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ٍري آب:  کارگيزي اتشارّاي اقتصادي در افشايص تْزُِ ت

 رٍد هطالعِ هَردي حَضِ آتزيش سايٌذُ

 
 3ٍ عليزضا ًيکَيی *2 ، آسادُ احوذي 1سيذعلی اٍّة يشدي

 
 چکيذُ

ثطزاضي اظ هٌبثغ آة، يک هؿيط هؿتقين خْت  ههطف زض ثْطُ هسيطيت
 قٌبذتٍِضي آة  ثْطُ هفَْم ثب کِافعايف اضظـ تَليس قسُ تَؾط آة اؾت 

ّبي اذيط ٍ ػسم تؼبزل زض ثب تَخِ ثِ هكکالت کوجَز آة زض ؾبل .قَز هي
  زازى قطاض ٍ آگبّي اًگيعُ، ايدبز ههطف، هسيطيت ،ػطضِ ٍ تقبضبي آة

ٍ  زازُ کبّف ضا آة ههطف ثتَاًٌس ّن کٌبض زض کِ هحکوي قَاًيي
 زض آهس کبض اثعاضّبي خولِ اظ .اؾت العاهي ثجطًس، ثبال ضا آةٍضي ُ ثْط

 زض .اؾتگصاضي آة  ٍ ثِ طَض ذبل قيوت اقتهبزي اثعاض تقبضب، هسيطيت
 کٌٌسگبىاػطبي کوک ّعيٌِ ثِ ههطفاثط قيوت گصاضي آة ٍ  تحقيقايي 

ّبي اثعاض  ّبي تكَيقي )اظ ظيطهدوَػِ ثِ ػٌَاى ؾيبؾت کكبٍضظي
 (1376-1385ؾبلِ ) 10ضٍز ثطاي ثبظُ  حَضِ ظايٌسُزض اقتهبزي( 

افعايف قيوت آة ٍ کوک ّعيٌِ زض  تأثيط . ّوچٌييي قسُ اؾتؾبظِ يقج
ي ٍ ههطف آة ثطضؾي قسُ ٍض ضاؾتبي افعايف ضاًسهبى آة زض افعايف ثْطُ

 کكبٍضظي، ذبلم ؾَز حساکثط پتبًؿيل ييترو ثطاي ضاؾت. ثسيي هٌظَ
ُ قس تسٍيي ثب تبثغ ّسف حساکثطؾبظي ؾَز ذبلم ؾبظي ثْيٌِ هسل يک

تَاى زض کٌبض  ؾبظي ايي ؾيبؾتْب، هي زّس کِ ثب پيبزُ ًتبيح ًكبى هي اؾت.
 24932ؾبلِ ثِ  10کبّف ههطف آة، ؾَز ذبلم ضا ثطاي يک زٍضُ 

 ايي اظ اؾتفبزُ ثب ّوچٌييثطاثط حبلت فؼلي( افعايف زاز.  8/1هيليَى ضيبل )
 هقساض ثٌسي، ثَزخِ ٍ ضيبضي ضيعي ثطًبهِ ّبيضٍـ کبضگيطي ثِ ٍ هسل

ساض اضظـ اقتهبزي آة ثِ زليل هق. قس ظزُ ييترو آة اقتهبزي اضظـ
ضيبل زض اًتْبي زٍضُ  1780زضاثتساي زٍضُ ثِ  1350افعايف ضاًسهبى اظ 

ّعيٌِ ثِ   ضؾس کِ اگط اػطبي کوک ضؾيس. ثب تَخِ ثِ ًتبيح ثِ ًظط هي
کٌٌسگبى خْت افعايف ضاًسهبى آثيبضي زض ثرف کكبٍضظي ّوگبم ثب  ههطف

کٌٌسگبى ضا زض ًگيعُ ههطفتَاًس اافعايف قيوت آة نَضت پصيطز هي
 انالح الگَي ههطف افعايف زّس.

 

 هسل، اضظـ اقتهبزي آة، آةٍضي  ثْطُ ،زيباثعاض اقته :کلوات کليذي
 الگَضتين غًتيک ي،اقتهبز
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Abstract 
Demand management in water resources planning is a direct 

way to increase the net benefit generated by water known as 

the water use productivity. Considering the water scarcity in 

the recent years and the unbalance between water demand 

and water resources, demand management, incentive creation, 

improving public awareness, and establishing laws and 

regulations are required to decrease the water consumption, 

which leads to an improved water productivity. Utilizing 

economic instruments especially water pricing is one of the 

useful strategies in demand management. In this study, water 

pricing and incentive strategies including loan and partial 

grant to farmers were implemented and simulated in 

Zayandehrood river basin for a ten-year planning horizon 

(1997-2006). Also the effects of water pricing and incentive 

strategies on improving the irrigation efficiency, water 

productivity, and water consumption are investigated. To 

maximize the net benefit an optimization model was used 

with the objective function of maximizing the potential 

maximum net benefit. The results show that application of 

incentive strategies with decreasing water consumption 

increases the net benefit in the 10-year planning horizon to 

24932 Million Rials which is 1.8 times of historical values. 

Based on the developed model and by combining of linear 

programming and budgeting methods the economic water 

value is estimated. The results show that improving the 

irrigation productivity lead to an increase in the economic 

water value from 1350 to 1780 Rials at the end of the 

planning period. The results show if water pricing and 

incentive strategies are used for improving irrigation 

efficiency, it can persuade the consumers for a decrease in 

water demand. 
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 هقذهِ  -1

ّبي فطاّن کطزى آة، افعايف تقبضب، افعايف ضٍظافعٍى ّعيٌِ
)ػسم تؼبزل ثيي  ّبييّب، تْسيسّبي آيٌسُ ٍ ًبپبيساضيذكکؿبلي

ّب ضا ثِ فکط ػطضِ ٍ تقبضب( کِ ثِ زًجبل آًْب ٍخَز زاضز، زٍلت
ٍازاقتِ اؾت کِ ثِ زًجبل ضاّکبضّبيي ثطاي کبّف ههطف، اؾتفبزُ 

 ّب ثبقٌس. کبضا ٍ زض ًتيدِ ايدبز تؼبزل ثيي ػطضِ ٍ تقبضب زضحَضِ
 

ّبيي اؾت کِ ػالٍُ ثط خجطاى  گصاضي آة يکي اظ ضٍـ قيوت
ثطزاضي آى، يک ضٍـ هٌبؾت ثطاي  ّبي فطاّن آة ٍ ثْطُ ّعيٌِ

ٍضي آى  ايدبز اًگيعُ زض کبّف ههطف آة يب ههطف زضؾت ٍ ثْطُ
ثبقس، ػالٍُ ثط آگبّي اظ  هؤثطگصاضي آة ثبقس. ثطاي ايٌکِ قيوتهي

گصاضي، ًيبظ اؾت اظ هقساض ّعيٌِ فطاّن آة ثِ ػٌَاى حس پبييي قيوت
گصاضي ٍ کكف حس ثبالي قيوتاضظـ اقتهبزي آة ثِ ػٌَاى 

تقبضبي آة ًؿجت ثِ افعايف قيوت، آگبّي زاقت. اضظـ اقتهبزي 
آة زض ٍاقغ اضظـ ًْبيي اؾت کِ يک ٍاحس اضبفي آة ٌّگبهي کِ 
هحسٍز اؾت ثطاي يک ٍاحس تَليس زض يک فؼبليت ايدبز زضآهس 

کٌس. ّوچٌيي کكف تقبضبي آة، هقساض کبّف ههطف ًؿجت ثِ  هي
کٌٌسُ ضا ًؿجت ثِ تغييط  ثبقس ٍ حؿبؾيت ههطفت هيافعايف قيو

 زّس.قيوت ًكبى هي
 

Rogers et al. (2002) گصاضي آة يکي اظ   ثيبى کطزًس قيوت
ّبي تطيي ضاُ زض ؾيبؾت ٍالجتِ هكکل تطيي ضٍقْب زض هفَْم ؾبزُ

زض ههطف کكبٍضظي  2اخطايي آى اؾت. زض حَضِ ضٍزذبًِ ؾبثطًبضذب
 ثبقس ٍ ثطاثط ّعيٌِ فطاّن آة هي 15/0اضظـ تَليسي حسٍز 

 ثبقس.% اضظـ تَليس قسُ زض ايي ثرف هي1آة ثْبي پطزاذتي 

Diner and Mody (2004)  زض هطٍض چٌسيي هطبلؼِ هَضزي ًكبى
ثؿعايي زض افعايف   تأثيطگصاضي آة زازًس کِ ؾيبؾت قيوت

 ٍضي، کبّف تقبضب ٍ زض ًْبيت افعايف پبيساضي ذَاّس قس.  ثْطُ
 

Contain et al. (2005)  ِهؼتقسًس اؾتفبزُ اظ اثعاضّبي اقتهبزي يب ث
ّبي آلَزگي ٍ اؾتفبزُ اظ ّعيٌِ 1اي ثبظاضتط اثعاضّبي پبيِػجبضت زقيق

کٌٌسگبى ٍ هٌبثغ آثي ضا اظ زٍـ اختوبع يب آيٌسگبى ثط زٍـ اؾتفبزُ
زّس کِ ثب ايي ضٍـ هيتَاى هكکالت آثبض خٌجي ضا شيٌفؼبى قطاض هي

اي يک چبضچَة ٍ يک هدوَػِ .Hussain et al  (2007)حل کطز.
 گصاضي آة هؼطفي کطزًس ٍ ثب خؿتدَي ّب ثطاي اضظـاظ قبذم

 ّبي انلي اثؼبز هرتلف اضظـ آة زض اقتهبز ذطز ٍ کالى قبذم
 ؾبظي ثطاي حساکثط کطزى  ّبي ثْيٌِزؾت آٍضزًس. هسل ضا ثِ

يي ظيبزي هَضز ؾَز ذبلم ٍ ترهيم ثْيٌِ آة تَؾط هحقق
 ِ اؾت کِ زض ازاهِ اقبضُ قسُ اؾت. ثِ ــبزُ قطاض گطفتــــاؾتف

ٍ ّوچٌيي  Karamouz et al. (2008, 2009)ػٌَاى هثبل 
Georgiou and Papamichail (2008) ؾبظي ّبي ثْيٌِاظ هسل

ثْطُ گطفتٌس ٍ حساکثط کطزى ؾَز حبنل اظ تَليسات ضا ّسف قطاض 
ؾبظي ثِ تطتيت ضٍـ ثْيٌِ ؾتفبزُ آًْب ثطايّبي هَضز ازازًس. ضٍـ

س. ًتبيح ايي هطبلؼبت ٌثبق ؾبظي الگَضيتن غًتيک ٍ  ثبظپرت هي ثْيٌِ
تغييط زض الگَي کكت ٍ تسٍيي ؾيبؾتْبي ترهيم آة ثِ 

 هحهَالت ثَز.
 

Nikouei et al. (2012) ِضٍز ًكبى  اي زض حَضِ ظايٌس زض هطبلؼ
تَاًس ثِ حفبظت اظ کكبٍضظي هيزازًس کِ کبّف تقبضب زض ثرف 

تبالة کوک کٌس. زض ايي هطبلؼِ زٍ ؾٌبضيَ )ثب ٍ ثسٍى کوک هبلي 
خطيبى ظيؿت هحيطي اضائِ قس. ًتبيح  تأهييثطاي حفبظت آة( ثطاي 

اي ثطاي تَاًس اًگيعًُكبى زاز کِ کوک هبلي ثطاي حفبظت اظ آة هي
ٍضظي افعايف ؾطح کكت ٍ ّوچٌيي افعايف ػولکطز ٍ ؾَز کكب

 قَز.
 

ثِ ايي فبضؼ اؾتبى ( زض زقت فيطٍظآثبز 1375) ؾلطبًي ٍ ظيجبيي
 کكبٍضظى، آة قيوت  زض زضنس يک افعايف ثبکِ ًتيدِ ضؾيسًس 

 .يبثس هي کبّف زضنس 7/0 حسٍز زٍضُ کل زض آة ثطاى تقبضب هقساض
زّس کِ  ( ًيع ًكبى هي1385)ّبي هطبلؼِ نجَحي ٍ ّوکبضاى  يبفتِ

زض تؼييي قيوت آة آثيبضي ثبيس زٍ ػبهل کبضايي ههطف آة آثيبضي 
تَخِ زض ؾطح هعضػِ ٍ هٌبفغ ذبلم اختوبػي زض ًظط گطفتِ قَز. ثب 

ايي کِ اظ ثؼس هٌبفغ اختوبػي، زض افعايف قيوت آة آثيبضي ثِ 
 هحسٍزيت ٍخَز زاضز. 

 
يط ٍخَز زض قطا( ثِ ايي ًتيدِ ضؾيسًس کِ 1386)نجَحي ٍ ّوکبضاى 
ّبيي کِ ثِ هَخت آًْب ترهيم آة )هحسٍزيت ؾيبؾتْبي اًحطافي

کٌس ٍ هؿيط آًْب ضا ّسفوٌس يب ضا زض ضاؾتبي طجيؼي ذَز ذبضج هي
 زٌّس )ػَاهلي کِ اخبظُ ًويٍ ًقم ثبظاض  زٌّس(ّسف تغييط هي ثي

ثبظاض آة ثِ نَضت ضقبثتي قکل ثگيطز ٍ آة ثِ ههبضف ثب اضظـ 
ثب افعايف قيوت آة آثيبضي هٌبفغ  هيم يبثس(،تَليس ثبالتط تر

 . ثِ ثبٍض ذهَني کبّف هي يبثسهٌبفغ اختوبػي افعايف ٍ 
َاى ثِ ــت ًوي ،عايف قيوت آةــثب اف( 1386) تَاًب ٍ نجَحي

ت ٍ ـزؾت يبفغ آة ظيطظهيٌي ــاظ هٌبثسف کبّف ههطف آة ــّ
ٍ زض چٌساًي ثط ثبظزُ ذبلم هعضػِ  تأثيط ،عيٌِ اؾتحهبل آةـّ

پَض  احوس طظهيٌي ًساضز.ــبثغ آة ظيــِ زؾتطؾي اقتهبزي ثِ هٌـًتيد
ثِ ػٌَاى اثعاضي ضا گصاضي آة آثيبضي  قيوت( ًيع، 1388)ٍ نجَحي 

ؼطفي ي ظيطظهيٌي زض هٌطقِ زقتؿتبى هّب ثطاي هسيطيت تقبضبي آة
، (1388)پَض ٍ نجَحي احوس ّبي تحقيق . ثب تَخِ ثِ يبفتِکطزًس

گصاضي آة آثيبضي، ثط کبّف ههطف آى چٌساى اثط  ؾيبؾت قيوت
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ثيبى کطزًس کِ  Esmaeili and Vazirzadeh (2009) ثرف ًيؿت.
هٌبثغ آثي ثبيس طَضي ترهيم زازُ قَز کِ ثطاي ّوِ کبضثطاى ٍ 
ّوِ هَاضز اؾتفبزُ، ّعيٌِ ًْبيي ثب اضظـ ًْبيي هحهَل آثي ثطاثط 

ثِ هحبؾجِ  3ثک-ليع ًتقَز. زض ايي هطبلؼِ ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ آًب
ثب  اي زض هطبلؼِ( 1391فتحي ٍ ظيجبيي ) اضظـ آة پطزاذتٌس.

ضيعي آضهبًي زض خْت هسيطيت پبيساض هٌبثغ  ثطًبهِگيطي اظ ضٍـ  ثْطُ
ي کبّف زض ههطف آة ثِ ّب آة ظيطظهيٌي، هيعاى اًحطاف اظ آضهبى

ًس. کطزاضائِ  ضازضنس ٍ ضؾيسى ثِ ؾَز ايسُ آل  30ٍ  20، 10اًساظُ 
کبضگيطي ِ ّبي کن آثيبضي ٍ ث ًتبيح ًكبى زاز کِ اتربش اؾتطاتػي

ي ظيطظهيٌي ّب ؾيؿتن آثيبضي ثبضاًي هٌدط ثِ کبّف ثطزاقت اظ آة
 .زض هقبيؿِ ثب قطايط کًٌَي هي قَز

 
ّبي ثعضگ کكَض اؾت کِ ؾبالًِ ثِ ضٍز يکي اظ حَضِ حَضِ ظايٌسُ

کكبٍضظي  هيليَى هتط هکؼت آة زض ثرف 4000طَض هتَؾط 
کٌس. خْت هقبيؿِ ايي زٍثرف هقساض تَليس ًبذبلم ههطف هي

هيليبضز ضيبل اؾت. زض ثرف  9200کكبٍضظي زض ايي ؾبل حسٍز 
هيليَى هتط  200نٌؼت هقساض ههطف آة ٍ تَليس ًبذبلم، ثِ تطتيت 

. اضظـ ًبذبلم ُ اؾتهيليبضز ضيبل ثطآٍضز قس 37000هکؼت ٍ 
ثطاثط ثرف  80نٌؼت حسٍز  تَليسي اظ يک ٍاحس آة زض ثرف

ثبقس. اضظـ اقتهبزي آة زض زٍ ثرف کكبٍضظي ٍ  کكبٍضظي هي
ؾت ضيبل ثطآٍضز قسُ ا 124000ٍ  249نٌؼت ثِ تطتيت حسٍز 

(. تفبٍت ظيبز تَليس 1392ؾبظي ططح خبهغ کكَض،  )هطبلؼبت ثٌْگبم
ثرف ٍ کوجَز آة زض ايي  ًبذبلم ٍ اضظـ اقتهبزي آة زض ايي زٍ

ثطزاضي اظ هٌبثغ  ضاّکبضّبيي ضا خْت هسيطيت ههطف زض ثْطُحَضِ، 
-آة ٍ حساکثط کطزى ؾَز ذبلم تَليسي ثب ترهيم حساقل آة هي

ّبي هرتلف اضظقگصاضي خْت طلجس. زض هطبلؼبت قجلي اظ ضٍـ
ترويي اضظـ اقتهبزي آة اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ يب ثطاي حساکثط 

ّبي ثْيٌِ اظ هسل ٍضي آة کطزى ؾَز ذبلم تَليس ٍ افعايف ثْطُ
ّبي تكَيقي ثِ  خْت ترهيم ثْيٌِ اؾتفبزُ قسُ اهب کوتط ؾيبؾت

 کبض ثطزُ قسُ اؾت.
 

ٍضي آة )ؾَز  زض ايي هقبلِ ثطاي کبّف ههطف آة، افعايف  ثْطُ
تَليسي ثِ اظاي يک هتط هکؼت ههطف آة( ٍ ترويي اضظـ 

ي، ؾبظ اقتهبزي آة زض حَضِ ظايٌسُ ضٍز، اظ تطکيت ضٍقْبي ثْيٌِ
گصاضي ٍ ؾيبؾت تكَيقي اؾتفبزُ قسُ اؾت. ٍيػگي ثبضظ ايي  اضظـ

هطبلؼِ ًؿجت ثِ هطبلؼبت قجلي تطکيت ؾيبؾت تكَيقي، 
ؾبظي ٍ تؼييي يک چبضچَة  ّبي ثْيٌِ گصاضي، اؾتفبزُ اظ هسل اضظـ

ٍضي آة زض يک هطبلؼِ هَضزي  هكرم زض خْت افعايف  ثْطُ
 اؾت.

 

 رٍش اًجام هطالعِ -2

لِ ثطاي ترويي حساکثط پتبًؿيل ؾَز ذبلم زض ثرف زض ايي هقب
ؾبظي ثب تبثغ ّسف حساکثط کطزى کكبٍضظي، اظ يک هسل ثْيٌِ

ؾبظي هسل ّب اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثطاي ثْيٌِاذتالف زضآهس ٍ ّعيٌِ
هَضز ًظط ثِ زليل غيط ذطي ثَزى تَاثغ ٍ قيَز ٍ هتغيطّبي ظيبز 

. ثطاي ترويي اضظـ قَزهسل، اظ الگَضتين غًتيک اؾتفبزُ هي
ضيعي غيطذطي ٍ  اقتهبزي زض ايي تحقيق اظ تطکيت ضٍـ ثطًبهِ

 ثٌسي اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثَزخِ
 

ّبي ذطي ثِ ضٍقي اؾت کِ ثطاي هسل 4ضيعي ذطي ضٍـ ثطًبهِ
ؾبظي، قيوت  ضاحتي قبثل اؾتفبزُ ثَزُ ٍ ثب تَخِ ثِ ًتبيح هسل ثْيٌِ

ثِ اظاي افعايف يک ٍاحس اظ اي يب اضظـ اقتهبزي )افعايف ؾَز  ؾبيِ
ضٍقي اؾت  5ثٌسي آيس. ضٍـ ثَزخِ کٌٌسُ( ثِ زؾت هي هٌجغ هحسٍز

قَز ٍ زض يکي ططح ثب آثيبضي ٍ کِ زض آى زٍ پطٍغُ زض ًظط گطفتِ هي
زيگطي ثسٍى آثيبضي اًدبم قسُ ٍ ثب اؾتفبزُ اظتفبٍت ًبقي اظ تَليس 

ترويي ظزُ هحهَالت زض ايي زٍ پطٍغُ هقساض اضظـ اقتهبزي آة 
. زض ايي هطبلؼِ ثِ زليل ٍخَز تَاثغ ٍ الف(-348)ًكطيِ   قَزهي

ثٌسي ٍ  ؾبظي اظ تطکيت ضٍـ ثَزخِذطي زض هسل ثْيٌِطقيَز غي
  .اؾتفبزُ قسُ اؾت 6ضيعي غيطذطي ثطًبهِ

 
قَز. زض  ؾبظي هي ثسيي هٌظَض هسل تَؾؼِ زازُ قسُ زٍ ثبض ثْيٌِ

آة ثِ هقساض ٍاقؼي ثبقس اهب زض  قَز هيعاى هٌبثغ هطحلِ اٍل فطو هي
قَز. ثب تَخِ ثِ هفَْم  هطحلِ زٍم يک زضنس ثِ هٌجغ افعٍزُ هي

، تفبٍت ايدبز قسُ زض ؾَز ذبلم زض اثط افعايف يک 7اي قيوت ؾبيِ
اي( آة  زضنس هٌجغ آة قبثل ّوبى اضظـ اقتهبزي )قيوت ؾبيِ

 ثبقس. زض ايي تحقيق ّوچٌيي اظ ضٍـ تلفيقي اؾتفبزُ اظ هي
گصاضي آة ٍ اػطبي کوک ّعيٌِ )ؾيبؾت تكَيقي(، ثطاي  قيوت

ٍضي آة  کٌٌسُ ثِ کبّف ههطف ٍ افعايف ثْطُتكَيق ههطف
ؾبظي هسل ٍ ترويي اضظـ ًحَُ ثْيٌِ 1اؾتفبزُ قس. زض قکل 

 اقتهبزي آة ًوبيف زازُ قسُ اؾت.
 

ٍضي آة ًيبظ ثِ افعايف ضاًسهبى  ثطاي افعايف ثْطُ 1 ثب تَخِ ثِ قکل
گصاضي ثِ قکل نحيح الظم  ثبقس. ثطاي قيوت گصاضي آة هيقيوت ٍ

کٌٌسُ ًؿجت ثِ قيوت ٍ تَاى پطزاذت  اؾت تب حؿبؾيت ههطف
کٌٌسُ ثِ تطتيت اظ ططيق هحبؾجِ کكف تقبضب ٍ اضظـ  ههطف

اقتهبزي آة هكرم قًَس. اظ ططف زيگط ثطاي تكَيق 
بًًَي تؼييي کٌٌسُ ثبيس کوک ّعيٌِ زض ًظط گطفتِ قَز ٍ ًيع ق ههطف

کٌٌسگبى هلعم ثِ افعايف ضاًسهبى آثيبضي قًَس. ثِ ايي قَز کِ ههطف
 قَز. ٍضي آة فطاّن هي تطتيت قطايط هَضز ًيبظ ثطاي افعايف ثْطُ
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 ٍري آب گذاري آب تز افشايص تْزًُحَُ اثزگذاري  قيوت -1ضکل 

 

زض قؿوتْبي ثؼسي هقبلِ اثتسا اضظـ اقتهبزي آة هحبؾجِ قسُ 
ِ کكف تقبضبي آة ًؿجت ثِ افعايف قيوت آة اؾت، زض ازاه

گصاضي آة ٍ  ترويي ظزُ قسُ اؾت. ؾپؽ اؾتفبزُ اظ قيوت
  قَز. ٍضي آة ًكبى زازُ هي ثْطُؾيبؾتْبي تكَيقي زض افعايف  

 

 ساسي پيطٌْادي ساختار هذل تْيٌِ -2-1

ؾبظي، ؾَز حبنل اظ هحهَالت کكبٍضظي تبثغ ّسف ايي هسل ثْيٌِ
ّبي هرتلف ٍ اًتربة الگَي کكت ثْيٌِ آة زض هبُضا ثب ترهيم 

کٌس. ثطاي ترويي اضظـ اقتهبزي آة ٍ کكف هٌبؾت حساکثط هي
تقبضبي آة ًؿجت ثِ افعايف قيوت ًيع اظ ّويي هسل اؾتفبزُ 

 قَز. هي

(1)   Max Z Benefit Cost              
 

 ( Rialsٍزضآهس ) Benefit (،Rialsهقساض ؾَز ذبلم ) Z کِ زض آى
Cost ٌِؾبظي قطايط خْت تَليس هحهَل ّبي آة ٍ آهبزُّعي

(Rials.زض ًظطگطفتِ قس ) 

(2) , ,

1 1

( )
y l

t p t p p

t p

Benefit py y a
 

  
 

 t (Rials/kg،) yt,p زض ؾبل p قيوت هحهَل pyt,p  کِ زض آى
ؾطح  t (kg/hac،) ap کكبٍضظي زض ؾبل p ػولکطز ٍاقؼي هحهَل

تؼساز هحهَالت هٌطقِ  l ّکتبض،p (hac ،، ) کكت ثطاي هحهَل
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ؾبظي )زض ايي هطبلؼِ  ّبي افق زٍضُ ثْيٌِکل ؾبل yهَضز هطبلؼِ ٍ 
 ؾبل اؾت( زض ًظط گطفتِ قس. 10

(3)      ,

, , ,

1 ,

(1 (1 ))
m

t k

t p t p p k

k t k

y Y m ky
D


      

        
 t (kg/hac،) زض ؾبل p هبکعيون ػولکطز هحهَل ymt.p کِ زض آى

kyp,k  ضطيت حؿبؾيت هحهَلp  ًؿجت ثِ کن آثي 

k، ,tزض هبُ  k   ُآة ترهيم يبفتِ زض هبk ؾبل ٍ t (m3 ) 

 ٍDt,k ًُيبظ آة زض هب k ؾبل ٍ  t زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت
(Dorebbos and Kassam, 1979 زض ًظط گطفتي ثيالى ضطَثتي .)

ثِ ذبک زض ايي هؼبزلِ ترويي زقيقتطي اظ هيعاى ػولکطز هحهَل 
زّس کِ زض ايي هقبلِ ثِ زليل ػسم ٍخَز اطالػبت کبفي اظ  زؾت هي

 ضطَثت ذبک زض ًظط گطفتِ ًكسُ اؾت.

(4) ,

1 1

( )
y c

t t t p p

t p

Cost wp FC a
 

     

ّعيٌِ  FCt,p، (Rials/m3)ام tقيوت آة زض ؾبل  wptکِ زض آى 
ثبقس. قيَز زض ايي هسل  هي t (Rials/ha)زض ؾبل  pتَليس هحهَل 

ؾبظي قبهل هحسٍزيت ؾطح کكت، هؼبزلِ پيَؾتگي هرعى ٍ  ثْيٌِ
قيس حساقل ٍ حساکثط ؾطح ظيط کكت ثطاي ّط هحهَل ثب زض ًظط 
گطفتي يک ضاثطِ ذطي ثطاي افعايف ضاًسهبى زض طَل زٍضُ 

  ثبقس.ضيعي هي ثطًبهِ

(5) 
1

c

p

p

a A



 

(6) , 1 , , ,t k t k t k t kS S I    

(7) 0.8 1.2p p pa a a    

حدن هرعى ؾس زض  St,k+1 (،ha، کل ؾطح کكبٍضظي )A کِ زض آى،
 k ٍ هبُ  t حدن هرعى ؾس زض ؾبل k+1 (m3،) St,kٍ زض هبُ t ؾبل

(m3) ٍ It,k هقساض ضٍاًبة ٍضٍزي ثِ هرعى زض ؾبل t ُزض هب ٍk ، pa

( زض ًظط گطفتِ haؾبل گصقتِ ) 10ام زض  kهتَؾط کكت هحهَل 
 قسُ اؾت.

 
هحهَالت ظضاػي اًتربثي قف تب قبهل گٌسم، خَ، ؾيت ظهيٌي، 

اي ثَزًس کِ زض هدوَع تؼساز هحهَالت يًَدِ، ثطًح ٍ شضت ذَقِ
ًظط گطفتِ قس. هتغيطّبي  زض ثبال ٍ پبييي زؾت حَضِ ثطاثط زُ زض

ظيط کكت هحهَالت ٍ حدن آة ترهيم تهوين قبهل ؾطح 
يبفتِ هبّبًِ اظ هٌجغ ؾطحي ٍ ظيط ظهيٌي ثِ هحهَالت زض ًظط گطفتِ 

ؾبلِ اؾت ٍ تؼساز هٌبثغ  10ؾبظي قس. ثب تَخِ ثِ ايٌکِ زٍضُ ثْيٌِ
ثبقس ٍ اظ ططفي تؼساز هبُ ثطزاقت آة ؾطحي ٍ ظيطظهيٌي هي

 240زٍضُ اؾت، ثٌبثطايي ثطاي ّط هحهَل زض کل  12ترهيم آة 
ثبقس هي 10هتغيط تهوين ٍخَز زاضز. تؼساز هحهَالت حَضِ ثطاثط 

ؾبل  10هتغيط تهوين ؾطح کكت زض کل  10کِ ثب اضبفِ قسى 
 2410=10 +10×2×12×10تؼساز کل هتغيطّبي تهوين ثطاثط  

 ثبقس. هي
 

 ساسي رٍش حل هذل تْيٌِ-2-2

. قستفبزُ الگَضيتن غًتيک اؾ ضٍـاظ  تبثغ ّسف خْت ثْيٌِ ًوَزى
زض حل هؿبئل ثؿيبض  ،ّبي ثْيٌِ خؿتدَي َّقوٌس خَاة ثبايي هسل 

قبثل ثطاي حل آًْب ؾبظي  ّبي هطؾَم ثْيٌِ ثعضگ ٍ پيچيسُ کِ ضٍـ
ّبي ثطتط . ثطاي اًتربة کطٍهَظٍمضٍز هيثِ کبض   ثبقس، اؾتفبزُ ًوي

ثبيس ثب اؾتفبزُ اظ ػولگط اًتربة هقساض ػسزي تبثغ ثطاظـ هطتت قسُ 
ّبي اًتربة قسُ ًقف ّبي ثطتط اًتربة قًَس.کطٍهَظٍمٍ کطٍهَظٍم

کٌٌس کِ ثب اػوبل ػولگط تعٍيح ثط آًْب، ٍالسيٌي ضا ايفب هي
ّبي ٍالس تَليس ّبي خسيسي ثب تطکيجي اظ ذَال کطٍهَظٍم کطٍهَظٍم

قَز. ػولگط تعٍيح اهکبى تطکيت هكرهبت زٍکطٍهَظٍم ضا ثطاي هي
ػولگط خْف ًيع ثِ طَض تهبزفي  کٌس.هي تَليس ًؿل خسيس فطاّن

زّس. ػولگط خْف ثِ ٌّگبم يک يب چٌس غى ضا زض کطٍهَظٍم تغييط هي
قَز کِ هيعاى حطکت اظ خوؼيت حبضط ثِ خوؼيت خسيس ثبػث هي

تٌَع زض خوؼيت خسيس ثبال ضٍز. هقساض احتوبل خْف زض ايي هسل ثطاثط 
ثطاي تكکيل خوؼيت زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. تؼساز کطٍهَظم  15/0

 زض ًظط گطفتِ قس. 80ٍ ثبض زيگط   40يکجبض 
 

 هٌطقِ هَرد هطالعِ -3

ّبي هطبلؼبتي ثبالزؾت ٍ پبييي  ضٍز ٍ هحسٍزُ هَقؼيت حَضِ ظايٌسُ
 ًكبى زازُ قسُ اؾت. 2زؾت حَضِ زض قکل 

 
 1450زؾت هقساض ثبضـ اظ ثب حطکت اظ ثبالزؾت ؾس ثِ ؾوت پبييي

يبثس. هتَؾط هتط زض ؾبل کبّف هي هيلي 110 )ايؿتگبُ چْلگطز( ثِ
هيليَى هتط  1200ضٍز حدن ٍضٍزي آة ضٍاًبة ثِ ضٍزذبًِ ظايٌسُ

ثبقس. ؾطح کكت هحهَالت کكبٍضظي حسٍز هکؼت زض ؾبل هي
ّکتبض ثَزُ ٍ هحهَالت غبلت ايي هٌطقِ گٌسم، خَ،  270000

ض هقسا 1385ثبقس. زض ؾبل ظهيٌي، ثطًح، يًَدِ ٍ شضت هيؾيت
هيليَى هتط هکؼت  4000ههطف آة زض ثرف کكبٍضظي حسٍز 

ترويي ظزُ قس. هقساض تَليس ًبذبلم کكبٍضظي زض ايي ؾبل حسٍز 
زض ثرف نٌؼت هقساض ههطف آة ٍ  هيليبضز ضيبل ثسؾت آهس. 9200

هيليبضز  37000هيليَى هتط هکؼت ٍ  200تَليس ًبذبلم، ثِ تطتيت 
 (.1387ٌسآة، ظايهٌْسؾيي هكبٍض ضيبل ثطآٍضز قس )
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 رٍد حَضِ سايٌذُهَقعيت هحذٍدُ در تاالدست ٍ پاييي دست  -2ضکل 

زّس کِ ثب يک هقبيؿِ ؾبزُ ثيي ثرف کكبٍضظي ٍ نٌؼت ًكبى هي
 ثطاثط ثرف 20ٍخَز ايٌکِ هقساض آة ههطفي زض ثرف کكبٍضظي 

ثرف نٌؼتي  % 25ثبقس اهب هقساض تَليس ًبذبلم  آى تٌْب  نٌؼت هي
ثبقس. هقساض ّعيٌِ آة ثطاي هحهَالت هرتلف زض ثرف هي

زّس پتبًؿيل ثبقس کِ ايي ًكبى هيزضنس هي 9تب  1/0کكبٍضظي ثيي 
افعايف قيوت آة ٍخَز زاضز. هحهَالت تَليسي ثِ تطتيت 

يت ظهيٌي خع پطؾَزتطيي ؾَزذبلم تَليسي قبهل گطزٍ، پيبظ ٍ ؾ
ثبقٌس. اهب  هحهَالت ٍ گٌسم ٍ خَ خع کن ؾَزتطيي هحهَالت هي
اي ٍخَز ثيي ؾَز ذبلم ٍ ؾطح هحهَالت کكت قسُ ّيچ ضاثطِ

ًساضز ٍ حتي گٌسم ٍ خَ کِ زاضاي ؾَز ذبلم ثؿيبض پبييٌي ّؿتٌس 
ثيكتطيي زضنس کكت ضا زض ثيي هحهَالت زاضًس )هٌْسؾيي هكبٍض 

 (.1387ظايٌسآة، 
 

 ًتايج-4

 ّاي کطاٍرسي ٍ صٌعتارسش اقتصادي آب در تخص-4-1

ثطاي هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة ّوبًگًَِ کِ قجال شکط گطزيس، 
ّبي )کكبٍضظي يب نٌؼت( تحت هحسٍزيت ثطاي يک فؼبليت ذبل

ثْيٌِ قس ٍ ؾپؽ ثب افعايف يک زضنس  "تبثغ ّسف"ٍاقؼي هٌجغ آة 
ؾبظي هدسز قطاض گطفت. طضؾي ٍ ثْيٌِآة، هسل هَضز ث تأهييثِ هٌجغ 

ثبقس کِ ّبي هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة هيايي ضٍـ يکي اظ ضٍـ

ؾبظي، هسل قبثليت هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة ضا ًيع ػالٍُ ثْيٌِ
زاضز. ثٌبثطايي ضٍـ هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة تطکيجي اظ زٍ ضٍـ 

ًتبيح اضظـ  ثبقس.ثٌسي هيضيعي ضيبضي غيط ذطي ٍ ثَزخِثطًبهِ
ضٍز زض  اقتهبزي آة زض ثرف کكبٍضظي ٍ نٌؼت ثطاي حَضِ ظايٌسُ

زّس کِ ثيبى قسُ اؾت. ًتبيح حبنل اظ هسل ًكبى هي 1خسٍل 
ثطاثط ثرف  141اضظـ اقتهبزي آة زض ثرف نٌؼت حسٍز 

کكبٍضظي اؾت ٍ ايي ًكبى اظ پتبًؿيل ثبالي تَليس زض ثرف نٌؼت 
 ثبقس.هي
 

 ًسثت تِ قيوت آب کطص تقاضاي آب -4-2

ثطاي هحبؾجِ کكف تقبضبي آة ًؿجت ثِ قيوت، هسل تسٍيي قسُ 
ٍ تغييطات ههطف آة ًؿجت  ُّبي هرتلف آة ثْيٌِ قسثطاي قيوت

 گَيبيايي قکل (. 3)قکل  ثِ تغييطات قيوت ثِ زؾت آهس
ثب گصض قيوت قبثل تَخِ اؾت  .اؾت ي آة ًؿجت ثِ قيوتپصيط کكف
 800ضيبل، افعايف قيوت کكف پصيط قسُ ٍ تب ًعزيکي  400اظ هطظ 
 گصاضز.هطلَثي ثط ههطف هي تأثيطضيبل 

 
افعايف  پصيطي قيوت کبؾتِ ٍ زض اًتْبزض ازاهِ ًيع زٍثبضُ اظ کكف

يبفتِ اؾت. زليل انلي ايي تغييطات ثِ اضظـ اقتهبزي آة زض 
 گطزز.هي هحهَالت هرتلف ثط
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 ساسي هذل تْيٌِتز اساس ًتايج هقاديز ارسش اقتصادي آب  -1جذٍل 

 تخص
آب هصزف ضذُ  سٌاريَ

 (هيلياردهتزهکعة)

  سَدخالص

 (ريال)هيليارد 

 نٌؼت

 349519 12/1 ثب هحسٍزيت ٍاقؼي

 352016 12/1 ثب افعايف هحسٍزيت

  249212 )ضيبل(اضظـ اقتهبزي آة 

 کكبٍضظي

 32357 5/28 ثب هحسٍزيت ٍاقؼي

 32711 7/28 ثب افعايف هحسٍزيت

  1757 )ضيبل(اضظـ اقتهبزي آة 

 

 

 ساسي کطص تقاضاي تز اساس ًتايج هذل تْيٌِ -3ضکل 

 
ضيبل اؾت، تقطيجب توبم هحهَالت  300کِ قيوت کوتط  تب ظهبًي
اضظـ اقتهبزي آة ثبالتطي ًؿجت ثِ قيوت ّؿتٌس ٍ زاضاي 

ظيبزي ًساضز. اهب زض ازاهِ ثؼضي اظ هحهَالت  تأثيطگصاضي  قيوت
طَضيکِ ِ قَز ثهي تأهييقًَس يب تٌْب ثركي اظ ًيبظ آًْب  حصف هي

اضظـ اقتهبزي تَليسي اظ ػولکطز تبثغ ًؿجت ثِ قيوت آة 
ضيبل زض  1600تب  800پصيط ثبقس. ٌّگبهي کِ قيوت آة ثيي  تَخيِ

ضيبل  300قَز، قيوت آة )هبًٌس ظهبًيکِ قيوت کوتط هتط هکؼت هي
 1600قيوت اظ هطظ کـِ ثبقس. ٌّگبهي پصيطي هيکكف اؾت( ًؿجتبً

گصضز، هحهَالت چٌساى ؾَزآٍضي ًرَاّس زاقت ٍ فقط ضيبل هي
 ذَاّس قس. تأهييثركي اظ ًيبظ ثب تَخِ ثِ تبثغ ػولکطز 

 

گذاري آب ٍ سياستْاي ارسش  ثز تزکية رٍشتزرسی ا -4-3

 تطَيقی

ّبي گصقتِ ضٍز زض زٍضُ ثب ثطضؾي قطايط ٍاقؼي حَضِ ظايٌسُ
، هقساض ؾَز ذبلم حبنل اظ کكت 1385هكرم قس زض ؾبل 

زؾت آهس. ّوچٌيي ثب ِ هيليبضز ضيبل ث 7/1436هحهَالت ثطاثط 
 5/4ّب ثِ طَض هتَؾط آثرَاى 1385-1376ؾبلِ  10ثطضؾي زٍضُ 

کِ  ّب ًكبى زاز زض نَضتياًس. ثطضؾيهتط زض کل زٍضُ افت زاقتِ
قطايط حبکن ثط حَضِ ازاهِ ضًٍس فؼلي ضا زاقتِ ثبقس، هقساض ّعيٌِ 

 1376-1385%( هيليَى ضيبل زض کل زٍضُ 20)افعايف  1472آة ثِ 
پبغ(. ّب ٍ افعايف ّعيٌِ پوذَاّس ضؾيس )ثِ زليل افت ثيكتط آثرَاى

هيليَى  14077ّوچٌيي هقساض ؾَز ذبلم هحهَالت کكبٍضظي ثِ 
 ضؾس.ضيبل ثطاي کل زٍضُ هي

 
ؾبظي، ػولکطز ثِ زليل افعايف ضاًسهبى زض طَل زٍضُ ثْيٌِ
زضنس  94تب  88هحهَالت افعايف زاقتِ ثطَضيکِ ثِ طَضيکِ ثيي 

ػولکطز هبکعيون ضؾيسُ اؾت. هقبيؿِ زضآهس، ّعيٌِ ٍ ؾَز ذبلم 
زّس کِ حتي ثب افعايف قيوت آة هقساض زضآهس ٍ ؾَز كبى هيً

ذبلم ًؿجت ثِ ٍضؼيت ٍاقؼي حَضِ افعايف زاقتِ اؾت. يکي اظ 
زاليل انلي افعايف ؾَز ذبلم ٍ زضآهس، افعايف ػولکطز 
هحهَالت ثِ زليل افعايف ترهيم نَضت گطفتِ ثِ هحهَالت ٍ 

س. ّعيٌِ آة ثِ ثبقّبي پوپبغ اظ آثرَاى هيّوچٌيي کبّف ّعيٌِ
زليل افعايف قيوت آة کِ ًبقي اظ افعايف ضاًسهبى  اؾت ًؿجت ثِ 

 .(2)خسٍل  يبثسّبي هرتلف افعايف هيّعيٌِ کل ٍ زضآهس زض ؾبل
 

تغييزات ارسش اقتصادي ٍ قيوت آب در دٍرُ  -4-4

 ريشي تزًاهِ

هقساض ًغييطات اضظـ اقتهبزي ٍ قيوت آة ًكبى  4زض ازاهِ زض قکل 
سُ اؾت. ثب گصقت ظهبى ثِ زليل افعايف ضاًسهبى ٍ ّعيٌِ آى زازُ ق

قَز. ثب ثِ تسضيح ثِ قيوت آة ٍ اضظـ اقتهبزي آة افعٍزُ هي
افعايف ضاًسهبى ٍ حفظ ّويي هقساض ؾطح کكت ؾطح آثرَاى زض  

هتط ًؿجت ثِ اثتساي زٍضُ افعايف  5/1ؾبظي زض اًتْبي زٍضُ ثْيٌِ
ؾٌبضيَ هقساض ؾَز ذبلم ثطاثط پيسا کطزُ اؾت. ّوچٌيي زض ايي 

هيليبضز ضيبل ثطآٍضز گطزيس کِ زض هقبيؿِ ثب ٍضؼيت ٍاقؼي   24939
 ثطاثط افعايف يبفتِ اؾت.  8/1، (14077)
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 درآهذ، ّشيٌِ ٍ سَد در سٌاريَي هَرد تزرسی )هيليارد ريال( -2جذٍل 
 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 ؾبل

 5158 5048 5112 5100 4970 4902 4895 4746 4879 4650 زض آهس

 2659 2609 2561 2512 2460 2408 2357 2305 2256 2205 ّبي کلّعيٌِ

 2499 2439 2551 2588 2510 2498 2538 2241 2623 2445 ؾَز ذبلم

 553 503 455 405 354 302 251 199 149 99 ّعيٌِ آة

 7/10 9/9 9/8 9/7 1/7 6 1/5 4 3 2 )%( زضآهسًؿجت ّعيٌِ آة ثِ 

 20 19 7/17 16 3/14 2/12 6/10 6/8 6/6 4/4 )%( ًؿجت ّعيٌِ آة ثِ ّعيٌِ کل
 

 

 تغييزات ارسش اقتصادي آب ٍ قيوت آب در سٌاريَي هذيزيتی -4ضکل 
 

 ٍ پيطٌْادّا گيزي جًِتي -5

ؾبظي ثب تبثغ ّسف اقتهبزي، تسٍيي يک هسل ثْيٌِ زض ايي هقبلِ ثب
بي هرتلف تؼييي گطزيس. ّ الگَي کكت ٍ هيعاى ترهيم آة زض هبُ

ؾبظي پيكٌْبزي اظ ضٍـ الگَضتين غًتيک ثطاي حل هسل ثْيٌِ
ثبقس. ثب ؾبظي هي ّبي ًَيي زض ثْيٌِکِ يکي اظ ضٍـاؾتفبزُ قس 

اضظـ اقتهبزي آة اًدبم تحليل حؿبؾيت ثط هسل تسٍيي قسُ، 
ٍ  1757 هحبؾجِ گطزيس کِ ثِ تطتيت زض ثرف کكبٍضظي ٍ نٌؼت

ثبقس. ؾپؽ ثب اؾتفبزُ اظ ًوَزاض کكف قيوتي،  ضيبل هي 249212
ضيبل ثط کبّف  800تب  400هكرم قس کِ قيوت گصاضي آة زض ثبظُ

گصاض اؾت. ًتبيح ًكبى زاز کِ ثب اًتربة الگَي تأثيطههطف آة 
تَاى ترهيم ظهبًي هٌبؾت ٍ ثِ هَقغ آة هيهٌبؾت کكبٍضظي ٍ 

ثطاثط افعايف ٍ ّوچٌيي هقساض آة ترهيهي ثِ  7/1ؾَز ذبلم ضا تب 
ؾبظي کبّف زاز. هقساض ؾَز ذبلم زض حبلت ِ ههبضف ضا ثب ثْيٌ

هيليبضز ضيبل ثطاي کل  14077ٍ  24239ثِ تطتيت  ٍ ٍاقؼي ثْيٌِ
عاض اقتهبزي )کوک قَز. زض ازاهِ ثب ثطضؾي اثزٍضُ ترويي ظزُ هي

گصاضي آة( هكبّسُ قس کِ اگط ّعيٌِ افعايف ضاًسهبى ٍ قيوت
ّب زض گصاضي آة ثِ ًحَ نحيحي اًدبم پصيطز ٍ کوک ّعيٌِقيوت

ٍضي آة ثبقس، ثب افعايف قيوت آة ًِ تٌْب ثط  خْت افعايف ثْطُ

گطزز، ثلکِ اظ هقساض  کٌٌسگبى فكبض اقتهبزي چٌساًي ٍاضز ًويههطف
ّبي خٌجي ًبقي اظ تطي ثْطُ ذَاٌّس ثطز ٍ ّوچٌيي ّعيٌِؾَز ثيك

پوپبغ آة کبّف ذَاّس يبفت. زض ثرف هحبؾجِ اضظـ اقتهبزي آة 
تَاى اضظـ اقتهبزي آة ٍضي آة هي هكبّسُ قس کِ ثب افعايف ثْطُ

زضنس افعايف زاز. ّوچٌيي زيسُ قس کِ زض طَل زٍضُ  14ضا حسٍز 
نلِ ثيي اضظـ اقتهبزي آة ٍ قيوت تَاى ثِ تسضيح فبضيعي هي ثطًبهِ

آة ضا کبّف ٍ پَقف ّعيٌِ ػطضِ آة ضا ثْجَز ثركيس. ّوچٌيي ثب 
افعايف ضاًسهبى آثيبضي ٍ کبّف ثطزاقت آة اظ هٌبثغ، هقساض 

 افعايف ذَاّس يبفت. اتکبپصيطي ثِ آثرَاى
 

ّبي ظيؿت هحيطي قَز ثب ترويي تَاثغ ّعيٌِزض پبيبى پيكٌْبز هي
تطي اظ هقساض زضآهس ٍ تهفيِ پؿبة کكبٍضظي هسل خبهغ ّبيٍ ّعيٌِ

ّب ثسؾت آٍضز. ّوچٌيي هؿبئلي ًظيط ؾطح فطٌّگ ٍ آگبّي  ّعيٌِ
هطزم هٌطقِ زض ؾيبؾتْبي پيكٌْبزي ثطضؾي ٍ اثط آى زض اخطايي 

 قسى آى ؾيبؾتْبي ثطضؾي گطزز.
 

 ّا ًَضت پی

1. Market-Based Instrument(MBIs) 
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2. Subernarekha 

3. Net- back 

4. Linear programming method 
5. Budgeting method 
6. Non-linear programming method 
7. Shadow price 

 

 هزاجع -5

قيوت گصاضي آة زض ثرف ( 1388احوسپَض م، نجَحي نبثًَي م )
ضيعي ضيبضي: هطبلؼِ هَضزي  ثطًبهِکكبٍضظي ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ 

(: 3)3کكبٍضظي )اقتهبز ٍ کكبٍضظي(، . اقتهبز هٌطقِ زقتؿتبى
121-141. 

ثطضؾي آثبض خبًجي هٌفي ًبقي اظ ( 1386تَاًب ح، نجَحي م )
ثطزاضي ثيف اظ حس هٌبثغ آة ظيطظهيٌي )هطبلؼِ هَضزي  ثْطُ

(. اقتهبز ٍ تَؾؼِ کكبٍضظي )ػلَم ٍ نٌبيغ قْطؾتبى الضؾتبى
 .77-67(: 2)21کكبٍضظي(، 

صاضى آة کكبٍضظى، فهلٌبهِ آة ٍ گ ًطخ (1375ظيجبيى )م  ،ؽ ؾلطبًى
 .24-5: 3ْبضم، قوبضُ چتَؾؼِ، ؾبل 

تؼييي ( 1385ج ) تطکوبًيم،  ظيجبييؽ،  ؾلطبًي، نجَحي م
ضاّجطزّبي هٌبؾت کن آثيبضي ثب ّسف حساکثطؾبظي هٌبفغ 

 .202-167(: 56)14، اقتهبز کكبٍضظي ٍ تَؾؼِ. اختوبػي

طضؾي اثط تغييط قيوت آة ث( 1386نجَحي م، ؾلطبًي ؽ، ظيجبئي م )
آثيبضي ثط هٌبفغ ذهَني ٍ اختوبػي ثب اؾتفبزُ اظ الگَي 

. اقتهبز ٍ تَؾؼِ کكبٍضظي )ػلَم ٍ ضيعي ضيبضي هثجت ثطًبهِ
 .71-53(: 1)21نٌبيغ کكبٍضظي(، 

تؼييي الگَي کكت، اؾتطاتػي ٍ ضٍـ ( 1391فتحي ف، ظيجبيي م )
اؾتفبزُ اظ ضّيبفت آثيبضي ثْيٌِ زض خْت پبيساضي هٌبثغ آة ثب 

. فهلٌبهِ تحقيقبت هٌبثغ آة ايطاى، ؾبل ضيعي آضهبًي ثطًبهِ
 .19-10: 1ّكتن، قوبضُ 

( هطبلؼبت هٌبثغ ٍ ههبضف آة 1387هٌْسؾيي هكبٍض ظايٌسآة )
 ضٍز.حَضِ ظايٌسُ

ؾبظي ططح خبهغ آة کكَض ثب ضٍيکطز هسيطيت ثِ ّن  هطبلؼبت ثٌْگبم
( هطبلؼبت 1392ع گبٍذًَي )آثطي  پيَؾتِ هٌبثغ آة زض حَضِ

کكبٍضظي ٍ ههبضف آة زض ثرف کكبٍضظي ٍ هطبلؼبت 
 اقتهبزي، خلس ًْن ٍ چْبضزّن.

( ضاٌّوبي تؼييي اضظـ اقتهبزي آة ثطاي 1389الف )-348 ًكطيِ
 ههبضف کكبٍضظي.
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