
  9411/ 2/ شماره  43نشریه پژوهش آب در کشاورزی / ب / جلد 

گذاری آب زیرزمینی به روش باقیمانده با در نظر گرفتن شوری آب آبیاری در ارزش

 شهرستان ورامین
 

 حامد ابراهیمیانو  ، پیمان افراسیاب، محمود صبوحی* 1 لیمحمد حسن
 .دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل

hassanli@ut.ac.ir 
 دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل.

p_afrasiab@yahoo.com 

 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
msabuhi39@yahoo.com 

 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
ebrahimian@ut.ac.ir 

 

 چکیده

 
وناگون و همچنین، تحریک کاربران برای یکی از عوامل مهم تخصیص این عامل بین مصارف گ عنوانبهارزش اقتصادی آب 

متعددی برای های . روشستوری آب ای مرتبط با ارتقاء بهرههایگذارهیسرماافزایش  منظور به ازیموردناجرای اقدامات 

ی اقتصادی آب وجود دارد که با توجه به نقش تولیدی آب زیرزمینی در آبیاری محصوالت کشاورزی، در این گذارارزش

های کشاورزی شهرستان ورامین با طیف گذاری اقتصادی آب در چاهی باقیمانده برای ارزشگذارارزشروش  تحقیق از

، گندم، جو و یونجه به ترتیب برابر با جاتیفیصای از شوری آب استفاده شد. میانگین ارزش اقتصادی آب در گسترده

کشاورزان منطقه  انیدر م ای فروش آبمبادله قیمت بود. مترمکعبریال بر  6/1655و  0/1322، 1/1225، 1/3112

ریال در متر مکعب محاسبه شد که نزدیک به ارزش باقیمانده آب در محصوالت گندم و یونجه بود.  8/1321 مورد مطالعه

و  861/0، 858/0، 806/0ضریب تبیین رابطه ارزش اقتصادی و شوری آب آبیاری برای محصوالت فوق به ترتیب برابر 

تغییرات ارزش اقتصادی آب نسبت به شوری آب بود. با  توجهقابلتوضیح بخش  دهندهنشاندست آمد که  به 503/0

توجه به رابطه به دست آمده میان شوری و ارزش آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه برای محصوالت صیفی، گندم، جو و 

-ارزش باقیمانده آب به مقدار صفر می ،بر مترزیمنس دسی 35/8و  30/1، 20/5، 61/2های یونجه به ترتیب در شوری

های بیشتر از مقادیر ذکر شده برای ای باشد که در شوریگونهگذاری آب در منطقه باید بهرسد. در نتیجه سیاست نرخ

متناسب با آن شوری، قیمت فروش آب کمتر از مقادیر فعلی باشد تا زیانی برای کشاورزان حاصل نشود و یا  ،محصوالت

 خاب محصول بر اساس مقاومت بیشتر به شوری و ارزش اقتصادی آن در نظر گرفته شود.انت

 

 آب وریبهره ،ینیرزمیآب ز یاقتصاد آب، ارزش آب، شور های کلیدی:واژه
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 مقدمه

آب در بخش کشاورزی دارای خصوصیات 

یک منبع تولیدی دارای عنوان بهکه  ستی افردمنحصربه

. بسیاری از محققین ستربردی ای تخصیصی و کاهاجنبه

ابزاری برای بهبود تخصیص  عنوان بهی آب را گذارارزش

آن کاهش مصرف آن  تبع بهوری آب و آب، افزایش بهره

 دادند قرار استفاده موردی میزان مشخصی از تولید ازا در

آب »بر اساس اصل چهارم بیانیه دوبلین، . (1001)مائتسو، 

 ستمام مصارف رقابتی خود ادارای ارزشی اقتصادی در ت

بیانیه « )یک کاالی اقتصادی شناخته شودعنوان بهو باید 

(. در شرایط افزایش 1111دوبلین سازمان ملل متحد، 

رشد جمعیت، رقابت بر سر به دست  تبعبهتقاضای آب 

ی مختلف )شهری، هابخشدر  ازین موردآوردن آب 

ورت و این امر ضر افتهی شیافزاصنعت و کشاورزی( 

ی استفاده از آب )به معنی وربهرهتوجه بیشتر به افزایش 

تولید بیشتر محصول در ازای آب آبیاری اعمال شده( را 

یکی از  عنوان بهارزش اقتصادی آب . دینمایمآشکار 

عوامل مهم تخصیص این عامل بین مصارف گوناگون و 

 ازین موردچنین، تحریک کاربران برای اجرای اقدامات هم

-ی مرتبط با ارتقاء بهرههایگذارهیسرماافزایش  نظورمبه

 (.1019)چاودوری،  ستوری آب ا

بر تعیین مقادیر  1ی اقتصادی آبگذارارزش

توسط آب اشاره دارد، بدون  جادشدهیاکاالها و یا خدمات 

قیمت بازاری برای این کاالها و خدمات  کهنیاتوجه به 

. اقتصاددانان (1007)حسین و همکاران،  وجود داشته باشد

ی آب بر اساس رفتار بازار گذارارزشبه  مندعالقهاغلب 

؛ حسین و 1002النگ و حسن، ؛ 1002)یانگ،  هستند

کاربرد هر روش بر اساس اهداف هر اما  (.1007همکاران، 

 هادادهاز آن بر اساس در دسترس بودن  ترمهممطالعه و 

 عنوانبهی آب آبیاری، آب گذارارزشاست. در مطالعات 

)یانگ و لومیس،  شودیمگرفته  نظر یک کاالی واسطه در

 ارزش تعیینمنظور به کاربردی یها. روش(1012

 روش شامل مولد، کاالی یکعنوان به آب آبیاری اقتصادی

                                                           
1 Economic valauation of water 

 یگذارارزش روش تولید، تابع پرداخت، روش به تمایل

)ریگبی و  ستاافزوده ارزش و 1(RVM) باقیمانده

 روش در. میانگین ارزش آب (1010همکاران، 

، زیرا که باقیمانده شودیمی باقیمانده برآورد گذارارزش

ارزش تولید کل پس از کسر سهم سایر منابع تولید 

 انیب به. شودیمی آب بر مقدار آب مصرفی تقسیم استثنابه

( هانهادهارزش کل تولید به منابع )، RVM، در گرید

جزء باقیمانده از  عنوانبهی آب نهادهو  ابدییمتخصیص 

)بربل و همکاران،  شودیمارزش تولید در نظر گرفته 

ی هاروشی باقیمانده یکی از گذارارزشروش . (1011

را از  هامتیقی است که بازار ریغی گذارارزشاستنتاجی 

و  هابنگاهتوسط  شدهساختهمدل تصمیمات اقتصادی 

النگ و حسن، ؛ 1002)یانگ،  کندیمخانوارها استنتاج 

1002 .)RVM  ودر تولید محصوالت کشاورزی اساسی 

یی که فرآیند تولید جا دری کارآیی بهتری دارد، اصل

استانداردسازی شده است و آب آبیاری دارای اثر 

این (. 1002)یانگ،  ستی بر ارزش ستانده اتوجهقابل

در تولید و تمام سودهای منتسب به  هانهیهزروش تمام 

 .آوردیمست آب را به د

ی باقیمانده گذارارزششمار مطالعاتی که روش 

)کاالتروا لیوا و  ، محدود استانددادهقرار  استفاده موردرا 

با  (1002یانگ ) .(1002؛ گریمز و آیتکن، 1002صیادی، 

گذاری اقتصادی غیربازاری برای مروری بر ارزش

های آب آبیاری، بیان نمود که روش گذاریسیاست

ترین روش به کاربرده شده اری باقیمانده متداولگذارزش

بیت و  باشد.گذاری اقتصادی آب آبیاری میبرای ارزش

برای  استفاده موردارزش باقیمانده آب  (1117دوبورگ )

 1127ی هاسالاز  Angliaآبیاری پنج محصول در شرق 

ی بندبودجهی بررسی هادادهرا با استفاده از  1111تا 

ی مصرف واقعی آب هادادهودند. اگرچه مزرعه تعیین نم

مقدار آب  بر اساسدر دسترس نبودند، اما ارزش باقیمانده 

محاسبه  موردنظرکشت یک هکتار از محصول  ازیموردن

را در حوضه رودخانه  RVM (1002النگ ) شد.

                                                           
2 Residual Valuation Method 
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Orange .اسپیلمن و همکاران  )نامیبیا( به کار گرفت

برای محاسبه ی باقیمانده را گذارارزشروش  (1002)

ی آبیاری خرد مقیاس در شمال هاطرحارزش آب در 

. میانگین ارزش آب کاربردغرب آفریقای جنوبی به 

 هایسبزبرای کشت  مکعب متردالر آمریکا در هر  122/0

به دست آمد. عالوه بر این، انتخاب محصول و طراحی 

 قابل طور بهطرح آبیاری و وضعیت نهادی اقتصاد 

 که یحال دررزش آب تأثیر داشت، ی بر اامالحظه

بربل و  ی فردی کشاورزان اهمیت کمتری داشت.هایژگیو

میانگین ارزش باقیمانده آب برای کل  (1011همکاران )

 91/0را  )جنوب اسپانیا( Guadalquivirرودخانه حوضه 

یوروجنی و  به دست آوردند. مترمکعبیورو در 

آب آبیاری ی اقتصادی گذارارزش (1012انگابیتدینز )

در شرق روآندا  RVMمحصول برنج را با استفاده از 

مطالعه نمودند. ارزش اقتصادی آب آبیاری برای محصول 

 مترمکعبفرانک روآندا در هر  99/2برنج در این مطالعه 

ارزش باقیمانده  (1012فکاتی ) در مطالعهبه دست آمد. 

 نیکمتر حبوبات برای و نیتریشبی فرنگگوجهآب برای 

رند آفریقای  11/1و  20/2دار به ترتیب به میزان مق

بیان نمود  نیچنهمبه دست آمد.  مترمکعبجنوبی در 

ارزش آب مطابق با نوع کشاورز، روش آبیاری، تجربه و 

 .کندیممدیریت کشاورزی تغییر 

امالح معدنی محلول )که معموالً شوری نامیده 

ی روبهرهآالینده آب مؤثر بر  نیترعمده( شودیم

. اگر مدیریت دقیق باشندیممحصوالت آبیاری شده 

نباشد، اراضی فاریاب در معرض خطر ماندابی و افزایش 

خاک را نابارور خواهد  تینها درغلظت نمک هستند که 

شدن اراضی توسط آبیاری بخش زیادی از  شورساخت. 

و برای حفظ کشاورزی فاریاب باید  کندیمدنیا را تهدید 

فنی، سیاسی و اقتصادی در  توجه بلقای هاچالشبر 

با توجه به . از طرفی (1000)هیلل،  درازمدت فائق آمد

 یهاآب، لزوم استفاده از آب یروزافزون برا یتقاضا

 شیپ از شیب یاریاز منابع آب آب یعنوان بخشنامتعارف به

خصوص استفاده از منابع  نیدر ا .شودیاحساس م

عنوان انتخاب، بلکه به کیعنوان تنها بهشور نه یهاآب

 قرار خواهد گرفت کشاورزان یرو شیالزام پ کی

 .(1012لی و ابراهیمیان، )حسن

از ارزش آب برای  نانیاطمقابلبرآوردهای 

ی در توسعه منابع آب، گذارهیسرماتصمیمات 

ی استفاده پایدار از آب و تخصیص آب هایگذاراستیس

مطالعات اندکی ی مختلف اهمیت زیادی دارد. هابخشدر 

برای تعیین ارتباط شوری آب آبیاری و ارزش اقتصادی آن 

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارزش است.  شده انجام

اقتصادی آب زیرزمینی برای محصوالت اصلی 

، گندم، جو و یونجه( و رابطه آن با شوری جاتیفیص)

شهرستان ورامین با  مطالعه موردآب آبیاری در منطقه 

. ستی باقیمانده )پسماند( اگذارارزشه از روش استفاد

درآمدها و  حسابصورت لیتحل و هیتجزاین روش با 

ی گذارارزشی مزرعه کشاورزان در منطقه، هانهیهز

و مجهول نهایی  دهدیمقرار  مطالعه مورداقتصادی آب را 

 .دهدیمرا ارزش آب قرار 

 

 هاروشمواد و 

 مبانی نظری

مانده روشی است که ی باقیگذارارزشروش 

ی نهادهیک  عنوانبهبرای محاسبه ارزش آب مصرفی 

. برای ردیگیمقرار  استفاده موردواسطه در فرآیند تولید 

فرض منطقی بودن  ستیبایماستفاده از این روش، 

از  آمدهدستبهی سود سازحداکثرتصمیمات کشاورز در 

 اورز، کشگرید انیب بهیک واحد اضافی آب برقرار باشد. 

میزان آبی را به تولید محصول اختصاص خواهد داد که 

 ارزش تولید نهایی آب معادل هزینه نهایی تأمین آب باشد

 گذاریارزش فرض اساسی روش(. 1002)النگ، 

 ژهیوبه کینوکالسباقیمانده بر مبنای نظریه اقتصاد 

( تولیدکنندگان، سود را 1فرضیات زیر استوار است: 

( ارزش کل تولید با تخصیص 1؛ و ندیانمیمی سازحداکثر

باشد. با توجه به شرایط  شده نییتع هانهاده یکارآمد همه

ی هاسالدر  خصوصبهرقابتی تولید در بخش کشاورزی )
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(، هر دو فرض فوق هانهادهاخیر و آزادسازی قیمت اغلب 

است. اگر بتوان  مشاهده قابلی رفتاری کشاورز هامدلدر 

 هاآنیکی از  جزبه هانهادهرای تمام ی مناسب بهامتیق

انتساب شود، باقیمانده ارزش کل محصول به نهاده 

باقیمانده، که در این مورد خاص آب است، نسبت داده 

باقیمانده چنین  یی مؤلفهگذارارزش. سپس برای شودیم

آب رقابتی باشند،  جزبهکه اگر تمام بازارها  شودیمفرض 

ی فرصت هانهیهزدقیقاً معادل  (yY.P) ارزش کل تولید

 عنوانبهبیان ریاضی مقدار تولید . شودیم هانهادهتمام 

)یانگ، است  شده ارائه( 1ی )هرابطدر  هانهادهتابعی از 

1002): 

(1    ) 
ECWLKHM

XXQXXXXfY ,,,,,, 

 :که در آن

 Y یمصرفی مواد هانهادهکه تابعی است از  ستستانده ا 

(MX،) و نیروی کار  ی انسانیهیسرما(HX،) ی هیسرما

 آالتنیماشو  هاراه، ابزارها، هاساختمانمانند  شدهساخته

(KX،)  زمین(LX،) دارانهیسرمای صاحبان سهام و هیسرما 

ی مدیریت به معنای ارزش درآمد نهاده (،CX) شرکت

یک مدیر، متمایز از  عنوانبهتوسط کشاورز  آمدهدستبه

 (WQ)و آب  (EX) شدهاجارهنوادگی ی نیروی کار خانهاده

عامل  عنوانبه. اگر فناوری ستا محدودشدهکه یک منبع 

متغیر در نظر گرفته  عنوانبهثابت و تمام عوامل دیگر 

( نوشته 1)ی هرابط صورتبهگاه ارزش کل تولید شود، آن

 :(1002)یانگ،  شودیم

     

   

  ECXVMP

XVMPXVMP

XVMPXVMPPY
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HHMMY







.

..

...

  

(2) 

 :که در آن

 YY.P  محصول ارزشY برای واحد سطح  شدهمحاسبه

 C(، iX)ارزش نهایی محصول هر عامل  iVMP)هکتار(، 

 قابل. برای ستارزش مدیریت ا Eارزش سرمایه و 

( سه فرضیه مبنای روش ارزش 1) یهرابطکردن  استفاده

 جزبه( ارزش کل محصول برای هر نهاده 1: ستباقیمانده ا

( رفتار 1؛ شودیمین ی نهایی تعیوربهرهآب با توجه به 

که  شودیم( فرض 9؛ و دهدیمی رخ سازحداکثر

ی بازار هامتیقی توسط رآبیغی هانهادهی فرصت هانهیهز

 شده نییتع( هاآنی شدهی فرضاهیسای هامتیق)یا  هاآن

 iPقیمت هر نهاده یا  توانیماست. با توجه به فرض اول 

ی ماندهیباق ، ارزشنیچنهمجایگزین کرد.  iVMPرا با 

 بر اساس اختالف بین ارزش کل ستانده تواندیمآب 

(YY.P)  ی غیرآبی برای تولید هانهادهی تمام هانهیهزو

عنوان به WRV( 1) یهرابطدر  کهیطوربهمحاسبه شود، 

( مورد 9)ی هرابطیک جایگزین برای قیمت آب به شرح 

 :(1002)یانگ، استفاده قرار گیرد 
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(9) 

 هانهادهی مورد استفاده از تمام هاتیکمبرآورد خوبی از 

 هانهادهی تمام هامتیقبرای  هاارزشدر دسترس است و 

ی هامتیقی بازار یا هامتیقبه جز آب نیز موجود است )

( توسط 9)ی هرابطی برآوردشده(. ارزش آب در اهیسا

W.QWRV  ش . این اساس روش ارزشودیمبرآورد

. با دهدیمباقیمانده است و میانگین ارزش آب را نتیجه 

توجه به این که آب مصرفی هر محصول ممکن است 

شناخته شده باشد، با  (WQ) برای هر موقعیت و محصول

نتیجه  (WRV)( ارزش باقیمانده آب 9)ی هرابطاستفاده از 

 :(1002)یانگ، ( خواهد بود 2)ی هرابط
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(2) 

باال ارزش آب که در اصل ارزش ی هرابط

مخرج کسر فوق  .دهدیمنتیجه تولیدی آب است را 

)میزان واقعی مصرف آب( در مناطق دچار کمبود آب مهم 

است و باید با مفهوم حداکثر نیازهای آبیاری تمیز داده 

تعرق -شود. نیاز واقعی به آب عبارت است از تبخیر

ی هاروشمؤثر که مطابق با منهای بارش  (0ET) پتانسیل
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)دورنباس و کسام،  FAOکشاورزی بر اساس انتشارات 

و مقادیر  شودیممحاسبه  (1112؛ الن و همکاران، 1171

واقعی آبیاری وابسته به موجودی آب با تصمیمات 

 . باشدیممدیریتی در مزرعه 

 

 مطالعاتی محدوده

-ی زیرحوزه کرجهادشتدشت ورامین یکی از 

که در موقعیت  باشدیمحوزه مرکزی  جاجرود از

دقیقه  97درجه و  92دقیقه تا  2درجه و  92جغرافیایی 

 22درجه و  21دقیقه تا  19درجه و  21عرض شمالی و 

دقیقه طول شرقی قرار دارد. از نظر تقسیمات کشوری، 

شهرستان ورامین بیشترین مساحت دشت ورامین را شامل 

. به طور دباشیمن تحقیق که منطقه مورد مطالعه ای شودیم

کلی، دشت ورامین دارای اقلیمی خشک، بارش کم، 

 باشدهای خشکی شدید میسطوح دمایی باال و دوره

ی از اخالصه( 1. در جدول )(1011)کرمی و همکاران، 

 مشخصات اقلیمی منطقه مورد مطالعه ارائه شده است

 (.1919)سهرابی مالیوسف و همکاران، 
 صات اقلیمی و آب و هوایی دشت ورامینبرخی مشخ -1جدول 

 واحد مقدار عنوان

 گرادیسانتدرجه  4/71 متوسط دما

 متریلیم 3/252 متوسط بارندگی ارتفاعات

 متریلیم 1/764 متوسط بارندگی دشت

 متریلیم 8/2436 متوسط تبخیر ارتفاعات

 متریلیم 0/2554 متوسط تبخیر دشت

متوسط ارتفاع دشت از سطح 
 ادری

 متر 050

 

هزار  120شهرستان ورامین با جمعیتی بالغ بر 

طی سالیان  (1912)مرکز آمار ایران،  1912نفر در سال 

اخیر با رشد شتابان شهرنشینی مواجه گشته است. یکی از 

مسائلی که مناطق شهری با آن روبرو است رشد  نیترمهم

شهر به لحاظ فیزیکی و کالبدی و جمعیتی و عدم  هیرویب

ی شهری و در نهایت تخریب اراضی هایکاربرتعادل در 

پیرامون آن است. دشت ورامین از دیرباز به لحاظ داشتن 

اراضی مرغوب کشاورزی مورد توجه بوده است. اما، در 

طی زمان هر چه به وسعت شهر افزوده شد، از وسعت 

)کاشانی،  اراضی کشاورزی حومه شهر کاسته شده است

شرایط اقلیمی و آب و هوایی، به طور کلی . (1922

شور و لب  یها، استفاده از آبعمق آب زیرزمینیافزایش 

عمیق  یهاشور به منظور کشت و زرع، حفر غیرمجاز چاه

از منابع آب زیرزمینی، ورود  هیرویب یبردارو بهره

صنعتی به رودخانه جاجرود، ورود  و شهری یهافاضالب

ه رودخانه، مدیریت مازاد آب برگشتی ناشی از آبیاری ب

نامناسب و عدم وجود زهکش در بسیاری از اراضی 

کشاورزی از عوامل اصلی تخریب اراضی در منطقه 

 .(1912)رفیعی امام و زهتابیان،  باشندیم

جمع مصارف سالیانه آب در دشت ورامین 

درصد آن  92میلیون متر مکعب است که  92/701حدود 

ی سطحی و هاانیجرمیلیون متر مکعب( از  27/120)

درصد بقیه  22و  شودیمی ارتفاعات تأمین هاچشمه

میلیون متر مکعب( از منابع آب زیرزمینی، شامل  22/222)

درصد منابع  1/27ی آبرفتی است. هاچشمهچاه و قنات و 

درصد به مصرف  22/1آب منطقه به مصرف کشاورزی، 

. عمق رسدیمدرصد به مصرف صنعت  12/1خانگی و 

متر  120تا  9مینی در منطقه مورد مطالعه بین آب زیرز

درصد، آب زیرزمینی  2متغیر است. ضریب ذخیره آبخوان 

میلیون متر مکعب و حجم استاتیک  921تجدیدپذیر 

باشد. کمبود منابع آب میلیون متر مکعب می 2000آبخوان 

سطحی باعث فشار مضاعف بر منابع آب زیرزمینی دشت 

ه طور متوسط سالیانه حدود ب 1972شده است. از سال 

میلیون کسری حجم مخزن وجود داشته است. این  102

امر به کاهش ضخامت الیه آبدار و حجم استاتیک آبخوان 

میلیارد متر مکعب(  2/2متر )معادل  20به ترتیب از حدود 

میلیارد متر مکعب(  2/2متر )معادل  22به  1927در سال 

بیش از حد منابع  منجر شده است. برداشت 1911در سال 

ی شور و برگشتی در هاآبآب زیرزمینی و استفاده از 

ی جنوبی دشت باعث افت کیفی منابع آب هاقسمت

 1910تا  1971زیرزمینی شده است؛ به طوری که از سال 

افزایش یافته  dS.m 2/0-1شوری آب زیرزمینی حدود 

 (.1919)سهرابی مالیوسف و همکاران،  است
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در  1921تا  1927های چاه در سال حلقه 1000بیش از 

شهرستان ورامین توسط وزارت نیرو آماربرداری شد که از 

حلقه چاه دارای مصرف کشاورزی  200این میان حدود 

. اکثر کشاورزان برای آبیاری (1921)وزارت نیرو،  باشدیم

، به کنندیمی سنتی آبیاری استفاده هاروشاراضی خود از 

درصد از اراضی کشت شده  10طوری که تنها حدود 

 اندگرفتهی آبیاری تحت فشار قرار هاستمیستحت پوشش 

. با این حال با توجه به (1011زاده، )جنیدی شریعت

کمیابی آب و افزایش آگاهی کشاورزان، هر سال بر این 

محصوالتی که در منطقه  نیترعمده. شودیمرقم افزوده 

ند از: گندم، جو، عبارت روندیممورد مطالعه به زیر کشت 

، محصوالت جالیزی و نباتات جاتیفیصسبزی و 

به طوری (. 1012)نجفی علمدارلو و همکاران،  یاعلوفه

هزار هکتار اراضی کشت شده در  27که از حدود 

هزار هکتار برای محصول  11شهرستان ورامین، بالغ بر 

هزار هکتار برای محصول جو اختصاص داده  19گندم و 

سهم اراضی کشت شده شهرستان ورامین از  شده است که

 7/92و  19استان تهران برای این دو محصول به ترتیب 

 (.1917)وزارت اقتصاد و امور دارایی،  باشدیمدرصد 

 

 

 

 

 هاآوری دادهجمع

در این مطالعه بیالن مالی هزینه و درآمد مزرعه 

از کشاورزانی استخراج شد که تنها از چاه کشاورزی برای 

. زیرا به علت نمودندیماری اراضی خود استفاده آبی

تهران اغلب  شهرکالنی شهرستان ورامین با جوارهم

کشاورزی از منابع آب سطحی  افتهیصیتخصمقادیر آب 

است. به عالوه  روروبهیی هاینظمیبو با  شودینمتأمین 

ی استحصال آب زیرزمینی و آب سطحی متفاوت هانهیهز

یی که برای مصارف باغ )اغلب هاچاهق است. در این تحقی

پسته یا زیتون و انگور(، گلخانه و یا محصوالت پرارزش 

حذف شدند  شدندیمگلهای شاخه بریده استفاده  چونهم

حلقه چاه که برای مصارف گیاهان زراعی کشت  921و 

جات، گندم و جو( بودند غالب منطقه )محصوالت صیفی

شت شده در منطقه اصلی ک جاتیفیصانتخاب شدند. 

مورد مطالعه شامل بادمجان، طالبی، لوبیاسبز، کدو، کلم و 

جات به صورت میانگین که عملکرد کل صیفی کاهو بود

 شکلدر  وزنی عملکرد محصوالت مختلف محاسبه شد.

در سطح  با مصرف کشاورزی موجود یهاچاه( 1)

نشان داده  شدهیبردارنمونه یهاچاهو  شهرستان ورامین

های ( گستره شوری چاه1چنین در شکل )هم ه است.شد

، 1تا  0هدایت الکتریکی  یدامنه پنج در شده بردارینمونه

 زیمنس بر متردسی 11بیش از  و 11تا  2، 2تا  2، 2تا  1

 ارائه شده است.
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 ن ورامین)سیاه( در سطح شهرستا شدهیبردارنمونهی هاچاهی با مصرف کشاورزی )آبی( و هاچاه -1 شکل
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 در سطح شهرستان ورامین برداری شدهنموهی هاچاهگستره شوری  -2شکل 

 

اطالعات درآمد از محصوالت کشاورزی با 

توجه به عملکرد و قیمت فروش محصول زراعی و 

ی شد. آورجمعمحصوالت فرعی گندم و جو  نیچنهم

به  مدتکوتاهی ثابت هانهیهزاطالعات هزینه بر اساس 

 دو دسته به خود مدتکوتاه ثابت یهانهیهز. آمد دست

 شودیم ی صریح )آشکار( و ضمنی )پنهان( تقسیمهانهیهز

ی صریح کلیه هانهیهز(. 1912)شریف و قاسمی، 

 یا پول آنها بابت مستقیم صورتبه است که ییهانهیهز

 شامل دستمزد هانهیهزاین  ؛شودیم پرداخت ازاییمابه

ی و ااجاره آالتنیماشی تولید، هادهنها هزینه کار، نیروی

 شامل ی ضمنیهانهیهز. باشدیماجاره زمین کشاورزی 

-ها انجام نمیکه مبادالت مالی برای آن است ییهانهیهز

 ؛(1011)لیستر،  بیایند مالی هایصورت شود اما بایستی در

 زمین، همچون شخصی سرمایه به مربوط هزینه مثل

 یک مالک خود، که کسی مدیریت حق و ساختمان

ی تولید هانهیهزاست. اطالعات  تولیدی مؤسسه

از صاحبان اراضی  1912-12کشاورزی در سال زراعی 

ی شد. این اطالعات آورجمعحلقه چاه  921مربوط به 
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عبارت بودند از: هزینه برق یا سوخت مصرفی برای 

برداشت آب از چاه، هزینه نیروی انسانی و ماشینی صرف 

ی زمین، هزینه سم سازآمادهی هانهیهزبیاری، شده برای آ

ی هانهیهزی بذر، هانهیهزو کود شیمیایی و حیوانی، 

ی، وجین و تنک شکنسلهمربوط به عملیات داشت )

ی و حمل محصول به بندبستهی برداشت، هانهیهزکردن(، 

های ضمنی زمین و انبار یا مرکز خرید. محاسبه هزینه

ش حداکثر اجاره ساالنه نهاده ماشین آالت از طریق ارز

 انجام شد.

مقادیر نیاز آبی خالص در طی فصل رشد با 

های و داده CROPWAT 8.0افزار استفاده از نرم

هواشناسی روزانه انجام شد. میزان آب مصرفی سالیانه نیز 

با توجه به برداشت ساالنه از چاه مورد نظر و تعداد و 

انی که چند ساعت آبیاری هر محصول برای کشاورز

محصول متفاوت داشند به طور جداگانه محاسبه شد. با 

حاصل تفریق ) دیارزش خالص تول ماندهیباقتقسیم 

 یحجم آب مصرفبر  (از ارزش ناخالص تولید هانهیهز

بر متر  الیرهر محصول بر حسب  ارزش آب، انهیسال

محاسبه شد. در نهایت ارزش آب محاسبه شده در  مکعب

( ECیا همان هدایت الکتریکی ) مقابل شوری آب آبیاری

 هاآنبر متر رسم شد و ارتباط  منسیزیدسبر حسب 

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی رابطه آماری 

ارزش آب آبیاری به عنوان متغیر وابسته و شوری آب 

 SPSSستقل با استفاده از نرم افزار آبیاری به عنوان متغیر م

v26 .انجام شد 

 

 نتایج و بحث

 آب آبیاری اعمال شده

آبیاری محصوالت  خالص ( نیاز1در جدول )

)آب برداشت شده  مختلف، میانگین مقدار آب اعمال شده

و حاصل تقسیم نیاز  ها با اغماض از تلفات انتقال(از چاه

 ارائه شده است.خالص آبیاری بر آب آبیاری اعمال شده 

هرچه نسبت نیاز خالص آبیاری بر آب آبیاری اعمال شده 

تر بودن تلفات دهنده کمتر باشد، نشانبه عدد یک نزدیک

اطالعات  آبیاری و بیشتر بودن راندمان آبیاری است.

( بیانگر این است که نسبت نیاز خالص آبیاری 1جدول )

ر جات از سایبر آب آبیاری اعمال شده در صیفی

محصوالت کمتر است و لزوم بهبود و ارتقای راندمان 

دهد. اجرای آبیاری در منطقه مورد مطالعه را نشان می

ها برای بهبود راندمان آبیاری، گذاریها و سرمایهروش

تواند درآمدهای اقتصادی را به ای، میمانند آبیاری قطره

)بکچانوف و همکاران،  ای افزایش دهدطور قابل مالحظه

1012.) 

 
 نیاز خالص آبیاری و میانگین آب آبیاری اعمال شده برای محصوالت مختلف در منطقه مورد مطالعه -2جدول 

 نسبت نیاز خالص آبیاری بر

آب آبیاری اعمال شده مقدار 

 )راندمان آبیاری(

 میانگین مقدار آب اعمال شده

 سال( در هکتار در مکعب )متر

  آبیاری خالصنیاز 

 محصوالت تعداد نمونه سال( در هکتار در مکعب )متر

55/0  صیفی 208 8130 75851 

66/0  گندم 207 4150 1780 

61/0  جو 715 4050 6001 

63/0  یونجه 30 70060 71320 

 

 عملکرد محصول و ارزش تولید

ی از پارامترهای آماری به دست آمده از اخالصه

محصوالت اصلی مطالعه موردی شهرستان ورامین در 

های ( ارائه شده است. با وجود این که هزینه9) جدول

محصوالت گندم و جو نزدیک به یکدیگر بودند اما به 

دلیل قیمت فروش بیشتر محصول گندم، میانگین ارزش 

خالص تولید برای محصول گندم بیشتر از جو بود. با این 

وجود به دلیل حساسیت بیشتر گندم به شوری آب آبیاری 

کشاورزانی قادر به کشت گندم با نسبت به محصول جو، 

ها از باشند که شوری آب آبیاری آنعملکرد مناسب می
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حد شوری تحمل گندم کمتر باشد. بیشترین ارزش خالص 

مربوط به یونجه  هکتارمیلیون ریال بر  21تولید با مقدار 

های تولید کمتر و قیمت فروش بود که به دلیل هزینه

 ت رخ داد.تر نسبت به سایر محصوالمناسب
 پارامترهای به دست آمده محصوالت اصلی منطقه مورد مطالعه -3جدول 

میانگین ارزش خالص 

 تولید

 (هکتارمیلیون ریال بر )

حاصل از  درآمد میانگین

 تولید

 (هکتار میلیون ریال بر)

 ی تولیدهانهیهزکل  میانگین

 (هکتارمیلیون ریال بر )

قیمت  میانگین

 محصول فروش

 (لوگرمکیریال بر )

 محصول عملکرد

در  کیلوگرم)

 (هکتار

 تعداد

 نمونه
 محصوالت

 صیفی 208 26500 1033 767 786 25

 گندم 207 5600 73000 48 18 30

 جو 715 4400 70300 44 40 5

 یونجه 30 73000 70000 58 730 87

 

 رابطه شوری و ارزش آب آبیاری

نتایج تجزیه واریانس رابطه شوری و ارزش آب 

 دهندهنشان( 2ری برای محصوالت مختلف )جدول آبیا

 Fدرصد در آزمون  2بودن این رابطه در سطح  داریمعن

 (r). ضریب همبستگی باشدیمبرای تمامی محصوالت 

ی بستگهم دهندهنشانبرای تمامی محصوالت،  2/0باالی 

بیشترین  .باشدیمقوی میان شوری و ارزش آب آبیاری 

و جو ( 272/0گندم )ت صوالدر مح( 2R) ضریب تبیین

ارتباط قوی میان  دهندهنشان( مشاهده شد که 222/0)

شوری و ارزش آب آبیاری بود. هرچند ضریب تبیین 

 دهندهنشان( نیز 701/0( و یونجه )202/0جات )صیفی

ی آب ارزش اقتصاد راتییبخش قابل توجه تغ حیتوض

 .باشدیم آن ینسبت به شور آبیاری

 در منطقه مورد مطالعه یمحصوالت اصل یو ارزش آب برا یکیالکتر تیهدا انیرابطه م اریانستجزیه و -4جدول 

Sig. F ضریب تبیین خطای استاندارد برآورد (2R) ضریب همبستگی (r) محصوالت 

000/0  05/854  37/7656  806/0  808/0  صیفی 

000/0  7437310 07/674  818/0  031/0  گندم 

000/0  81/7708  31/432  865/0  030/0  جو 

000/0  07/66  80/7042  102/0  038/0  یونجه 

F شده،  آزمون فیشر محاسبهSig. سطح معنی داری 

 

( رابطه ارزش آب )ریال بر متر 9) شکلدر 

بر متر( برای  منسیزیدسمکعب( و شوری آب آبیاری )

محصوالت اصلی در منطقه مورد مطالعه نشان داده شده 

( 2ده از آن در جدول )است و پارامترهای به دست آم

میانگین ارزش آب  دهدیمآورده شده است. نتایج نشان 

ریال بر متر  2000بالغ بر  و یونجه برای محصول گندم

ریال بر متر  0/1199مکعب بوده اما این مقدار برای جو به 

ی تمایل به دهندهاین مقادیر نشانمکعب رسیده است. 

ب آب آبیاری پرداخت در هر هکتار برای هر متر مکع

باشد تحویل شده به کشاورزان در منطقه مورد مطالعه می

شیب خط زیاد رابطه میان ارزش و شوری (. 1002یانگ، )

 (ریال بر متر مکعب -2/1299) جاتیفیصآب آبیاری در 

حساسیت بیشتر این محصوالت به شوری آب  دهندهنشان

 آبیاری بوده که باعث کاهش عملکرد محصول و در پی آن

. باشدیمی باالتر هایشورکاهش شدیدتر ارزش آب در 

ریال  -2/221در مقابل شیب خط کمتر در محصول جو )

مقاوم بودن محصول جو به  دهندهنشانبر متر مکعب( 

ی باالتر بود. هایشورشوری و کاهش کمتر ارزش آب در 

کاهش عملکرد محصول در ازای افزایش شوری آب 

بود که در مورد محصوالت آبیاری امری مورد انتظار 

)ماس  مختلف با نتایج تحقیقات گذشته نیز مطابقت داشت

؛ 1010؛ کانگ و همکاران، 1001؛ مونس، 1177و هافمن، 

 (.1012لی و همکاران، حسن
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 زیمنس بر متر( و ارزش آب )ریال بر متر مکعب( رابطه میان هدایت الکتریکی )دسینمودار  -3 شکل

 اصلی در منطقه مورد مطالعه برای محصوالت

 
زیمنس بر متر( و ارزش آب )ریال بر متر مکعب( برای پارامترهای به دست آمده از رابطه میان هدایت الکتریکی )دسی -5جدول 

 محصوالت اصلی در منطقه مورد مطالعه

 عرض از مبدأ انحراف از معیار
شیب 

 خط

 هدایت الکتریکی آب آبیاری

 بر متر( منسیزی)دس
  (ریال بر متر مکعب)زش آب ار

  محصول حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر

8/3140  5/5537  6/7533-  85/72  01/7  صیفی -6/75237 7/2573 7/73550 33/0 

3/7153  5/6038  5/050-  10/70  60/7  گندم -0/3612 5/5334 0/1027 33/0 

6/7713  1/2070  6/482-  85/72  04/2  جو -8/3350 0/7033 4/3470 33/0 

0/3408  8/8082  0/7080-  10/70  06/3  یونجه -1/046 6/5641 4/77067 35/0 

 

باال بودن ارزش باقیمانده آب در کشت یک 

 ارزشکمدلیل بر عدم کاشت محصوالت  ، همیشهمحصول

دیگر در منطقه نیست. چرا که زمان کشت محصوالتی 

متفاوت  تجایفیصو  جاتعلوفهمانند گندم و جو با 

ارزش باقیمانده  (1011بربل و همکاران ) است. در مطالعه

مقدار  نیآفتابگردان کمتر برای و نیتریشب تونیزآب برای 

یورو در متر مکعب به  020/0و  222/0به ترتیب به میزان 

محصوالت را به  توانینم بیان نمودند نیچنهمدست آمد. 

 جو
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 یهامستیس و قرار داد لیجداگانه مورد تحل رطو

 یسازنهیبه یمحصوالت متفاوت برا ازمندین یکشاورز

شده به  یاری. اگر محصول آفتابگردان آبباشندیمنابع م

شود  یریگجهیطور تنها در نظر گرفته شود ممکن است نت

که محصول  نیاصفر است و  باًیکه ارزش آب تقر

معموالً آب  اهیگ نیشود. اما ا یاریآب دیآفتابگردان هرگز نبا

 یاریبه طور کامل آب یاصل اهانیکه گ یرا در زمان یافاض

رابطه به دست آمده با توجه به  .کندیاند استفاده مشده

برای  در منطقه مورد مطالعهشوری و ارزش آب آبیاری 

محصوالت صیفی، گندم، جو و یونجه به ترتیب در 

-دسی 12/2و  02/2، 90/7، 21/9های آب آبیاری شوری

آب آبیاری به مقدار صفر باقیمانده زش زیمنس بر متر ار

مقادیر آستانه تحمل با  به دست آمدههای رسد. شوریمی

های پیشین محاسبه شده است به شوری که در پژوهش

( تفاوت 1112؛ آلن و همکاران، 1177)ماس و هافمن، 

ده بودن استفاده از آب آبیاری در دهنده زیاندارد و نشان

های فراتر از مقادیر ذکر ر شوریفرآیند تولید کشاورزی د

 باشد.شده می

در منطقه مورد مطالعه میانگین قیمت فروش آب 

ریال در هر ساعت هزار  220ای حدود به صورت مبادله

بود که البته در بسیاری از مناطق خرید و فروش آب به 

شد بلکه همراه زمین اجاره داده صورت مستقل انجام نمی

های منطقه مورد نگین دبی چاهشد. با توجه به میامی

لیتر در ثانیه( و میانگین تعداد دفعات  10مطالعه )حدود 

 بار( قیمت اجاره سالیانه آب 19آبیاری در هر سال )

ریال در هر متر مکعب محاسبه شد. این قیمت به  2/2191

دست آمده نزدیک به ارزش باقیمانده محاسبه شده در 

جات و جو ما از صیفیباشد امحصوالت گندم و یونجه می

-بیشتر است. نزدیک بودن ارزش باقیمانده با قیمت مبادله

دهنده منطقی بودن تمایل ای در منطقه مورد مطالعه نشان

به پرداخت کشاورزان به خصوص برای محصوالت گندم 

ارزش آب در  (1012عرب و همکاران ) باشد.و یونجه می

ی مشروط را گذاردشت ورامین با استفاده از روش ارزش

ریال در متر مکعب محاسبه نمودند که در مقایسه با  1272

شده شهر تهران( به قیمت آب عرضه شده )پساب تصفیه

ریال در متر مکعب بسیار بیشتر است. هرچند  900میزان 

آب عرضه شده در تمام مواقع سال و در تمام منطقه مورد 

-یمطالعه جوابگوی نیاز آبیاری محصوالت کشاورزی نم

باشد. در منطقه مورد مطالعه کشاورزان معدودی اقدام به 

 های زینتیو گل چون پستهکاشت گیاهان پرارزشی هم

نمودند که به دلیل قیمت فروش زیاد و هزینه های 

احتمالی مشابه، ارزش باقیمانده در این محصوالت بیشتر 

 است.

 

 یریگجهینت

ی کشاورزی به هاچاهدر این تحقیق ارزش آب 

ی باقیمانده محاسبه شد و رابطه آن با گذارارزشش رو

شوری آب آبیاری بررسی شد. در برآورد ارزش آب، کلیه 

اجزای هزینه و درآمد استفاده کننده از آب محاسبه شدند. 

نتایج نشان داد ارزش آب در محصوالت مختلف با 

و علت عمده این تفاوت زیاد  باشندیمیکدیگر متفاوت 

ی بازاری آن هامتیقول و عملکرد و ناشی از نوع محص

اسپیلمن  همسو با دستاوردهای مطالعاتبوده که این یافته 

 یونجهمحصول ارزش آب برای است.  (1002و همکاران )

 درارزش آب  مقدار و تأثیر شوری آب آبیاری بر بیشترین

. کمترین بود محصول جو در مقایسه با سایر محصوالت

جات، گندم، الت صیفیمیانگین ارزش آب برای محصو

و  0/1199، 2/2992، 1/1219جو و یونجه به ترتیب برابر 

قیمت مبادله ای ریال بر متر مکعب به دست آمد.  2/2227

ریال در متر مکعب محاسبه  2/2191 فروش آب در منطقه

شد که با ارزش باقیمانده محصوالت گندم و یونجه 

مانده و ی ارزش باقیبا مقایسه مشابهت بیشتری دارد.

توان ها در منطقه مورد مطالعه میای آب چاهقیمت مبادله

( اگر قیمت فروش آب بیشتر از 1چنین اظهار داشت: 

ارزش تولید نهایی آن باشد، کشاورز اقدام به استفاده از آن 

نخواهد کرد و چنین قیمتی برای آب مغایر با هدف رشد 

بهای  ( اگر1کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان است؛ 

تر از ارزش تولید آب با دقت تعیین نشود و خیلی پایین
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نهایی باشد، ممکن است باعث هدر دادن و استفاده بیش 

از حد آب توسط کشاورزان به دلیل ارزان بودن آن شود و 

وری فیزیکی رغبتی برای افزایش راندمان آبیاری و بهره

در نتایج پژوهش حاضر نشان داد  آب به وجود نیاید.

نطقه مورد مطالعه، برای محصوالت صیفی، گندم، جو و م

، 90/7، 21/9های آب آبیاری یونجه به ترتیب در شوری

ارزش آب آبیاری به  ،زیمنس بر متردسی 12/2و  02/2

رسد. بدین معنی که اگر شوری آب آبیاری مقدار صفر می

بیش از مقادیر ذکر شده باشد، با کشت هر یک از 

یزان مخارج بیشتر از سود حاصل از محصوالت ذکر شده م

گردد. فروش محصوالت خواهد شد و کشاورز متضرر می

ای گونهگذاری آب در منطقه باید بهدر نتیجه سیاست نرخ

های بیشتر از مقادیر ذکر شده برای باشد که در شوری

محصوالت متناسب با آن شوری، قیمت فروش آب کمتر 

ای کشاورزان حاصل از مقادیر فعلی باشد تا زیانی بر

آب آبیاری متناسب با ارزش نهایی  ینشود. و یا اگر شور

محصول نیست، نباید اصرار به کشت آن محصول در 

گذاری کالن و استراتژیک به منطقه نمود و باید سیاست

ای باشد که کشت محصوالت مقاوم به شوری و گونه

کاشت والت پرارزش در منطقه ترویج یابد. چرا که محص

های والت پرارزش به دلیل قیمت فروش باال و هزینهمحص

ارزش باعث افزایش ارزش باقیمانده مشابه محصوالت کم

-وری اقتصادی آب خواهد شد. هرچند سیاستو بهره

-های کالن و استراتژیک در بسیاری از مواقع رقمگذاری

 در آب قیمتزننده الگوی کشت کشاورزان خواهد بود. 

 در آن نهایی تولید ارزش با برابر گذاریارزش هایروش

 تعیین و آب اثربخش گذاریقیمت اما شود،می گرفته نظر

 نظر در اجتماعی، مطالعات نیازمند بهاآب هایتعرفه

 تقاضا، قیمتی کشش محاسبه آب، شدهتمام قیمت گرفتن

 قدرت و رقیب مصارف جایگزین، هایمعیشت بررسی

-می مطالعه مورد منطقه در کنندهمصرف هایگروه خرید

 آب گذاریارزش .بود حاضر تحقیق از فراتر که باشد

 تعیین و هاقیمت آزادسازی سمت به حرکت برای مبنایی

 مالحظات اعمال برای دولت دخالت حدود و حد

چنین بود. هم خواهد موجود هایسیاست در اجتماعی

گذاری اقتصادی در های ارزشاستفاده از سایر روش

گذاری طالعه برای آزمودن روش ارزشمنطقه مورد م

 گردد.باقیمانده توصیه می
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Abstract 

 

The economic value of water is one of the most important factors for allocating 

water among various consumptions and encouraging users to take necessary 

actions to increase investments related to improving water productivity. There are 

several methods for economic valuation of water. In this study, due to the key role 

of water in irrigation of agricultural products, residual valuation method was used 

for agricultural wells in Varamin County, with a wide range of water salinity. The 

average economic values of water for cucurbits, wheat, barley, and alfalfa were 

2513.1, 5334.5, 1933.0 and 5647.6 Iranian Rials per cubic meters (IRR.m-3), 

respectively. The exchange price of water among the farmers in the study area 

was calculated as 5231.8 IRR.m-3, which was close to the calculated residual 

value for wheat and alfalfa crops. The coefficient of determination (R2) for the 

relationship of economic value and salinity of irrigation water for the above crops 

was 0.806, 0.878, 0.865 and 0.702, respectively, which indicates that the main 

changes of economic value of water is related to salinity of water. According to 

the relationship between salinity and irrigation water value in the study area, the 

residual value of water was zero in the electrical conductivity of 3.61, 7.30, 6.05, 

and 8.24 dS.m-1 for cucurbits, wheat, barley, and alfalfa, respectively. As a result, 

the water pricing policy in the study area should be such that for water salinities 

higher than the mentioned values, the selling price of water is set lower than the 

current value, so that the farmers do not suffer losses. Another option is that 

choice of crop should be based on greater resistance to salinity and its economic 

value. 
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