 ,...,Z Kﺑﺮدار ﺗﻮاﺑﻊ ﻫـﺪف ﺑﺎ اﺟــﺰا Zi
) (i=1,2,…,kﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف اﻧﻔﺮادی (i=1,2,…,n)، Xi ،ﺳﻄﺢ
زﯾﺮﮐﺸﺖ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل  iو  biﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﯿﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﻘﯿﺪ اﺳﺖ .در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﻘﯿﺪ  hاﻣﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف
ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  k-1ﻫﺪف ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در ﻗﺎﻟﺐ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ،ﺳﻄﺢ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب در داﻣﻨﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻘﺪار
ﻣﺼﺮف آب و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب
ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
):(29
)Lr = n + t ( r − 1) −1 ( M − n ) (3
) t (r − 1) −1 ( M − n

ﮐﻪ در آن  Liﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  biاز داﻣﻨﻪ اﺳﺖ M .و n
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮای آب در دﺳﺖ
رس و  rﺗﻌﺪاد داﻣﻨﻪ اﺳﺖ.
رﯾﺴﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎزدهﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﯾﺎ درآﻣﺪ
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از وارﯾﺎﻧﺲ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﮐﻪ در آن

σ ij

V ( I ) = ∑ ∑ σ ij X i X j

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ وارﯾﺎﻧﺲ-ﮐﻮوارﯾﺎﻧﺲ ﺑﺎزده ﺣﺎﺻﻞ از

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل  iو  Xiﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل  iاﺳﺖ .در اﻟﮕﻮی
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﻗﻞﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻮق
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎی اﻟﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﯿﻦ ،آب،
ﻧﯿﺮویﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﻨﺎوب زراﻋﯽ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
رﯾﺴﮑﯽ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎص روش ﺣﻞ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﺪ
ﻫﺪﻓﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزده ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺼﺮف ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﯿﻨﯽ از آب ،ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،اﺷﺘﻐﺎل و رﯾﺴﮏ( اﺳﺖ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن ﻓﺴﺎ در اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس
اﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺨﺶ
ﺳﯿﻼب ﻣﯿﺰان دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب از  4/08ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ
ﺑﯿﺶ از  14/03ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(30اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از  26/9ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ) .(31ارزش آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای
ﺳﻄﻮح اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﻄﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزش آب ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای
ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب درﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺑﺎﯾﮑﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ
در آب در دﺳﺖ رس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﺑﺮآورد ارزش آب از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ارزش آب اﺑﺘﺪا ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از
آب ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺲ اﺛﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ در آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮﯾﻖ
اﻋﻤﺎل ارزش آب در ﺿﺮاﯾﺐ ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ،ارزش آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ و ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ در آب
در دﺳﺖ رس از ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺎ ﺳﻄﺢ آب ﺑﻌﺪ از

49

ارزش ﮔﺬاری آب ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ...
اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﻓﻨﯽ در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ

ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﯿﺸﻪ زرد ،ﭼﺎه دوﻟﺖ ،اﺣﻤﺪآﺑﺎد و رﺣﯿﻢ آﺑﺎد

ﺗﺠﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزش آب در دﺳﺖ رس ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺗﻮأم ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﻧﯿﺰ از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﺎری

آن ﻗﺎﯾﻞ اﺳﺖ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای

اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﺑﺮای دوره  1375 -84اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ).(35

ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ارزش ﻫﻤﺎن ﺑﺎزده ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آب اﺳﺖ ﮐﻪ در

ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ) 32 ،20 ،15و .(34

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ارزش آب ﺑﺮ

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺑﺎزده ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

اﺳﺎس روش ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،روش ﻗﯿﻤﺖ

ﯾﺎد ﺷﺪه از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی

ﺳﺎﯾﻪای و روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا اراﯾﻪ

ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش آب در ﻫﺮ ﺳﻪ روش ﻻزم اﺳﺖ

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎدهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ و ﺣﻔﻆ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد

در ﺗﺪوﯾﻦ اﻟﮕﻮی ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی

ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺪف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻫﺪاف زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف آب و ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻫﺪف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﯾﺴﮏ ﻧﯿﺰ دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس اﺑﺘﺪا در

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آب در دﺳﺖ رس ،ﺑﺎزده

ﺟﺪول  1اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در ﺳﻄﺢ

ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ ارزش آب ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای آب

دﺳﺖ رﺳﯽ آب ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم

ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾﺎ ﺑﺎزده ﻧﻬﺎﯾﯽ آب ﻧﺰوﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ارزﺷﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﺑﻮد .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از آب ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮﻣﻨﺤﻨﯽ

در ﺳﻄﺢ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﺗﻘﺎﺿﺎ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﮐﻪ ارزش آب در ﺳﻄﻮح

ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل  1385ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﻞ

ﻋﻼوه ﺑﺮ آب اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﻤﭽﻮن رﯾﺴﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﺳﻌﯽ

آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ روش

ﮔﺮدﯾﺪ رﯾﺴﮏ اﻟﮕﻮ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮی

ﺑﺎزده ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آب ﮐﻪ از روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ

اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح از اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﺳﺎل 1362

دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای آب ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ از رﻫﯿﺎﻓﺖ

اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ و رﯾﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﯿﺪ

ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺘﻔﺎده و روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دو روش

رﯾﺴﮏ در اﻟﮕﻮ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ

آﺧﺮ ﻧﯿﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از اﻟﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ

ﻗﯿﺪی اﻋﻤﺎل ﺷﺪ.

ﻣﯽآورﻧﺪ .در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﯿﻤﺖ و ارزش آب ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 1ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﮕﻮی

ﺑﺎزدهﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺎﺻﻞ از آب در دﺳﺖ رس ﺑﺮآورد ﮔﺮدد.

ﺳﺎل ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮآورد ارزش آب ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آب ﺷﺎﻣﻞ

و ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 314

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﺳﺘﺤﺼﺎل آب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ

ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از

ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻓﻌﻠﯽ آن ﻫﺎ در ﺳﺎل  1385اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

 2/7ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ .اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ )ﺳﺎل

ﺑﺨﺸﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

 (1385ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﺳﺎل ﻫﺎی

ﺣﻀﻮری و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻣﯿﺎن  90ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﻣﻨﺘﺤﺐ

اﺧﯿﺮ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﻧﯿﺰ در اﻟﮕﻮی ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﮐﺸﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن ﻓﺴﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ارﻗﺎم ﺟﺪول

ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن اﺳﺖ

 1اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  5ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس
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ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 89

ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﻘﯿﺎس ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب

ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  2/7ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ

ﻣﯿﺰان ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر از  5/5ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ

اﻟﮕﻮی ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ از آب در دﺳﺖ رس

ﺑﯿﺶ از  9/2ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل

ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح و در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ آب در دﺳﺖ رس ،ﺑﺎزده

ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آب از  13ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ

ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  14/05ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر اﯾﺠﺎد

 9/9ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از 805

ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻄﺢ آب در دﺳﺖ رس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﮐﯿﻠﻮ در ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ  690ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻃﺮح اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  11/9ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ از  23/2روز -ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ 30/9

اﻟﮕﻮی ﻓﻌﻠﯽ ﻧﯿﺰ  9/2ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺎن

روز -ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان رﯾﺴﮏ

اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﻟﮕﻮی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای

ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﻫﮑﺘﺎر از  7/3ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  61واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻃﺮح در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای آن ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ وﺟﻮد

ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران

دارد و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻬﺮه-

اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد رﯾﺴﮏ

ﺑﺮداران ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح

در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس واﺣﺪ ﻫﮑﺘﺎر در ﻃﯽ

اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اراﯾﻪ

دوره ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺰای ﻃﺮح ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺎدی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺷﺪه ،آب در دﺳﺖ رس ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ

ﻃﺮح اﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و آب در دﺳﺖ رس ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ

ﮐﻪ ﺑﺮای ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﮏ اﻟﮕﻮ و ﺑﺮای دوره ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻟﮕﻮی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎزده

ﻃﺮح ﻧﯿﺰ دو اﻟﮕﻮ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت آن ﻫﺎ در ﻣﯿﺰان آب

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آب ﻓﻌﻠﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ از آب در

در دﺳﺖ رس اﺳﺖ .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﻃﺮح

ﺳﻄﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺰ آب از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ

ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﻣﯿﺰان آب در

ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻨﻮع-

دﺳﺖ رس در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح و ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ اراﯾﻪ

ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﮕﺎه اﻫﺪاف ﺑﻬﺮهﺑﺮداران در

ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ارزش ﺑﺮای آب ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗـﺮار دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻧﮕﺎه زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻃﺮح از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ

ﮐﻪ در آن اﻫــﺪاﻓﯽ ﻫﻤﭽــﻮن ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻧﻬﺎده

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

ﮐﻮدﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.

اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻄﺢ دﺳﺖ رﺳﯽ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ،ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزده
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻟﮕﻮ را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  4/6ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﯾﺮﮐﺸﺖ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﻫﮑﺘﺎر از
 5/5ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  14/8ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
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ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش آب ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
در ﺟﺪول  2ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮآورد ﺷﺪه در

ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺟﺮای

اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪول  1ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی آﺑﯿﺎری و

اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ دو رﻗﻢ ﯾﺎد ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .در

ﻏﯿﺮآﺑﯿﺎری ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ از روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ و در ﺳﻄﺢ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی در دﺳﺖ رس ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎدهﻫﺎی ﻏﯿﺮآﺑﯿﺎری

ﻃﺮح ﺳﻬﻢ آب از ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  %74ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و

اﺳﺖ .ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﺣﺪود  %88ﻗﺎﺑﻞ

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آب ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از

روش ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آب در ﺣﺪ

ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ارزش آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ).(36

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﺶ از  %81از ﺑﺎزده

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آب

ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﺑﻪ آب ﻧﺴﺒﺖ داد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺻﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺴﺎﻋﺪت اﯾﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ

ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯽ آن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر

ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﺮ واﺣﺪ آب ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از

ﮐﻪ در ﺟﺪول  2ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﻤﺘﺮ از

اﻟﮕﻮی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺸﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﻬﻢ آب را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم

ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺳﻬﻢ آب ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ

اﻓﺰاﯾﺶ داد.

ﺟﺪول  -2ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎده ﻫﺎی آﺑﯽ و ﻏﯿﺮآﺑﯽ از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺸﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ )روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه(
ﻧﻬﺎده ﻫﺎی ﻏﯿﺮآﺑﯿﺎری
ارزش

ﺳﻬﻢ

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

آب

آب

ارزش

ﺳﻬﻢ

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

)درﺻﺪ(

اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح

888

51/44

838

48/56

-

ﺑﻬﺮهﺑﺮداران

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح

8240

32/86

16842

67/14

-

اﻟﮕﻮی ﮐﺸﺖ

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح

1174

25/16

3494

74/84

0

ﺑﻬﯿﻨﻪ

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح )ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ آب(

8452

22/14

29715

77/86

20

ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح )ﺑﺎ ﻣﺼﺮف در ﺣﺪ

5881

18/24

26353

81/76

1614/3

)ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل( )درﺻﺪ(

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح(
ﻣﺄﺧﺬ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪاول  1و  2ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ،

اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ارزش ﻣﺤﺼﻮل در دو ﺳﻄﺢ آب در دﺳﺖ رس ﺑﻪ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ

آب ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ارزش ﻣﺤﺼﻮل را ﻣﯽﺗﻮان

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح ﺑﺮداﺷﺖ 14/03

ﻣﻌﺎدل ارزش آب داﻧﺴﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ روش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺣﺪود  26/93ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از آب ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ

ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻧﻈﺮ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  5/93ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ .اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را در ﺑﺮ دارد .در روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎدل

ﺟﺪول  1ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ در داﻣﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب

ارزش ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارزش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﯿﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ
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ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ  5/93ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزده ﻓﻮق ﺑﺮ

ﮔﯿﺮد ،ارزش آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  10/3ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل

آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺷﺪه  460رﯾﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش آب ﺑﺮ اﺳﺎس رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻬﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آب ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﯾﺎد ﺷﺪه در روﯾﮑﺮد دوم ،روﯾﮑﺮد

ارزش ﯾﺎد ﺷﺪه را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روش ارزشﮔﺬاری ﺑﺎﻗﯽ

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﻣﺎﻧﺪه داﻧﺴﺖ.

ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺗﻘﺎﺿﺎی آب و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر

ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش آب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی رﯾﺎﺿﯽ و

در روﯾﮑﺮد دوم ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ

اﻧﺘﺨﺎب ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آب در داﻣﻨﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻟﮕﻮ دادهﻫﺎی

ﻓﺮﺻﺖ آب ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ

ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻓﺮآﻫﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ) 15 ،2و  .(36ﺑﺮ

در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ارزش ﺳﺎﯾﻪای ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ

اﺳﺎس اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎی

اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﺎن

 1و  2ﻧﻤﻮدار ﺗﻘﺎﺿﺎی آب در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺗﺼﺮﯾﺢ درﺟﻪ دوم و درﺟﻪ

ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  2دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف ﻓﻌﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖ

ﭼﻬﺎرم ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺳﭙﺲ راﺑﻄﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ

ﺳﺎﯾﻪای آب ﺗﻨﻬﺎ  20رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آب

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  .(3در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در روش ﺑﺮآورد

از ﺑﺮآوردﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش اﺳﺘﻔﺎده از آب

ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﻪ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺳﺎﯾﻪ ای ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ

اﻗﺪام ﺷﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از آب در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ

ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رﻗﻢ  20رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺗﻮان دوم و ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای ﺗﻮان

را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش آب در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ارزش آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ

ﭼﻬﺎرم ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪای

ﺷﺪه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  0/26ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ

درﺟﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻧﺸﺎن

 5/93ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل دارای ﺗﻔﺎوت زﯾﺎد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ارزش

ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎن داد

ﺳﺎﯾﻪ ای آب در ﺳﻄﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح ) 1614/3رﯾﺎل( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺿﺮاﯾﺐ ﺟﻤﻼت ﺗﻮان ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم از اﻫﻤﯿﺖ آﻣﺎری ﺑﺮﺧﻮردار

ﻗﯿﻤﺖ آب ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،رﻗﻤﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ

ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ )ﺟﺪول  (3و راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف

 20/8ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ دارای ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر

آب ﺑﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕـــﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿـــﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی آب ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎ دو رﻗﻢ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ .ﯾﮏ راه ﺣﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش

ﭼﻨﺪﺟﻤﻠﻪ ای درﺟﻪ دو اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ

ﻣﯿﺎﻧﯽ دو رﻗﻢ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺳﺎﯾﻪای آب در ﻧﻈﺮ

از ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻫﺎ در ﺟﺪول  3اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت

ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﻣﺎ دﻗﺖ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻄﯽ ارزش

راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آب و ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ

ﺳﺎﯾﻪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب )وﺟﻮد راﺑﻄﻪ

ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ) .(15در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ

ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻣﯿﺎن آب و ﻗﯿﻤﺖ آن( ﮐﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮑﻞ ﺧﻄﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرش ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه و ﺗﻮان

ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار

ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿـﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷــــﺪت ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ دﻫﺪ.
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y = 0.5355x4 - 45.679x3 + 1448.4x2 - 20305x + 106916

500

ﻗﯿﻤــﺖ ﺳــﺎﯾﻪ ای ) رﯾﺎل -ﻣﺘﺮﻣﮑﻌــﺐ(

1000

y = 10.467x2 - 533.61x + 6857.7

1500

R2 = 0.9036

1300
1100
900
700
500
300
100

0
28

26

22

24

18

20

16

-100
28

14

ﻗﯿﻤـــﺖ ﺳـــﺎﯾﻪ ای ) رﯾــﺎل -ﻣﺘﺮﻣﮑﻌــــﺐ(

R2 = 0.9706
1500

ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

26

22

24

20

16

18

14

ﻣﺼﺮف آب ) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ(

ﻣﺼﺮف آب ) ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ(

ﻧﻤﻮدار  -1راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آب ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

ﻧﻤﻮدار -2راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن آب ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

)ﺗﺼﺮﯾﺢ درﺟﻪ ﭼﻬﺎرم(

)ﺗﺼﺮﯾﺢ درﺟﻪ دوم(

ﺟﺪول  -3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی آب
ﺗﺼﺮﯾﺢ دوم

ﺗﺼﺮﯾﺢ اول
ﺿﺮﯾﺐ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

آﻣﺎره t

ﺿﺮﯾﺐ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

آﻣﺎره t

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ

25607383

605078

42/32

26032032

389585

66/82

ﺗﻮان اول ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

-7780/93

9543/20

-0/82

-17336

1385

-12/52

ﺗﻮان دوم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

-25/54

30/19

-/85

6/30

0/86

7/36

ﺗﻮان ﺳﻮم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

-1/10/×10-5

1/02/×10-5

1/09

-

-

-

ﺗﻮان ﭼﻬﺎرم ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

0/03

0/03

1/08

-

-

-

آﻣﺎره ﻫﺎ

F

R2

White

F

R2

White

83/56

0/945

)0/58(0/75

174/99

0/948

)0/45(0/77

ﻣﺄﺧﺬ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  3آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ درﺟﻪ
دوم از ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﯽداری ﺿﺮاﯾﺐ

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺣﺎﺻﻞ از روش اول ﯾﺎ روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه داﻧﺴﺖ.

ﺑﺮآورد ﺷﺪه ،آﻣﺎره  Fو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ وارﯾﺎﻧﺲ

ﺗﻔﺎوت ارزش ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ دو روش ﺣﺪود  %15اﺳﺖ.

 whiteﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﺑﻬﺘﺮ از درﺟﻪ ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ

ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ارزشﮔﺬاری اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺗﺼﺮﯾﺢ درﺟﻪ دوم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزده ﻧﺰوﻟﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارزش ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای آب اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه

اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازی

ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺤﺪوده ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی -

ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ،ﻗﯿﻤﺖ و ﯾﺎ ارزﺷﯽ ﮐﻪ

ﺳﺎﯾﻪای اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ  20-1614/3رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای آن ﻗﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ روش ارزش آب اﺿﺎﻓﻪ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺑﺮداﺷﺖ  5/15ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب  399/59رﯾﺎل

ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ رﻗﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
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ارزش ﮔﺬاری آب ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ...
ﺑﺮداﺷﺖ  12/898ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ .رﻗﻢ ﻓﻮق ﺑﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای آب در داﻣﻨﻪ  4/08-10/3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب

اﺳﺎس روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه  5/93و ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﺑﺮاﺑﺮ

ﺑﯿﺶ از  2500رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﺮای داﻣﻨﻪ

ﺑﺎ  5/15ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ارزش

 10/3-/1403ﺑﺎﻻﺗﺮ از  1614/3رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ

آب در داﻣﻨﻪ آب در دﺳﺖ رس ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح و آب در

دﺳﺖ آﻣﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای داﻣﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﻨﻬﺎ

دﺳﺖ رس ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای ﻃﺮح در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﺮآورد

ﺣﺪود  400رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ

ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻮرد ارزش ﮔﺬاری آب ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن

ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻃﺮح در ﻣﻨﻄﻘﻪ از  4/082ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ ﻣﯿﺰان آب در دﺳﺖ رس در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎده ﻫﺎ

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ  14/03ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(16

ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب

اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﺑﺮآورد ارزش آب ﺑﺮ

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده

اﺳﺎس روش ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ

ﻧﻬﺎﯾﯽ آب و ﻟﺬا ﻗﯿﻤﺖ آن ﺷﻮد.

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﺳﺎﯾﻪای آب ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺶ از 10/3

در ﺟﺪول  5ﺧﻼﺻﻪای از روش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ و

ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺑﻮد ﮐﻪ

ارزش ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﯾﮏ از روشﻫﺎ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ارزش ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺖ رﺳﯽ

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای در دو

ﺑﻪ آب در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و

ﺳﻄﺢ از آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح اﺑﺘﺪاﯾﯽ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮآورد ارزش اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو روش ﺑﺮآورد ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﺎﺿﺎ و روش ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻔﺎوت زﯾﺎدی وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزشﮔﺬاری اﻓﺰاﯾﺶ آب در دﺳﺖ رس ﻣﯽ-
ﺗﻮان اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای
ﻃﺮح را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ آب ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد .ﯾﻌﻨﯽ

آب اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 14/03
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ رﻗﻢ  1614/3ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪ ای آب در
ﺳﻄﺢ  14/03ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ و رﻗﻢ  20رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ
ﻣﮑﻌﺐ ﻗﯿﻤﺖ آب در ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ  26/9ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﻄﺢ ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن دو رﻗﻢ  32/23و  4/67ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل را ﮐﻪ در

ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ  2500رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

ﺟﺪول  1ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻬﺎده آب ﻧﺴﺒﺖ داد .اﯾﻦ

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای آب در ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﯾﺎ  4/08ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﺗﻔﺎوت  27/57ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻣﺴﺎﻋﺪت

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب اﺳﺖ.

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 89
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ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران

ﺟﺪول -5ﺑﺮآورد ارزش آب ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای

ﻗﯿﻤﺖ

ﻃﺮح )ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل(

)ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ /رﯾﺎل(

اﺿﺎﻓﻪ

روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه

5/93

460

ﺑﺮداﺷﺖ

روش ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی

5/15

399/59

 1614/3رﯾﺎل

20/82

1614/3

 20رﯾﺎل

0/26

20

27/57

2770

 2500رﯾﺎل

23/75

2500

 1614/3رﯾﺎل

15/33

1614/3

ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

ﺑﺮداﺷﺖ در
ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ

روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای

ﻃﺮح
ﻣﺄﺧﺬ :ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای ﺑﻪ

رﯾﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ارﻗﺎم ﺣﺪود %92

ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻄﺢ دﺳﺖ رﺳﯽ ﺑﻪ آب ﻗﺮار دارد و در ﺟﺪول

از ارزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

 5ﻧﯿﺰ ارزش ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ دو داﻣﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی زراﻋﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد .ارزش زﯾﺴﺖ

ﺑﺮداﺷﺖ در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح

ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ،

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از اﯾﻦ رو ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪه از دو روش دﯾﮕﺮ را ﻣﺒﻨﺎی اﻧﺘﺨﺎب ارزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
ﻗﺮار داد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ارزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
آب ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ﮔﺮﺑﺎﯾﮕﺎن را در ﻣﺤﺪوه
ﺑﺮداﺷﺖ آب ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻃﺮح  27/57ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ.

ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎک و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻦ ﻫﺎی روان و اﯾﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و
زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﯿﺎت وﺣﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ ) ،(37اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه ارزش اﺷﺎره
ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل
 1385وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺶ از  3ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس
ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ارزش زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻞ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ارزش

ارزش ﻓﻮق ﺑﺨﺸﯽ از ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ
ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻋﻠﻮﻓﻪ و ﭼﻮب ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮح اﺳﺖ .اﯾﻦ

ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺼﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ﺣﺪود  90ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ارزش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺎل  1374ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  377/7ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل ﺑﺮای ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و  116/6ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮای ﭼﻮب
ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(3در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع
ارﻗﺎم ﻓﻮق را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ارزش
ﻫﺎی ﺳﺎل  1385ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ رﻗﻢ 2412
ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺠﻤﻮع ارزش
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب  29978ﻣﯿﻠﯿﻮن

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارزش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای آب ﺑﻪ
ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺰان آب در دﺳﺖ رس و روش ارزشﮔﺬاری
ﻗﺮار دارد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آب در دﺳﺖ رس ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزده ﻧﺰوﻟﯽ ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن .روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﺳﺎﯾﻪ ای
آب ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس
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ارزش ﮔﺬاری آب ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﺮح ﭘﺨﺶ ﺳﯿﻼب ...
اﯾﻦ روش اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش آب در داﻣﻨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ

ﺑﺮآورد ﺷﺪ ) .(7ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮای آب ﺑﻪ ﻧﻮع

ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ارزش در داﻣﻨﻪ  20-1614ﻗﺮار

ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی دارد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺪف از اﯾﺮاد

دارد ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﻧﻮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﻻ در

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﻣﺮور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ارزش

ارزش ﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺎﯾﻪای ،ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎی

آب اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش آب دارای ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﯽ

ﺗﺠﻮﯾﺰی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻬﻢ آب در ﺑﺎزده ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮ

اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻦ ﮐﻪ

اﺳﺎس روش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ

ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮدن را ﺑﯿﺶ

روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ آب  400و  460رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ

از ﭘﯿﺶ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻫﺮ ﻣﺘﺮ

اﺳﺖ از روش ارزش ﺳﺎﯾﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش آب ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ

ﻣﮑﻌﺐ آب در اﻏﻠﺐ ﺳﻄﻮح )ﺗﺎ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ( از داﻣﻨﻪ

داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﮐﻤﺘﺮ و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ در آب در دﺳﺖ رس ﭼﻨﺪان

ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای آن و در ﺣﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ

ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و روش ﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و روش ﺗﺎﺑﻊ

ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در داﻣﻨﻪ  4/08-14/03ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

ﺗﻘﺎﺿﺎی آب ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی اراﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از

ﺑﯿﺶ از  2500رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼً

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﺰوم ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻃﺮح آب

ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ارزش ﮔﺬاری آب ﺑﺎﯾﺪ داﻣﻨﻪ ﻣﻮرد

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) 40و

اﺳﺘﻔﺎده از آب ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ از

 (41اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮح آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻی

آب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ارزش ﮐﻢ ﺗﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ

اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزده در ﺟﻬﺖ

ﻧﻤﺎﯾﺪ و ارزش ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ

اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم

ﺑﺴﺘﮕﯽ ارزش آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ

ﺑﺎزار ﮐﺎرآ در ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﺰاﻣﯽ دﯾﮕﺮ

ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(38

در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.

ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ارزش ﮔﺬاری آب اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه در ارزش ﮔﺬاری آب

ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻫﺮ واﺣﺪ آب

 -1آﺳﺎﻓﻮ-آﺟﺎﯾﯽ ،ج ) .(2002اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﺮای

ﻧﯿﺰ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎزده ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺑﯿﺎری ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

ﻏﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﯿﺎوش دﻫﻘﺎﻧﯿﺎن و زﮐﺮﯾﺎ

زاﯾﯿﺪه ﻓﻦ آوری ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪی واﺣﺪ

ﻓﺮجزاده .اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ .ﻣﺸﻬﺪ.

آب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻟﺬا
ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎزده آﺑﯿﺎری ﻧﯿﺰ در ﮔﺰارش ارزش آب ﻣﻮرد دﻗﺖ و
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻫﻤﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ارزش
ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻟﮕﻮی درﺟﻪ دوم ﺗﻌﻤﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﮑﺎل ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﻏﻪ  390رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ). (17در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ درﺟﻪ دوم ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ارزش ﻫﺮ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ آب در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن 278/34
رﯾﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ) .(39اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﻫﺮ واﺣﺪ
آب در ﺳﺎل  1383و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﺘﻪ زرﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎن  719/86رﯾﺎل

2- Almasri, M. N and Kaluarachchi, J. J.
(2005). Multi-criteria decision analysis
for the optimal management of nitrate
contamination of aquifers. Journal of
Environmental Management, 74: 36581
3- Goletti, F. and Chabot, P. (2000). Food
policy research for improving the
reform of agricultural input and output
markets in Central Asia. Food Policy,
25: 661–679.
4- Berbel, J. and Gomez-Limon, J.A.
(2000). The impact of water-pricing
policy in Spain: An analysis of three
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 ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ.(1375)  ب، ﻓﺮخ-12
 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻣﻮر آب. آﯾﺎ آب ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ:ﻧﻬﺎﯾﯽ
.22-32 :(1) ، ﻣﺠﻠﻪ آب و ﺗﻮﺳﻌﻪ،وزارت ﻧﯿﺮو
 ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺎرﺑﺮد آب.(1375)  ر، ﻣﻘﺪﺳﯽ-13
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻮﺳﺘﺮی.ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن
 ص.ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ی اﻗﺘﺼﺎد آب
.132-137
.(1385)  ﺗﺮﮐﻤﺎﻧﯽ. و ج. ر. غ، ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ. ه، اﺳﺪی-14
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی:ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری آب ﮐﺸﺎورزی در اﯾﺮان
 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﺎورزی و.اراﺿﯽ زﯾﺮ ﺳﺪ ﻃﺎﻟﻘﺎن
.61-90 :(58) ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
 اﻧﺘﺨﺎب.(1383)  ﺳﻼﻣﯽ. ا. ج و ح، ﺣﺴﯿﻦزاده-15
:ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﺮاورد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آب ﮐﺸﺎورزی
 ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎد.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم
.53-84 :(48) ،ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ
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