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چکیده
در این مقاله یک چارچوب کارآمد برای تخصیص بهینه منابع آب زیرزمینی
برخوار ارائه-در محدوده فعالیت بازار آب محلی موجود در دشت اصفهان
 مجوزهای، در مرحله اول برای بهبود وضعیت هیدرولوژیکی آبخوان.می شود
برداشت مزارع فروشنده آب با استفاده از دو رویکرد باال به پایین و پایین به
 رویکرد پایین به باال بهدلیل لحاظنمودن.باال کاهش داده میشود
 سیاستهای،مطلوبیتهای مزارع از طریق ایجاد فرآیند چانهزنی بین آنها
 مرحله دوم شامل مدلسازی فروش.قابل پذیرشتری را پیشنهاد میدهد
مجوزهای آب زیرزمینی از مزارع به صنایع مختلف با استفاده از روش
 حجم، در این مدل.برنامهریزی ریاضی عدد صحیح مبادالت آب است
مبادالت بهگونه ای تعیین خواهد شد که سود کلی سامانه از طریق یافتن
 نتایج. حداکثر شود،میزان بهینه تولید محصوالت مختلف و حجم مصرف آب
 نشان میدهد که مزارع با کاشت محصوالت3115-16 برای سال زراعی
.سودآور و فروش آب مازاد خود باعث افزایش تولید در بخش صنعت میشوند
با این حال مزارع همچنان بهدلیل کاهش مجوزها نسبت به شرایط اولیه خود
 بنابراین در مرحله سوم با استفاده از بازی همکارانه.دچار خسارت خواهند شد
شاپلی سود حاصل از مبادالت بین خریداران و فروشندگان آب بهصورت
 بهطوری که سود مزارع و واحدهای صنعتی.عادالنه بازتخصیص میشود
 بنابراین. درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش مییابد14  و55 بهترتیب
چارچوب پیشنهادی این قابلیت را دارد که عالوه بر تسهیل در اجرای سیاست
 بازدهی اقتصادی استفاده از این مجوزها را،کاهش مجوزهای آب زیرزمینی
.نیز بهبود دهد

Abstract
In this paper, an efficient framework is presented for optimal
allocation of groundwater resources at the activity area of local
water market within the Isfahan-Borkhar plain. In the first step,
to improve aquifer’s hydrological condition, farms’
groundwater permits are reduced using top-down and bottomup approaches. The bottom-up approach proposes more
acceptable strategies due to considering farms’ utilities trough
creating a bargaining process among them. The second step
involves modeling the sales of groundwater permits from
farms to different industries using water exchanges integer
mathematical programming method. In this model, exchange
volume is determined in such a way as to maximize the
system’s total profit by finding the optimal production amount
of different products and the corresponding water consumption
volume. The results for the farming year 2015-2016 show that
farms increase the production amount in the industrial sector
by planting profitable crops and selling their surplus water.
However, farms still suffer losses due to reduced permits
compared to their current status. Therefore, in the third step,
the exchanges’ profits are fairly reallocated among water
buyers and sellers using Shapley cooperative game. So that
compared to the current status, the profits of farms and industry
units increase by 55% and 19%, respectively. Therefore, the
proposed framework is capable of to improve the economic
efficiency of groundwater permits use, in addition to
facilitating the implementation of the permits reduction policy.
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همچنین در برخی مطالعات یک مدل بهینهسازی اقتصادی با یک مدل
تعادل هیدرولوژیکی منابع آب ترکیب شده و سود حاصل از اجرای
مبادالت براساس شرایط هیدرولوژیکی حوضه برآورد شده است
( .)Erfani et al., 2014; Levers et al., 2019این یکپارچهسازی
مدل اقتصادی-هیدرولوژیکی 3باعث شده است که اثرات اقتصادی
مبادله آب در شرایط واقعبینانهتری تحلیل شود.

 -0مقدمه
همزمان با کمرنگشدن نقش بهبود عرضه آب ،نیاز به افزایش بازدهی
فیزیکی و اقتصادی مصرف آب بیش از گذشته احساس میشود.
بازدهی فیزیکی شامل نسبت منافع حاصل از تولید به کل آب
مصرفشده برای آن است .اما بازدهی اقتصادی مفهوم گستردهتری
داشته و بهمعنای رسیدن به باالترین ارزش اقتصادی مصرف آب است
( .)Griffin, 2016مبادله آب ،یکی از رویکردهای پیشنهادی برای
افزایش بازدهی اقتصادی است .در این رویکرد براساس یک سازوکار
مبتنی بر بازار ،امکان انتقال آب از مصارف با بهرهوری کمتر به مصارف
با بهرهوری بیشتر فراهم و از این طریق بازدهی اقتصادی بهبود
مییابد (.)Nikouei and Najafi, 2011

بیشتر مطالعات گذشته شامل مدلسازی فرآیند مبادله آب بین
کشاورزان است و مدلسازی اقتصادی مبادله آب بین بخش کشاورزی
و صنعت کمتر مورد توجه بوده است .نتایج مطالعات گذشته نشان
می دهد که سازوکار بازار آب باعث افزایش سود کشاورزان توسط
اقداماتی نظیر اصالح الگوی کشت ،استفاده بهینه از آب و فروش آب
مازاد بر نیاز یا خرید آب مورد نیاز خواهد شد .البته نحوه توزیع سود
حاصل از مبادالت آبی میتواند در انگیزه و میزان مشارکت فعاالن در
بازار آب تأثیرگذار باشد .توجه به روشهای فنی انتقال آب در چارچوب
بازار نیز اهمیت دارد .مقایسه روشهای مختلف تخصیص آب نشان
می دهد که رویکرد مبادله آب عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به سایر
روشهای تخصیص آب دارد .با این حال الزم است عالوه بر ارزیابی
اثرات اقتصادی بازار آب ،تعادل هیدرولوژیکی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مطالعات متنوعی به مدلسازی و ارزیابی اثرات بازار آب پرداختهاند .در
بخش عمدهای از این مطالعات با تدوین مدلهای بهینهسازی
اقتصادی ،الگوی مبادله آب بین بهرهبرداران مختلف بهگونهای تعیین
شده است که ضمن حداکثرسازی سود ،متغیرهای تصمیم نظیر الگوی
کشت و حجم آب مصرفی بهینه شود Safari et al. (2016) .با
استفاده از یک مدل بهینهسازی با تابع هدف ارزش اقتصادی آب و با
وجود امکان مبادله حقآبهها به مدلسازی تخصیص آب بین مناطق
مختلف حوضه آبریز بالخلیچای در استان اردبیل پرداختهاند .با تشکیل
بازار آب ،سود مناطق مختلف حدوداً  4درصد افزایش یافته است.
) Zeng et al. (2016یک مدل بهینهسازی اقتصادی نوین مبتنی بر
عدمقطعیت بازهای-احتماالتی را برای بررسی نقش مبادله آب بهعنوان
یکی از رویکردهای توسعه پایدار توسعه دادند .نتایج نشان داد که مبادله
آب باعث تخصیص کارای منابع آب و بینش مؤثر در خصوص تبادل
بین مبادله آب و اهداف اقتصادی شده است.

برداشت از منابع آب زیرزمینی نتیجه تصمیمگیریهای مستقل افراد و
سازمانها است و کنترل متمرکزی برای مدیریت آن وجود ندارد .این
رفتار مستقل بهرهبرداران که معموالً با انگیزههای اقتصادی همراه
است ،منجر به استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی شده است.
اضافه برداشتها با اثرات جانبی منفی نظیر افت تراز آب ،افزایش
شوری و فرونشست زمین همراه است .با فراهم شدن امکان مبادله آب
و انگیزههای اقتصادی ناشی از آن ممکن است این اثرات جانبی منفی
تشدید نیز شود ( .)Liang, 2013بنابراین برای کاهش این اثرات،
سیاستهای مداخلهای و سازوکارهای تنظیمیای نظیر محدود کردن
مجوزهای برداشت متناسب با حجم تجدیدپذیر آبخوان پیشنهاد شده
است (.)Richardson et al., 2011

) Badie Barzin et al. (2017بــا اجــرای یک مــدل بهینهسـازی
اقتصادی نشان دادنـد کـه بـا بـرقــراری بـازارهــای آب محلی در
منطقه سیستان ،تعادل بین عــرضه و تقاضای آب آبیاری و مبادلــه
آب بین مناطق مــورد مطالعه ایجاد میشـــودBoghraie and .
) Mahjouri (2019الگوهای جدیدی را برای قیمتگذاری آب آبیاری
در حالت وجود یک بازار آب محلی بین کشاورزان ارائه دادند .در الگوی
اول ،قیمت فروش آب از طرف شرکت آب منطقهای به کشاورزان در
قالب یک بازی پیشرو-پیرو تعیین میشود .در حالی که در الگوی دوم،
مطلوبیت کشاورزان در تعیین قیمت فروش آب با استفاده از تابع ضربی
نش در نظر گرفته میشود.

کاهش مجوزهای آب زیرزمینی در طی یک فرآیند باال به پایین توسط
سازمان مسئول آب 2صورت گرفته و به اطالع بهرهبرداران صاحب
مجوز برداشت میرسد .با این حال پذیرش و اجرای چنین سیاستهای
دستوری که در آنها مطلوبیت ذینفعان مختلف لحاظ نمیشود،
معموالً بهسختی امکانپذیر است و حتی ممکن است با تنشهای
اجتماعی نیز مواجه شود .از طرفی معموالً بین بهرهبرداران مختلف
منابع مشترک آب زیرزمینی بر سر میزان برداشتها ،تضاد و رقابت
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وجود دارد .بهطوری که ممکن است آبخوان را در معرض بهرهبرداری
بیش از ظرفیت قرار دهد.

هیدرولوژیکی آبخوان ،از طریق ایجاد مذاکره بر سر میزان کاهش
مجوزها بین مزارع ،به سیاستهای قابلپذیرش دست یافت.

یکی از رویکردهای مناسب برای تدوین سیاستهای مدیریتی
سامانههای منابع آب مشترک ،استفاده از نظریه چانهزنی است.
چانهزنی ،سادهترین روش برای توصیف هر موقعیتی است که در آن
طرفهای درگیر قادرند منفعتی را از طریق همکاری با یکدیگر ،خلق
نمایند .اگر آنها در ایجاد توافق ،شکست بخورند ،هیچ منفعت بالقوهای
بهجود نمیآید ( .)Firoozjang, 2014به این ترتیب مدلهای چانهزنی
میتوانند ترتیبات جدیدی را شکل دهند که در آن ضمن در نظر گرفتن
مطلوبیتها و محدودیتهای موجود در سامانههای مشترک ،از طریق
ایجاد فرآیند مذاکره بین ذینفعان ،سیاستهایی ارائه شود که ذینفعان
در مورد آنها تا حد زیادی توافق داشته باشند.

در مسأله برداشت از منبع مشترک آب زیرزمینی ،زارعین از یک طرف
برای رسیدن به مطلوبیتهای خود رفتاری غیرهمکارانه را انتخاب
میکنند و از طرف دیگر نسبت به رفتار همدیگر واکنش نشان میدهند.
بنابراین در این مقاله از مفهوم نظریه چانهزنی برای مدلسازی رفتار
زارعین در رویکرد پایین به باال استفاده میشود .حداقل مطلوبیتهای
مزارع در طی فرآیند چانهزنی یک بار بهصورت ثابت و یک بار بهصورت
متغیر لحاظ خواهد شد .فرآیند چانهزنی تا زمانی ادامه مییابد که مزارع
بر روی مجموعهای از راهبردهای کاهش مجوزها به توافق دست یابند.
سیاست پیشنهادی توسط هر یک از رویکردهای چانهزنی و دستوری
مقایسه و سیاست برتر انتخاب میشود .سپس خروجیهای مربوط به
سیاست برتر بهعنوان مجوزهای قابلمبادله آب زیرزمینی معرفی
میشوند .در ادامه بهمنظور ارزیابی اثرات مبادالت آب یک مدل
بهینهسازی توسعه داده میشود .در این مدل ،حجم مبادله بینبخشی
آب زیرزمینی بهگونهای تعیین خواهد شد که سود واحدهای خریدار و
فروشنده از طریق یافتن میزان بهینه تولید محصوالت مختلف و حجم
مصرف آب ،حداکثر شود.

کاربرد مــدلهای چانهزنی در تحلیل عملکرد ذینفعان در
سامـانــههای منابــع آب بهسرعت در حــال گسترش است.
) Mahjouri and Bizhani-manzar (2013روشی برای مدیریت
کیفی روخانهها با در نظر گرفتن اولویتهای منابع اصلی تخلیهکننده
آلودگی بهصورت جداگانه با استفاده از مفاهیم چانهزنی بازگشتی توسعه
دادند Ghodsi et al. (2016) .با لحاظ نمودن تعامالت ذینفعان
درگیر در مسأله مدیریت کیفی رواناب شهری توسط یک مدل چانهزنی
غیرهمکارانه ،بهترین راهکارهای مدیریتی را در شرایط قطعیت و
عدمقطعیت تعیین کردند Xu et al. (2019) .از رویکردهای چانهزنی
و گزینش اجتماعی برای استخراج سیاستهای پایدار بهرهبرداری از
سامانههای برقآبی استفاده کردند .نتایج نشان میدهد که خروجی
روشهای چانهزنی ،پایدارتر بوده و منجر به ایجاد تعادل بهتری بین
اهداف اقتصادی و زیستمحیطی خواهد شد.

نوآوری مقاله حاضر شامل تعیین مجوزهای قابلمبادله آب زیرزمینی
در طی یک فرآیند تصمیمگیری پایین به باال و با در نظر گرفتن
مطلوبیتهای ذینفعان مختلف است .همچنین ویژگی بارز دیگر این
مطالعه ،مقایسه دو سازوکار متفاوت (حداقل مطلوبیتهای ثابت و
متغیر) برای نحوه تعامالت بین بازیکنان در یک فرآیند چانهزنی است.
در نهایت مدل بهینهسازی پیشنهادی این توانایی را دارد که حجم
مبادالت آب با هر روش فنی و میزان تولید محصوالت مختلف صنعتی
را بهعنوان متغیر تصمیم لحاظ کند .کارایی چارچوب پیشنهادی با
کاربرد آن در یک مطالعه موردی واقعی که شامل محدوده کوچکی از
آبخوان برخوار در استان اصفهان است ،ارزیابی خواهد شد.

در این مقاله یک مدل بهینه مبادله آب زیرزمینی بین بخش کشاورزی
و صنعت توسعه یافته است .مدل پیشنهادی بهدنبال بهبود بازدهی
اقتصادی آب از طری ق بازتخصیص مبتنی بر بازار است .قبل از اجرای
مبادالت آب ،مجوزهای مزارع فروشنده آب براساس دو رویکرد باال به
پایین و پایین به باال کاهش خواهند یافت .در رویکرد دستوری همه
مزارع موظف هستند مجوز خود را بهمیزان یکسانی کاهش دهند.
مهمترین ضعف این رویکرد ،ضمانت اجرایی پایین آن است .چون
سازمان مسئول آب نسبت به رضایت مزارع در خصوص سیاستهای
اعمالی توجهی ندارد .در مقابل در رویکرد پایین به باال سعی خواهد
شد ضمن حفظ مطلوبیت سازمان مسئول آب در خصوص تعادل

 -0محدوده مطالعاتی
با توجه به شرایط کمآبی و افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی
جهت تأمین آب مورد نیاز بخشهای مختلف ،سطح آب زیرزمینی در
بسیاری از دشتهای کشور کاهش یافته است ( ;Madani, 2014
 .)Mirnezami and Bagheri, 2017بنابراین وزارت نیرو در سال
 3119برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی ،سیاستی تحت عنوان
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"برنامه احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی" را اتخاذ نموده است
( .)Mirnezami and Bagheri, 2017این سیاست ملی شامل 15
پروژه مختلف است که یکی از آنها پروژه ایجاد و حمایت از بازارهای
محلی آب است.

به این ترتیب با توجه به کمبود منابع آب زیرزمینی در منطقه ،حمایت
از سیاستهای مدیریت تقاضای آب نظیر استقرار بازارهای آب
زیرزمینی می تواند به تغییر تخصیص آب به مصارف با ارزش افزوده
بیشتر و تأمین نیازهای آبی موجود (بهویژه در بخش صنعت) بدون
فشار بیشتر به آبخوان کمک کند.

در این پروژه ،وزارت نیرو بهدنبال ایجاد بازارهای محلی آب زیرزمینی
جهت تأمین نیازهای آبی و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی است.
با توجه به کمبود تجربه در زمینه شکلگیری و فعالیت بازار آب
زیـرزمینی در کشور ،وزارت نیرو عالوه بــر استفاده از تجارب
کشورهای دیگر نظیر استرالیا ،چند دشت بحرانی را بـهعنوان پـایـلوت
بــرای پیادهسـازی بـازارهـای محلی آب در نظر گــرفته است
( .)Ahmadi et al., 2019هدف از اجرای این برنامههای پایلوت،
ارزیابی آثار مبادالت آبی و استفاده از تجارب آن برای تعمیم به سایر
مناطق کشور است .یکی از این دشتهای پایلوت ،دشت ممنوعه
بحرانی اصفهان-برخوار است.

 -3روششناسی
در این قسمت ،ابتدا نحوه انتخاب محدوده فعالیت بازار آب و در ادامه
مراحل مختلف چارچوب پیشنهادی تشریح میشود.
 -0-3انتخاب محدوده فعالیت بازار آب محلی و جمعآوری
دادهها

در ایــن مقالــه و در جهت تکمیل یـــافتههـای مـــرجع
( )Ahmadi et al., 2019در خصوص شناسایی وضعیت و ارزیابی
اثرات مبادالت آب زیرزمینی در دشت پایلوت اصفهان-برخوار ،از شیوه
پیمایشی ( )Sarmad et al., 2016استفاده شده است .شیوه پیمایشی
صورتگرفته شامل مراجعه به منطقه و انجام مصاحبههای حضوری با
ذینفعان و ذیمدخالن مختلف بهصورت آزاد و تحلیل نتایج آن
میباشد .بازه انجام مصاحبهها از سپتامبر تا دسامبر سال  3116ادامه
داشته است.

در این مقاله ،محدوده مطالعاتی اصفهان-برخوار بهعنوان مطالعه
موردی انتخاب شده است .این محدوده شامل یک دشت اصلی است
که در آن یک آبخوان آبرفتی با مساحت  1693/2کیلومترمربع واقع
شده است .موقعیت محدوده مطالعاتی در حوضه آبریز گاوخونی و
آبخوان برخوار در شکل  1ارائه شده است .در این دشت ،عمده منابع
آب موجود شامل منابع آب زیرزمینی است و حجم منابع آب سطحی
بسیار محدود است .وضعیت تغییرات تراز آب زیرزمینی در آبخوان
برخوار در طی سالهای مختلف نشان میدهــد که افت دائمی در
تـراز آب زیــرزمینی وجــود دارد .بهطوری که متوسط افت بین
سالهای  1445تا  3119برابر با  1/63متر گزارش شده است
(.)Zayandab Consulting Engineering Company, 2016

منظور از ذینفع کسی است که دارای منافع بالقوه در بهرهبرداری از
منابع است و البته باید تابع قوانین حاکمیتی باشد .در تحقیق حاضر با
ذینفعانی شامل کشاورزان محلی و اعضای نظام صنفی کشاورزی (به
تعداد  136نفر) و صاحبان صنایع (به تعداد  22نفر) مصاحبه انجام شده
است .همچنین ذیمدخل شامل سازمانی است که هم دارای منافع
بالقوه و هم قدرت حاکمیتی و تصمیمگیری است .در تحقیق حاضر ،با
ذیمدخالنی شامل کارشناسان و خبرگان ادارههای منابع آب و جهاد
کشاورزی شهرستانهای اصلی منطقه (به تعداد  31نفر) مصاحبه انجام
شده است.

بهدلیل آنکه در طی سالهای گذشته شرایط کمیابی آب در دشت
اصفهان-برخوار برقرار بوده و شرکت آب منطقهای استان اصفهان
نتوانسته است پاسخگوی تغییرات سریع تقاضای آب بهخصوص در
بخش صنعت باشد ،مبادالت محلی آب بهصورت غیررسمی و شامل
فروش آب از مزارع به صنایع مختلف شکل گرفته است .هر چند که
فرآیند مبادالت کامالً قانونی و با مجوز وزارت نیرو در حال انجام است
اما مصرفکنندگان خودشان مبادالت را به اجرا درمیآورند و هیچ
مبادله رسمیای از طریق سامانه حقوقی یا اداری وجود ندارد .بهمنظور
آشنایی بیشتر با جنبههای مختلف این مبادالت بینبخشی لطفاً به
مرجع ( )Ahmadi et al., 2019مراجعه شود.

الزم بهتوضیح است که در مرجع ( )Ahmadi et al., 2019ضمن
بررسی قوانین آب کشور با محوریت امکان مبادله آب ،سعی شده است
که چالشها ،مالحظات و الزامات حقوقی برای شکلگیری یک بازار
آب کارآمد و پایدار براساس یافتههای دشت پایلوت اصفهان-برخوار و
متناسب با پتانسیلهای خرید و فروش آب ارائه شود .با این حال بررسی
مسائل حقوقی بازار آب بدون لحاظ نمودن جنبههای اقتصادی آن،
ناکارآمد است .بنابراین در این مقاله و در جهت تکمیل یافتههای مرجع
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شهرستان واقع هستند ،شرایط اقتصادی و اجتماعی نزدیکتری نسبت
به یکدیگر دارند .بنابراین مقایسه عوامل مؤثر بر پتانسیلهای مبادله
آب زیرزمینی بر پایه مرزهای سیاسی شهرستانی انجام شده است.

( )Ahmadi et al., 2019در خصوص اجرای بازار محلی آب زیرزمینی
در دشت اصفهان-برخوار استان اصفهان بهعنوان یکی از پروژههای
پایلوت طرح تعادلبخشی وزارت نیرو ،جنبههای اقتصادی بازار آب
بررسی میشود.

در این جدول از روش امتیازدهی و رنگآمیزی برای کمیسازی و
نشان دادن شدت اثرگذاری یک عامل بر پتانسیل خرید یا فروش آب
استفاده شده است .بهطوری که اعداد ( 1رنگ قرمز)( 2 ،رنگ زرد) و
( 5رنگ سبز) بهترتیب به شدت اثرگذاری پایین ،متوسط و باالی یک
عامل اختصاص مییابند .در نهایت امتیاز کلی یک شهرستان براساس
مجموع امتیازهای اختصاصیافته به عاملهای مختلف تأثیرگذار بر آن
شهرستان محاسبه میشود .شهرستانی که دارای امتیاز بیشتری باشد،
پتانسیل بیشتری برای استمرار خرید یا فروش آب دارد .همانطور که
مشاهده میشود شهرستان شاهینشهر و میمه دارای بیشترین
پتانسیل در منطقه برای شکلگیری و استمرار مبادالت آبی است.

مطابق با یافتههای ارائهشده در مرجع (،)Ahmadi et al., 2019
عوامل مختلفی بر روی پتانسیل شکلگیری مبادالت آبی در سطح
منطقه تأثیرگذار هستند .انگیزههای اقتصادی نظیر جلوگیری از
خشکشدن باغها ،توسعه کشتهای گلخانهای ،افزایش تولید در
بخش صنایع ساختمانی و نیاز به استفاده از آب با کیفیت مناسب
(به لحاظ شوری) برای صنایع دام و طیور ،پتانسیل خرید آب توسط
متقاضیان را افزایش داده است (.)Ahmadi et al., 2019
از طرفی عوامل اجتماعی مختلفی شامل تغییر ساختار اجتماعی ،کاهش
نظارت اجتماعی (تعدد چاههای غیرمجاز) ،کمبود نیروی کشاورز
متخصص و امکان تغییر کاربری اراضی کشاورزی با توجه به نزدیکی
به مناطق شهری و صنعتی بر پتانسیل فروش آب توسط کشاورزان،
تأثیرگذار هستند ( .)Ahmadi et al., 2019ساختار اجتماعی شامل
مجموعهای از روابط و پیوندهایی است که میان افراد ،گروهها و طبقات
مختلف یک جامعه برقرار میباشد و رفتارهای اجتماعی یا فرهنگی در
آن جامعه بر پایه این روابط تنظیم میشود ( ;Parham, 2013
 .)Hosseini Sirat, 2017همچنین نظارت اجتماعـی بــه ابــزارهـا
و روشهــایی اطالق میشــود کــه بــرای وادار کــردن فـرد بــه
انطباق او بــا ارزشهــا و هنجارهـای جامعه بــهکــار میرود
(.)Fazel and Tavasoli, 2019

در ادامه با شناخت مناطق دارای بیشترین پتانسیل و مطابق با شکل
 ،1محدوده نسبتاً کوچکی در نزدیکی شهرک صنعتی محمودآباد که
میزان مبادالت آب زیرزمینی در آن بیشتر است ،بهعنوان محدوده
اصلی فعالیت بازار محلی آب جهت اجرای فرآیند مدلسازی انتخاب
شده است .باید توجه داشت که مطابق با پیمایشهای صورتگرفته در
سطح منطقه ،مشخص شد کــه محدوده انتخابی برای فرآیند
مدلسازی ،مستقل از تقسیمبندیهای سیاسی است .با این حال عمده
محدوده فعالیت این بازار آب محلی و واحدهای مبادلهکننده در آن،
منطبق با مرز سیاسی شهرستان شاهینشهر و میمه بهعنوان
مستعدترین (دارای بیشترین پتانسیل) شهرستان محدوده مورد مطالعه
برای استقرار و استمرار بازار آب است.

مطابق با پیمایشهای صورتگرفته ،در بــرخی مناطق دشت
اصفهان-برخوار بهدلیل مهاجرت افراد محلی از منطقه و جایگزینی
افراد غیربومی ،وضعیت اجتماعی و فرهنگی دچار تغییر شده است.
همچنین در برخی مناطق بهدلیل کاهش نظارتهای اجتماعی افراد
جامعه نسبت به یکدیگر ،استفاده غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی از
طریق حفر چاههای غیرمجاز افزایش یافته است.

برای مدلسازی بازار آب الزم است واحدهای تولیدی مشابه و نزدیک
بههم به واحدهای همگن دستهبندی شوند .برای مزارع فروشنده آب
با مراجعه به منطقه و براساس موقعیت مکانی چاههای مجاز دارای
کاربری کشاورزی ،فرض شده است که چاههای نزدیک بههم ،مشابه
با یک واحد هیدرولوژیک عمل میکنند .بنابراین هر واحد هیدرولوژیک
بهعنوان یک مزرعه عمدهمالک شناخته و موقعیت مناسب آن با استفاده
از دستگاه  GPSتعیین شده است .این دستهبندی برای هر نوع واحد
تولیدی دیگر نظیر سنگبریها و غیره بهطور مشابه انجام شده است.
نتایج این دستهبندی شامل وجود  35واحد فعال در بازار آب بینبخشی
است که موقعیت مکانی هریک از آنها در شکل  1ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،تعداد هشت واحد مزرعه ،دو واحد
گلخانه ،سه واحد دامداری ،سه واحد مرغداری ،پنج واحد سنگبری و

خالصهای از وضعیت پتانسیلهای موجود در چهار شهرستان اصلی
محدوده مطالعاتی اصفهان-برخوار برای تشکیل بازار آب بینبخشی
در جدول  1ارائه شده است .مطابق با پیمایشهای انجامشده ،مراکز
شهری و صنعتی و نواحی اطراف آنها بهلحاظ انگیزههای اقتصادی و
بهویژه شرایط اجتماعی تفاوتهای قابلتوجهی نسبت به یکدیگر دارند.
با این حال معموالً مراکز شهری و روستایی که در محدوده یک
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چهار واحد آجرپزی در محدوده بازار وجود دارند .دادهها و اطالعات
مورد نیاز برای فرآیند مدلسازی مربوط به سال زراعی 3115-3116
است که از طریق پیمایشهای صورتگرفته در منطقه ،مراجعه به
سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای استان اصفهان و
نظرات کارشناسی جمعآوری شدهاند.

 -0-3مدلسازی سازوكار بازار آب

چارچوب پیشنهادی برای مدلسازی سازوکار بازار آب دارای سه مرحله
توسعه مدل چانهزنی ،بهینهسازی مبادالت آب و بازتخصیص سود است
که در ادامه ،جزییات مربوط به هر یک از مراحل تشریح میشود.

Fig. 1- Location of the local groundwater market within the Isfahan -Borkhar plain

شکل  -0موقعیت بازار محلی آب زيرزمینی موجود در دشت اصفهان-برخوار
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Table 1- Groundwater exchange potentials in the Isfahan-Borkhar plain

جدول  -0پتانسیلهای مبادله آب زيرزمینی در دشت اصفهان-برخوار
County



Shahin
shahr and
meymeh
High

Borkhar

Khomeini
shahr

Isfahan

Low

Medium

High

Changing social structure

High

Low

High

Medium

Lack of social control

High

High

Medium

High

Close to city and industrial units

Medium

Low

Medium

Medium

Shortage of skilled farmers

18

8

14

16

Medium

Medium

Medium

Low

Prevention of garden drying

Medium

High

Medium

Medium

Development of greenhouse crops

High

High

Low

Low

Existence of building industrial units

High

Medium

Medium

Medium

Water salinity (especially for dairy cattle
)and broiler chicken farms

16

16

10

8

Category

Factor

Water sales
potential

Total score

Water purchase
potential

Total score

مرحله اول :توسعه مدل چانهزنی

()1

در بهرهبرداری از منبع مشترک آب زیرزمینی سازمان مسئول آب
میتواند با اعمال سیاست جریمهدهی به بهرهبرداران مختلف ،میزان
برداشتها را کنترل و از آثار زیستمحیطی نامطلوب جلوگیری کند
( .)Parsapour-Moghaddami et al., 2015در این شرایط ،سیاست
برتر هر بهرهبردار به سیاستهای برتر سایر بهرهبرداران نیز وابسته
است .بنابراین میتوان با توسعه مدلهای چانهزنی به تحلیل مسأله
پرداخت.

9.8  H j  VGW i , j  PRE
3600  
  H  Pr ofit i
2
j

()3

i

 Pr ofit

Pumpi , j 

Penalty i , j 

i

در این روابط PRE ،Profit ،VGW ،ΔH ،H ،بهترتیب نشاندهنده
میانگین تراز آبخوان (متر) ،تغییرات تراز آبخوان (متر) ،حجم برداشت
آب زیرزمینی (مترمکعب) ،سود حاصل از فروش محصوالت کشاورزی
(ریال) و قیمت هر کیلووات ساعت برق (معادل با  3351ریال)
میباشند .همچنین ضرایب  ηو  ψبهترتیب راندمان پمپ (برابر با )1/7
و ضریب تابع جریمه میباشند.

در این مقاله دو الگوی چانهزنی مختلف برای مدلسازی فرآیند مذاکره
بین مزارع فروشنده آب با یکدیگر بر سر سیاستهای کاهش
مجوزهای آب زیرزمینی با استفاده از زبان برنامهنویسی فرترن توسعه
داده شد .در این الگو ،ابتدا سیاستهای مدیریتی ممکن که شامل
ترکیبهای مختلفی از راهبردهای کاهش مجوزها هستند ،مشخص
میشوند .هر مزرعه میتواند یکی از راهبردهای موجود را انتخاب کند.
اجرای هر سیاست مدیریتی  jتوسط هر مزرعه  iهزینههای پمپاژ و
جریمههایی متناسب با افت تراز آب زیرزمینی را بهدنبال دارد
( )Parsapour-Moghaddami et al., 2015که مطابق با روابط  1و
 3محاسبه میشوند:

مدل چانهزنی اول برگرفته از روش چانهزنی بازگشتی با بنبست
ارائهشده توسط ) Brams and Kilgour (2001است .در این مدل،
مزارع سیاستهای مدیریتی را براساس هزینهای که به آنها تحمیل
میکنند (مجموع هزینههای پمپاژ و جریمه) ،بهصورت صعودی از چپ
به راست رتبهبندی میکنند .نتایج این رتبهبندی با یک ماتریس
اولویتبندی نشان داده میشود .در این ماتریس ،تعداد سطرها و
ستونها بهترتیب برابر با تعداد مزارع و سیاستهای مدیریتی است.
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رد میشود .پس مزارع در حین ارائه پیشنهاد خود به این موضوع توجه
میکنند که سیاستی ارائه دهند که محدودیت مذکور را لحاظ کند.
بنابراین اعمال محدودیتهایی در رابطه با مقدار مطلوبیتی که سیاست
پیشنهادی بــرای پاسخدهندهها ایجاد میکند ،باعث میشــود
پیشنهادهای ارائه شده بهسمت توافق سوق داده و همگرایی ایجاد
شود .به این ترتیب و تا زمانی که شرط همگرایی ارضا شود ،چانهزنی
ادامه پیدا میکند.

مزارع پس از تشکیل ماتریس اولویتبندی و قبل از شروع چانهزنی،
حداقلی برای مطلوبیتهای خود مشخص میکنند .حداقل مطلوبیت
مورد انتظار 9هر مزرعه شامل انتخاب سیاستی است که حداکثر
هزینهای معادل با میانگین هزینههای همه سیاستهای تحمیلی به
آن مزرعه را داشته باشد .این حداقل مطلوبیت در طول چانهزنی ثابت
باقی میماند .در طی فرآیند چانهزنی مزارع برای رسیدن به توافق
بهصورت گام به گام از بهترین سیاست خود (ستون اول ماتریس
اولویتبندی) به سمت سیاستهای با مطلوبیت کمتر عقبنشینی
میکنند .سیاست برتر ،سیاستی است که بتواند ضمن تأمین حداقل
مطلوبیت مورد انتظار هر مزرعه ،در سطح مطلوبیتی باالتر مورد توافق
همه قرار گیرد .سیاستهایی که نتوانند مطلوبیت همه مزارع را تأمین
کنند ،انتخاب نمیشوند.



این مدل بهدنبال یافتن الگوی بهینه مبادالت آب زیرزمینی و ارزیابی
اثرات آن است .تابع هدف مدل شامل حداکثرسازی مجموع سود همه
واحــدهای خریدار و فروشنده آب است .متغیرهای تصمیم اصلی
مــدل پیشنهادی شامل میزان تولید محصوالت مختلف کشاورزی و
صنعتی ،حجم برداشت آب زیرزمینی و حجم مبادالت آب با هر روش
فنی است.

مــدل چـانـهزنی دوم بــرگـرفته از روش ارائهشـده تــوسط
) Carraro and Sgobbi (2008است .در این مدل ،ابتدا هر مزرعه
بدون در نظر گرفتن مطلوبیت سایر مزارع ،بهترین سیاستی که
مطلوبیتش را حداکثر کند (هزینهاش را حداقل کند) پیشنهاد میدهد.

سود مزارع از تفاضل مجموع درآمدها و هزینهها بهدست میآید.
درآمدها مطابق با روابط  2و  9بهترتیب شامل فروش محصوالت زراعی
و فروش آب است .همچنین هزینهها شامل خرید حجمی آب و انتقال
آن با روشهای فنی مختلف است.

هر پیشنهادی که ارائه میشود برای مزرعه پیشنهاد دهنده و سایر
مزارع مطلوبیتی (هزینهای) ایجاد میکند .سپس حداقل مطلوبیت مورد
انتظار هر مزرعه که بهعنوان معیاری برای ارائه پیشنهاد در مراحل بعد
بهکار میرود ،تعیین خواهد شد .حداقل مطلوبیت مورد انتظار هر مزرعه
در هر مرحله برابر با میانگین مطلوبیتهای پیشنهادی به آن مزرعه در
مرحله قبلی چانهزنی است .بنابراین مطلوبیت هر مزرعه در طول فرآیند
چانهزنی متغیر خواهد بود.

هزینه انتقال آب با تانکر مطابق با پیمایشهای صورتگرفته در منطقه،
برابر با  1211ریال بر مترمکعب بر کیلومتر است .همچنین هزینه انتقال
آب با روش آبخوان مشترک متناسب با ارزش افزوده ایجاد شده در
استفاده از نهاده آب برای واحدهای مزرعه و گلخانه ،صنایع دام و
طیور و صنایع ساختمانی بهترتیب معادل با  3111 ،1111و  9111ریال
برمترمکعب فرض شده است.

در هر مرحله از فرآیند چانهزنی ،هر مزرعه تنها سیاستی را میپذیرد
که مطلوبیتی بیشتر از حداقل مطلوبیت مورد انتظارش که از مرحله
قبل بهدست آمده را برایش فراهم کند و در غیر این صورت آن سیاست

()9

مرحله دوم :توسعه مدل بهینهسازی مبادالت آبی

()2
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i

c

مقادیر نیاز آبی خالص ماهانه محصوالت از نرمافزار
استخراج شده است.

در روابط باال ،متغیرهای تصمیم  CAو  SWVبهترتیب سطح زیر
کشت محصول (هکتار) و حجم آب فروختهشده (مترمکعب) را نشان
میدهند .پارامترهای  MWP ،PC ،SP ،Yو  kبهترتیب نشاندهنده
عملکرد محصول (کیلوگرم بر هکتار) ،قیمت فروش محصول (ریال بر
کیلوگرم) ،هزینه تولید محصول (ریال بر هکتار) ،تعرفه حجمی فروش
آب براساس واقعیات میدانی منطقه (معادل با  25111ریال بر
مترمکعب) و ضریب هزینه مبادله (معادل با  )1/1میباشند .مطابق با
رابطه  ،9نیمی از هزینه مبادله توسط فروشنده و نیمی دیگر توسط
خریدار پرداخت میشود .همچنین زیرنویسهای ،bcf ،dcf ،gh ،)j( i
 c ،bf ،scو  mبهترتیب شمارنده مزرعه ،گلخانه ،دامداری ،مرغداری،
سنگبری ،آجرپزی ،محصوالت زراعی و ماه هستند .باالنویس  Fنیز
نماد واحد مزرعه است.

سایر محدودیتهای مدل توسعه داده شده شامل تنظیم حجم فروش
آب زیرزمینی توسط هر مزرعه متناسب با مجوز برداشت ،تعادل ماهانه
بین حجم خرید و فروش آب و جلوگیری از داللی آب (خرید و فروش
همزمان آب در یک ماه مشخص) توسط یک مزرعه میباشد .همچنین
محدودیتهای حداقلی و حداکثری برای میزان تولید محصوالت هر
یک از واحدهای تولیدی لحاظ شد.
با استفاده از اطالعات جمعآوری شده ،الگوریتمهای الزم برای رسیدن
به الگوی بهینهسازی در چارچوب بـرنامـهریــزی ریاضی عــدد
صحیح مبادالت آب ،5در بسته نـرمافزاری  GAMSنــوشته شـد
( .)Brooke et al., 1988سپس ،به روش حل  SBBموجود در این
بسته نرمافزاری اجرا و نتایج مورد نظر بهدست آمد.

باید توجه داشت که مشابه با رابطه  ،2میتوان درآمد حاصل از فروش
محصوالت سایر واحدهای تولیدی را نیز براساس حاصلضرب میزان
تولید محصول در قیمت فروش آن محاسبه نمود .مثالً میزان تولید
محصول شیر گاو (گوشت مرغ) در واحدهای دامداری (مرغداری) از
ضرب متغیر تصمیم تعداد گاوهای شیری (مرغهای گوشتی) مورد
پرورش در پارامتر عملکرد گاو شیری (مرغ گوشتی) تعیین میشود.
الزم بهتوضیح است که تعداد گاوهای شیری (مرغهای گوشتی) مورد
پرورش بهصورت متغیر عدد صحیح 9در مدل لحاظ شده است.
هم چنین سایر واحدهای تولیدی فقط خریدار آب هستند و درآمد حاصل
از فروش آب ندارند.



F
m ,i

 SWV

F
m ,i

 BWV

مرحله سوم :بازتخصیص سود در قالب مدل بازی
همکارانه

با تعریف مسأله بازار آب در قالب یک بازی همکارانه میتوان سود
مبادله آب را بهصورت عادالنه بین واحدهای خریدار و فروشنده آب
توزیع نمود .در این بازی همکارانه پس از تشکیل ائتالفهای مختلف
بین بازیکنان ،الزم است سود هر بازیکن پس از همکاری از سود
اولیهاش بیشتر باشد .برای تأمین این شرط از روشهای مختلفی برای
بازتوزیع سود نظیر ارزش شاپلی استفاده میشود .در روش ارزش شاپلی
سود حاصل از همکاری بین بازیکنان براساس سهم نسبی هر بازیکن
در افزایش سود حاصل از همکاری تقسیم میشود .به این صورت که
تابع ارزش شاپلی کــه بــا نماد )   i (vمعرفی میشــود و
نشاندهنده سـود بازیکن  iام است ،تــوسط رابطه  6محاسبه
میشــود (:)Safari et al., 2016
()6

یکی از مهمترین محدودیتهای مدل پیشنهادی شامل تأمین آب مورد
نیاز برای هر واحد تولیدی است .این محدودیت برای هر واحد مزرعه
مطابق با رابطه  5ارائه شده است .این رابطه بیان میکند که مصرف
ماهانه آب زیرزمینی در هر مزرعه باید از مجموع برداشت آب زیرزمینی
و آب خریداریشده منهای آب فروختهشده توسط آن مزرعه بیشتر
نباشد .مشابه این رابطه را میتوان برای سایر واحدهای تولیدی توسعه
داد.
()5
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در رابطه باال s ،تعداد اعضای ائتالف  Sو  nتعداد کل بازیکنان میباشد.
) v(Sو )} v(S – {iبهترتیب نشاندهنده ارزش هر ائتالف و ارزش
ائتالف  Sبدون بازیکن  iام است.

که متغیرهای تصمیم  WWVو  BWVبهترتیب نشاندهنده حجم
آب زیرزمینی برداشتشده (مترمکعب) و حجم آب خریداریشده
(مترمکعب) هستند .پارامترهای  WDو  IEبهترتیب نیاز آبی خالص
ماهانه محصول زراعی و راندمان آبیاری مزرعه را نشان میدهند.
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ،مدلهای چانهزنی اول و دوم
برای مزارع اول ،سوم و پنجم راهبردهای مشابهی را پیشنهاد میدهند.
برای سایر مزارع مدل چانهزنی دوم نسبت به مدل اول ،درصد کاهش
بیشتری را پیشنهاد میدهد .در روش دستوری نیز مزارع باید مجوز
برداشت خود را بهمیزان  35درصد کاهش دهند .مطابق با جدول ،3
مدل چانهزنی دوم در مقایسه با سایر روشها ،شرایط اقتصادی بهتری
را برای سامانه فراهم میکند .این روش در طول یک سال زراعی
نسبت به روش دستوری و مدل چانهزنی اول ،بهترتیب حدوداً  315و
 121میلیونریال هزینه کمتری را به مجموعه هشت مزرعه فروشنده
آب تحمیل میکند.

 -2نتايج و بحث
در این قسمت ،نتایج حاصل از اجرای چارچوب پیشنهادی در سه بخش
شامل معرفی سیاست برتر کاهش مجوزها ،ارزیابی اثرات اقتصادی
بازار آب و تعیین الگوی بهینه مبادالت آب زیرزمینی بررسی میشود.
بهدلیل محدود بودن حجم مقاله از ارائه نتایج بهصورت ماهانه و
جداگانه برای هر واحد تولیدی صرفنظر شده است.
 -0-2سیاست برتر كاهش مجوزها

در این مقاله براساس دستورالعمل نحوه اجرای مواد  37و  32قانون
توزیع عادالنه آب ( ،)Iran Ministry of Energy, 2019راهبرد
دستوری کاهش  35درصدی مجوز برداشت آب زیرزمینی برای مزارع
فروشنده آب در نظر گرفته شده است .همچنین متناسب با وضعیت
هیدرولوژیکی آبخوان برخوار و نزدیک به این راهبرد دستوری ،دو
راهبرد کاهش  31و  21درصدی مجوز برداشت نیز بهمنظور ایجاد
امکان انتخاب بیشتر برای مزارع تعیین شده است .با توجه به اینکه
تعداد مزارع فروشنده آب هشت مزرعه است ،بنابرایــن بهتعداد 6561
( 2به توان  )2سیاست مدیریتی وجود دارد.

نتایج ارائهشده در جدول  1نشان میدهند که سیاستهای پیشنهادی
توسط رویکرد پایین به باال (روشهای چانهزنی) بهدلیل لحاظ نمودن
مطلوبیتهای مزارع ،نسبت به رویکرد باال به پایین (دستوری) نتایج
بهتری را بهدنبال دارند .همچنین متغیر لحاظ نمودن حداقل
مطلوبیتهای مزارع در طول فرآیند چانهزنی باعث میشود که توافق
بر روی سیاستی صورت گیرد که دارای مطلوبیت باالتری برای اکثر
مزارع است .بنابراین سیاست پیشنهادی توسط مدل چانهزنی دوم
بهعنوان سیاست برتر شناخته میشود.

اجرای هر دو مدل چانهزنی بهازای مقادیر مختلف ضریب تابع جریمه
نشان میدهد که از ضریب جریمهای معادل با  2111میلیونریال بر
مترمربع به بعد ،مزارع حتی با افزایش جریمهها بر روی سیاستهای
ثابتی ،توافق خواهند کرد .بنابراین مقدار بهینه ضریب تابع جریمه برای
استفاده در رابطه  ،3برابر با  2111میلیونریال بر مترمربع انتخاب
میشود .در ادامه سیاستهای پیشنهادی توسط روشهای مختلف
برای کاهش مجوزهای آب زیرزمینی ،در جدول  3مشخص شدهاند.

 -0-2اثرات اقتصادی بازار آب

تغییرات الگوی کشت مزارع در اثر مبادله مجوزهای کاهشیافته آب
زیرزمینی نسبت به وضعیت پایه (عدم مبادله مجوزهای کاهشیافته)
بهگونهای است که سطح زیر کشت دو محصول سودآور ذرتعلوفهای
و خربزه علیرغم کاهش آب در دسترس ،بهمیزان کمی کاهش مییابد.

Table 2- Best groundwater permits reduction strategy in different methods

جدول  -0سیاست برتر كاهش مجوزهای آب زيرزمینی در روشهای مختلف
Sum

Farm number
4
5

3

2

1

8

7

6

1

3

2

3

-

1

2

1

1

1,223.3

730.3

767.1

5,121.6

495.4

668.6

438.1

349.3

449.5

3

3

-

2

3

2

1

2

3

766.8

4,940.9

464.4

624.0

410.7

349.1

421.4

1,222.9

681.6

-

2

2

2

2

2

2

2

2

5,156.0

464.6

668.7

410.9

327.5

421.6

1,310.5

730.4

821.8
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Outcome
Permit reduction
scenario
Total cost
)(Million Rial
Permit reduction
scenario
Total cost
)(Million Rial
Permit reduction
scenario
Total cost
)(Million Rial

Method
First
bargaining
model
Second
bargaining
model
Command and
control

مطابق با شکل  ،3بخش صنعت با پرداخت انگیزشی معادل با 57211
میلیون ریال به بخش کشاورزی باعث خواهد شد که سود خودش و
سود بخش کشاورزی بهترتیب  14و  55درصد نسبت به وضعیت
موجود افزایش یابد .در صورتیکه پرداخت انگیزشی به مزارع صورت
نگیرد و بهتبع آنها تمایلی به مشارکت در بازار آب نداشته باشند ،مبادله
آبی در بازار صورت نمیگیرد و در نتیجه سود بخش صنعت در حد
وضعیت موجود باقی میماند.

با این حال سطح زیر کشت گندم از  931هکتار در وضعیت پایه به
 293هکتار در وضعیت بازار آب کاهش مییابد .همچنین سطح زیر
کشت دو محصول جو و یونجه با سودآوری پایین ،معادل با حداقل
مورد نیاز است .به این ترتیب فروش آب از مزارع باعث خواهد شد که
سطح اراضی آیش نسبت به وضعیت پایه  13درصد افزایش یابد.
همچنین سطح اراضی آیشگذاری در وضعیت پایه نسبت به وضعیت
موجود حدوداً  2برابر افزایش یافته است .این موضوع نشان میدهد که
با کاهش مجوزها ،برای نهاده آب بهمنظور تولید محصوالت زراعی
محدودیت جدی وجود دارد .در نهایت ،نتایج نشان میدهد که میزان
تولید بخش صنعت با خرید آب ،نسبت به وضعیت موجود افزایش یافته
است .بهطوری که واحدهای دامداری ،مرغداری و صنایع ساختمانی به
حداکثر تولید خود میرسند .همچنین در گلخانهها ،سطح زیر کشت
محصول خیار  11درصد افزایش مییابد و دو محصول گوجهفرنگی و
فلفلدلمهای تغییری نخواهند داشت.

بنابراین افزایش چشمگیر سود در بخش کشاورزی ناشی از آن است
که در سازوکار بازار آب بینبخشی ،مزارع بهعنوان تنها عامل فروشنده
آب نقش مهمی در افزایش سود کلی سامانه خواهند داشت .به این
ترتیب توزیع عادالنه سود حاصل از مبادالت آب با استفاده از مفهوم
بازی همکارانه میتواند انگیزه اقتصادی برای مشارکت در بازار آب را
فراهم سازد و منجر به تشکیل مبادالتی پایدار شود.
 -3-2حجم مبادالت آبی

شکل  3سود واحدهای مبادلهکننده آب را در وضعیتهای مختلف
نشان میدهد .در وضعیت پایه سود مزارع بهدلیل کاهش میزان تولید
محصوالت زراعی ،نسبت به وضعیت موجود  16411میلیونریال
(معادل با  31درصد) کاهش خواهد یافت .با این حال سود واحدهای
خریدار آب بهدلیل ثابت بودن حجم آب در دسترس و بهتبع آن میزان
تولید محصوالت ،تغییر نمیکند.

حجم ماهانه فروش آب توسط مزارع با استفاده از روشهای فنی
مختلف انتقال آب در جدول  2ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود در ماههای اردیبهشت ،خرداد ،مرداد و شهریور که نیاز آبی
واحدهای دامداری و مرغداری باالتر است ،بیشترین حجم فروش آب
بهمیزان  16371مترمکعب اتفاق میافتد .حجم فروش آب در طول
سال برابر با  172611مترمکعب است که نشان میدهد مزارع تنها
 1/35درصد از مجموع مجوزهای کاهشیافته آب زیرزمینی خود را
بهفروش میرسانند 92 .درصد از حجم فروش آب بهصورت فیزیکی و
با استفاده از تانکر و  57درصد از روش آبخوان مشترک فروخته
میشود .روش آبخوان مشترک یک روش غیرفیزیکی برای انتقال آب
زیرزمینی است .در این روش خریدار آب معادل با حجم آبی که از
فروشنده خریده است ،از چاه اختصاصی خود آب زیرزمینی برداشت
میکند.

با فراهمشدن امکان مبادله آب ،مجموع سود بخش صنعت افزایش
چشمگیری بهمیزان  27درصد نسبت به وضعیت موجود خواهد داشت.
هم چنین مزارع با تغییر الگوی کشت و فروش آب ،بخشی از خسارت
ناشی از کاهش مجوزها را جبران خواهند کرد .این نتایج نشاندهنده
نقش مثبت بازار آب از لحاظ اقتصادی است .با این حال مزارع هنوز
سود کمتری (معادل با  17درصد) نسبت به وضعیت موجود بهدست
میآورند.

شکل  2حجم خرید آب توسط واحدهای تولیدی مختلف را نشان
میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،مزارع از همدیگر آب نمیخرند.
با توجه به نیاز آبی و محدودیتهای تولید محصوالت مختلف ،حجم
خرید آب توسط گلخانهها و مرغداریها نسبت به سایر واحدهای
تولیدی بسیار کمتر است .واحدهای گلخانه بهدلیل فاصله طوالنی با
مزارع ،آب مورد نیاز خود را فقط از روش آبخوان مشترک خریداری
میکنند .از طرفی با توجه به هزینه انتقال آب ،بیشتر حجم خرید آب

در این شرایط برای رعایت عدالت و فراهم نمودن انگیزه برای مزارع
جهت شرکت در فرآیند مبادله آب ،واحدهای صنعتی با پرداخت مبالغی
خسارت بخش کشاورزی را جبران میکنند .این کار با تعریف مسأله
مبادله آب در قالب یک بازی همکارانه و تشکیل ائتالفهای مختلف
بین واحدهای مبادلهکننده امکان پذیر است .بنابراین در این مقاله پس
از محاسبه سود همه ائتالفهای ممکن ،سود کلی حاصل از مبادله آب
توسط روش ارزش شاپلی بین مجموعه بازیکنان بهصورت عادالنه
تقسیم میشود.
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تحقیقات خود اثرات اقتصادی تشکیل بازارهای آب محلی را در مناطق
مختلفی در دنیا ارزیابی کردند .تحقیقات فوق نشاندهنده وجود اثرات
مثبت اقتصادی و افزایش کارایی مصرف آب در زمینه شکلگیری بازار
آب میباشد .نتایج مقاله حاضر نیز کارآمدی رویکرد تخصیص مبتنی
بر بازار در شرایط کمیابی آب را در دشت اصفهان-برخوار استان
اصفهان نشان داد.

برای واحدهای دامداری و آجرپزی از روش آبخوان مشترک و برای
واحدهای مرغداری و سنگبری از روش تانکر صورت میگیرد.
همچنین نتایج نشان میدهد که در اثر مبادله آب ،حجم برداشت آب
زیرزمینی توسط مزارع حدوداً  751111مترمکعب (معادل با  6درصد)
کاهش مییابد .اما در بخش صنعت بهدلیل باال بودن متوسط ارزش
اقتصادی نهاده آب ،حجم برداشت آب زیرزمینی تغییر نمیکند .بهطور
کلی نتایج بهدست آمده در این مقاله با یافتههای حاصل از تحقیقات
( Nikouei and Najafi, 2011; Erfani et al., 2014; Safari et

دستورالعمل نحوه اجرای مواد  37و  32قانون توزیع عادالنه آب با
هدف کلی ارتقای بهرهوری بهازای هر واحد مصرفی آب و با رویکرد
توسعه اشتغال و افزایش سهم صنعت و خدمات از منابع آبی کشور در
سال  3114اصالح شده است (.)Iran Ministry of Energy, 2019

;al., 2016; Zeng et al., 2016; Badie Barzin et al., 2017

 )Boghraie and Mahjouri, 2019همسو میباشد .آنها در
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Fig. 2- Players’ profit in different status

شکل  -0سود بازيکنان در وضعیتهای مختلف
)Table 3- Monthly bought groundwater volume (m3

جدول  -3حجم ماهانه فروش آب (مترمکعب)
Month

September

August

July

June

May

April

March

February

January

December

November

October

6,538

6,538

6,251

6,538

6,538

6,251

6,274

6,274

6,099

6,274

6,274

6,099

9,731

9,731

9,498

9,731

9,731

9,498

7,669

7,669

7,527

7,669

7,170

7,028

16,270

16,270

15,749

16,270

16,270

15,749

13,943

13,943

13,625

13,943

13,444

13,127

تحقیقات منابع آب ايران ،سال شانزدهم ،شماره  ،0بهار 0366
)Volume 16, No. 1, Spring 2020 (IR-WRR

292

Technical
transfer
method
Tanker
Shared
aquifer
Sum

)Profit (Million Rial

404,000
387,100

500,000

178,600

200,000
180,000
Sum

Tanker

102,652

140,000
120,000

75,948

80,325

68,850

59,280

62,928

100,000
80,000

30,000

40,000

3,352

1,502

1,850

3,648

1,995

1,995

20,000

0

1,600

11,475

28,400

60,000

)Bought grounwater volume (m3

Shared Aquifer

160,000

0
Sum

Brick factory

Stone cutting

Dairy cattle farm Broiler chicken farm

Greenhouse

Fig. 3- Bought groundwater volume by industrial units

شکل  -3حجم آب زيرزمینی خريداریشده توسط واحدهای صنعتی

آببران آب زیرزمینی بهعنوان یک نهاد مردمی رسمی که شامل
بهرهبرداران چاههای عمیق میباشد ،ایجاد شده است .این تشکل با
استفاده از ظرفیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،دینی و اجرایی موجود در
منطقه موفق به نصب کنتورهای هوشمند ،کاهش حجم مجوز
برداشت چاههای کشاورزی و در نتیجه کاهش چشمگیر میانگین افت
تــراز آب زیرزمینی در یک دوره کوتـاهمدت ششساله شـده است
(.)Ali poor et al., 2018; Ghorbanian et al., 2020

بهنظر میرسد سه اصالح مهم صورتگرفته در این دستورالعمل باعث
تسهیل در اجرای مبادالت بینبخشی آب زیرزمینی و از جمله
سیاستهای پیشنهادی مقاله حاضر خواهد شد .این اصالحات شامل:
 -1تعیین شفاف نوع مصارف مجاز به خرید آب و بهخصوص صنایع
وابسته به بخش کشاورزی (بندهای  1-3تا  -3 ،)9-3امکان انتقال
آب از چاه کشاورزی فروشنده آب و صرفنظر از محل اراضی آبخور
آن به سایر مصارف (بندهای  1-1-6و  )3-1-3-6و  -2ارائه نسبتاً
شفاف ضوابط فروش آب کشاورزی از طریق انتقال آب (بند )1-3-6
و با رعایت شرایط هیدرولوژیکی آبخوان (بند  )3-1-3-6میباشند.

بنابراین در این مقاله برای حفظ حداقل مطلوبیت مزارع و با توجه به
رفتار غیرهمکارانه آنها در برداشت از منبع مشترک آب زیرزمینی ،از
رویکرد چانهزنی برای تعیین سیاستهای کاهش مجوزها استفاده شد.
در این رویکرد یک فرآیند مذاکره بین مزارع بر سر سیاستهای کاهش
مجوزها ایجاد میشود و مذاکره تا زمانی ادامه مییابد که سیاستی
انتخاب شود که مورد توافق همه مزارع باشد .مدل چانهزنی به دو
صورت مختلف توسعه مییابد.

 -1جمعبندی و نتیجهگیری
در این مقاله برای دستیافتن به اهداف اقتصادی و هیدرولوژیکی
مطلوبتر در استفاده از منابع مشترک آب زیرزمینی ،دو سیاست کاهش
مجوزهای آب زیرزمینی و مبادله این مجوزها بهطور همزمان مورد
توجه قرار گرفت .هدف از اجرای سیاست کاهش مجوزها ،بهبود
وضعیت هیدرولوژیکی آبخوان است .این سیاست اگر بهصورت باال به
پایین مورد توجه قرار گیرد ممکن است با مخالفت مزارع مواجه شود.
اما اگر در تدوین این سیاستها مطلوبیتهای مزارع نیز لحاظ شود،
میتوان ضمانت اجرایی را افزایش داد.

در مدل چانهزنی اول هر مزرعه بهصورت خودخواهانه و بدون توجه به
واکنشهای سایر مزارع ،حداقل مطلوبیت خود را تعیین میکند و در
طی فرآیند مذاکره از این حداقل ثابت عقبنشینی نمیکند .اما مدل
چانهزنی دوم از سازوکار واقعیتری برای در نظر گرفتن حداقل
مطلوبیت مورد انتظار مزارع در فرآیند مذاکره استفاده میکند .در این
روش حداقل مطلوبیتها در هر مرحله از فرآیند چانهزنی تغییر کرده و
متناسب با نتایج مرحله قبل تعیین میشوند .بنابراین مزارع برای

بهعنوان نمونه در دشت ممنوعه بحرانی نیشابور واقع در استان خراسان
رضوی ،با اجرای سیاستهای بهبود وضعیت هیدرولوژیکی آبخوان
بهصورت پایین به باال ،موفقیتهایی حاصل شده است .در این دشت
بهمنظور مشارکت کشاورزان در اقدامات حفاظتی آبخوان ،تشکل
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دستیافتن به اجماع عمومی ضمن حفظ مطلوبیت خود به مطلوبیت
سایر مزارع هم توجه میکنند.

نهادی مورد نیاز برای اجرای مبادالت آبی بهویژه از طریق روش
آبخوان مشترک مورد توجه قرار گیرد.

نتایج نشان داد که روشهای چانهزنی بهدلیل لحاظ نمودن
مطلوبیتهای مزارع ،خروجی قابلپذیرشتری نسبت به روش دستوری
خواهند داشت .از طرفی متغیر لحاظ نمودن حداقلمطلوبیتها در فرآیند
مذاکره و تأثیرپذیری مزارع از نتایج مراحل قبلی چانهزنی باعث میشود
که خروجی مدل چانهزنی دوم نسبت به مدل چانهزنی اول مطلوبتر
باشد .بهطوری که خروجی مدل چانهزنی دوم نسبت به مدل چانهزنی
اول با تحمیل هزینه کمتر در یک سال زراعی به مجموعه هشت
مزرعه فروشنده آب ،مطلوبیت باالتری نیز از نظر اکثر مزارع دارد.

کل محاسبات تحقیق حاضر بر پایه تعرفه ثابت مبادله آب زیرزمینی
است .با این حال ممکن است تعرفه آب در بازار متناسب با حجم عرضه
و تقاضا (بهویژه در فروش تانکری) ،متغیر باشد .بنابراین بهمنظور ادامه
تحقیقات پیشنهاد میشود با انجام تحلیل حساسیت مدل و بررسی عدم
قطعیتهای مربوط به پارامترهای اقتصادی نظیر تعرفه مبادله آب،
هزینه مبادالت و هزینه روشهای فنی انتقال آب ،مدل جامعتری از
تخصیص مبتنی بر بازار آب زیرزمینی ارائه شود .همچنین با توجه به
کاهش حجم آب برگشتی به آبخوان در اثر فروش آب آبیاری به
صنعت ،الزم است با گسترش مکانی و زمانی محدوده فعالیت بازار آب،
تأثیر مبادالت بینبخشی آب زیرزمینی بر وضعیت پارامترهای
هیدرولوژیکی آبخوان مورد ارزیابی قرار گیرد.

در ادامه برای بهبود بازده اقتصادی استفاده از آب و جبران خسارت
مزارع ناشی از کاهش مجوزهای برداشت ،امکان فروش آب از بخش
کشاورزی به صنعت فراهم شد .نتایج مدلسازی اقتصادی نشان داد
که حجم مبادالت آب نسبتاً پایین است .مبادله آب بیشتر با روش
آبخوان مشترک انجام میشود .با این حال بیشتر واحدهای مرغداری
و سنگبری بهدلیل فاصله نزدیکی که با مزارع فروشنده آب دارند،
خرید آب با استفاده از تانکر را ترجیح میدهند .این مبادالت باعث
میشود که ضمن تغییر الگوی کشت بخش کشاورزی بهسمت کاشت
محصوالت سودآور ،سطح اراضی آیش افزایش و در مقابل میزان تولید
محصوالت صنعتی به حد ظرفیت برسد .همچنین حجم برداشت آب
زیرزمینی توسط مزارع کاهش مییابد.

پینوشتها
1- Hydro-Economic Model
2- Water Authority
3- Expected Utility
4- Integer Variable
5- Water Exchanges Integer Mathematical Programming
)(WEIMP
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