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 چکیده
 

 دهاستفا بنابراین، خشک اهمیت فراوانی دارد؛ مناطق به ویژه در کشاورزی هایکمیاب است که در فعالیت نهاده یک آب
 سیبرربه همین منظور، پژوهشی با هدف . است برخوردار بسزایی اهمیت از کشاورزی در آب به ویژه محدود منابع از بهینه
 کهگیلویه استان باغبانی زراعت و هایزیربخش در آب )کاهش حجم آب در دسترس( بندیسهمیه و گذاریقیمت هایروش

 منطقه در موجود کشت الگوی انجام شد. در این پژوهش( PMP) مثبت ریاضی ریزیبرنامه رهیافت از بویراحمد با استفاده و
، ب(گذاری آبدون قیمت و بندی آببدون سهمیهسناریو شامل: ) هفت قالب در آب بندیسهمیه و گذاریقیمت هایسیاست و
افزایش  %30بندی+ بدون سهمیه، )افزایش قیمت( %20بندی+افزایش قیمت(، )بدون سهمیه %10بندی+بدون سهمیه)

سهمیه وبدون کاهش  %30گذاری(، )کاهش سهمیه و بدون قیمت %20گذاری(، )کاهش سهمیه و بدون قیمت %10قیمت(،)
 هکتار 23004 به پایه الگوی در هکتار 28530 از آبی گندم کشت زیر نتایج نشان داد که سطح. شد بررسی گذاری(قیمت

 %30 و%20 ،%10 کاهش سطوح در آبی جو کشت زیر سطح همچنین میزان. یافت کاهش سهمیه آب %30کاهش سناریو در
 در که بود هکتار 1921 پایه الگوی در ایدانه ذرت کشت زیر سطح. یافت کاهش %13 و %5 ،%1 ترتیب به سهمیه،

 گندم کشت زیر سطح با این وجود. یافت کاهش %4/22 و %7، %2/6 ترتیب به بندیسهمیه %30 و %20 ،%10 سناریوهای
 هاهادهن مصرف یافت. نتایج مربوط به تأثیر سناریوهای مختلف بر افزایش درصد یک میزان به آب، سهمیه کاهش با دیم

 ریتغیی فعلی سناریو به نسبت کار نیروی هزینه کود، مصرف میزان( سهمیه آب کاهش درصد 10) سناریو نشان داد که در
 زیر سطح آب، سهمیه کاهش یا و قیمت آب افزایش به مربوط سناریوهای تمام داد که نشان زراعت در بخش نتایج.. نداشت
 اهشک نتایج گویای عالوه به .یافت افزایش دیم محصوالت کشت زیر سطح و کاهش برآب محصوالت آب مصرف و کشت
 ینا منطقه می شود و در کشاورزی هایفعالیت سطح کاهش به منجر خود که باشدمی کشاورزی هایفعالیت ناخالص بازده

 اهشک و قیمت افزایش) آبی هایمحدودیت تشدید با. دارد منطقه کشاورزی شرایط بر اقتصادی و اجتماعی تبعات موضوع
 اهشک آب، قیمت افزایش که رسدمی نظر به کلی طور به. یافت کاهش نیز استان باغات برای مصرفی آب مقدار( سهمیه
 .شود کشاورزی هایفعالیت در آب اتالف کاهش سبب تواندمی سناریو دو این ترکیب نیز و آب سهمیه

 
 الگوی کشت آب، منابع مدیریت ، مثبت ریاضی ریزیبرنامه :کلیدی هایواژه
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 مقدمه

 لقاب آثار زندگی، منشأ و اتحی مایه عنوان به آب

 آن بودکمبه نحوی که . داردبشر  زندگی کیفیت بر توجهی

ر دعوامل مختل کننده توسعه  مهمترین از یکی عنوان به

ش در بخچالش بزرگی را و  بودهمطرح  بسیاری از کشورها

 (. بیشترین2001)چاپلین،  کرده استکشاورزی ایجاد 

 که است مزارع آبیاری و بخش کشاورزی در آب مصرف

 کل درصد از 90درصد و در برخی مناطق تا  70 بیش از

 همکاران، و پیمنتال) گیردمی بر در را جهان شیرین آب

 کاالی هر همانند(. 2009؛ روزگرانت و همکاران، 2004

-نندهک تعیین و مؤثر نقش آب مناسب گذاریقیمت دیگری،

د دار آب وریبهره افزایش نهایت در و بهتر مدیریت در ای

 مصرف تا شوداین امر سبب می. (2002)جوهانسون، 

 یتلق رایگان و ارزش کم نهاده یک عنوان به را آن کنندگان

 این از. کنند تالش آن جوییصرفه و حفاظت برای و ننموده

 بهای تحلیل برای مختلف سناریوهای تعیین است ممکن رو

 مورد شده تعیین پیش از اقتصادی چارچوب یک در آب

 آب تقاضای های مدیریتاز جمله روش. گیرد قرار توجه

 و آموزش بازار، مکانیسم آب، گذاریقیمت توان بهمی

 واندرزانگ، و ساونجی) اشاره کرد بندیدهی و سهمیهیارانه

2002.) 

 227کشور در دراز مدت معادل  بارندگی متوسط

 350که از میانگین جهانی ) متر گزارش شده استمیلی

تر است. بررسی میانگین سال آبی در سال پایین متر(میلی

ها در مقایسه با سال رشنشان داد که حجم با 1399-1400

آبی قبل تقریباً به نصف کاهش یافته است )وزارت نیرو، 

 ازمانس هایبینیپیش و براساسبنابراین گزارشات  ؛(1400

 آبکم شدیداً کشورهای جمع به ایران 2025 سال تا ملل

-از آنجایی که درصد قابل توجهی از استان. شودمی اضافه

-های زیرزمینی هستند، برداشت بیهای کشور متکی بر آب

 از هاستفاد شرایط منجر به بحرانی شدن رویه از این منابع

 همکاران، و باقری) شده است کشاورزی بخش در آب

یراحمد به عنوان یکی (. اگرچه استان کهگیلویه و بو1392

وه عال با این وجود استهای پربارش کشور مطرح از استان

ویه از راستفاده بی بر کاهش سطوح بارش در سالیان اخیر،

نیز  هااستان این قبیل تواند برایمنابع آب زیرزمینی می

 ذشتهگ سالیان باشد. طی مختلفی را در پی داشته شکالتم

 گذاریارزش و آب منابع مدیریت زمینه در زیادی مطالعات

 مناسبی روش تا اندکرده تالش کدام هر و شده انجام آب

 .ورندآ بدست آب منابع از استفاده صحیح مدیریت برای را

 آب گذاریقیمت تأثیر بررسی در یک پژوهش با هدف

 رایطش و زیرزمینی آب منابع برداریبهره و حفظ بر آبیاری

-بهره با بهار -همدان دشت در کشاورزی بخش اقتصادی

پویا توسط باللی و همکاران  ریزیبرنامه مدل از گیری

 در آبیاری آب قیمت افزایش با ( نتایج نشان داد که1389)

 عمناف نسبی کاهش رغمعلی کشاورزی هایسیاست قالب

 عدیلت آبخوان آب منفی بیالن کشاورزی بخش در اقتصادی

یافته است. همچنین نتایج آنها نشان داد که با افزایش قیمت 

-آب تمایل کشاورزان به کاشت محصوالت آبی کمتر می

 شود.

با بررسی تأثیر ( 1392) حسنوند و همکاران

زندران با استفاده نوسانات قیمت و مقدار آب در استان ما

 اکردند که تنها ب گزارشریزی ریاضی مثبت از روش برنامه

 ویس از هاییواکنش توانمی آب قیمت توجه قابل افزایش

همچنین را مشاهده کرد. آنها  کشاورزی بخش بردارانبهره

یشتر ب که با افزایش شدید قیمت آب، کشاورزان نشان دادند

 ارزش و کمتری آبی نیاز که پردازندمی محصوالتی کشت به

فزایش ا نشان داد کههمچنین نتایج آنها دارند.  التربا تولیدی

 به یآب محصوالت از کشت الگوی تغییر سبب قیمت آب

 یزیاد جوییصرفه با این حال شودمی نیز دیم محصوالت

 گیرد.نمی صورت آب مصرف در

 هایسیاست کاربرد مختلف اثرات تحلیل

 در آن جایگزین هایسیاست همچنین و آب گذاریقیمت

 و بخشی توسط PMP روش از استفاده با مشهد دشت

سازی شده در سناریوهای شبیه .شد انجام( 1390) همکاران

پژوهش آنها شامل افزایش قیمت آب، مالیات بر محصول 

کردند که سیاست  گزارشها بود. آنها و مالیات بر نهاده

گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست قیمت
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ها نتایج آن . همچنینهستندمالیات بر نهاده مکمل مؤثرتر 

تواند به عنوان که سیاست مالیات بر نهاده می نشان داد

 گذاری استفاده شود.جایگزین قیمت

سازی واکنش با عنوان شبیه یدر پژوهش

بندی آب گذاری و سهمیهکشاورزان به سیاست قیمت

( 1393اران )پرهیزکاری و همک ،آبیاری در شهرستان زابل

-گذاری و سهمیهکه اعمال سیاست قیمت گزارش کردند

بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع 

سطح زیرکشت محصوالت زراعی و کاهش آب مصرفی 

جویی و حفظ ذخایر آبی، شود. همچنین به سبب صرفهمی

بندی آب آبیاری را به عنوان یک راهکار مناسب آنها سهمیه

 پایداری منابع آب شهرستان پیشنهاد دادند. برای

گذاری اقتصادی آب آبیاری بررسی اثرات قیمت

 PMPبر الگوی کشت در دشت دهگالن با استفاده از مدل 

( 1395سناریو توسط وزیری و همکاران ) 10و در قالب 

قرار گرفت. نتایج آنها نشان داد که با اعمال  بررسیمورد 

قیمت آن تا مرز ارزش سیاست قیمت آب و افزایش 

اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیرکشت 

تمامی محصوالت به ویژه کاهش سطح زیرکشت 

شود که بازده ناخالص آنها بیشترین کاهش محصوالتی می

 اند.را در قبال این سیاست داشته

 ( در پژوهشی با هدف1396باقری و همکاران )

 متغیرهای بر آب گذاریقیمت سیاست تأثیر بررسی

شمالی با  مهیار دشت آبخوان هیدرولوژیکی و اقتصادی

 ند کهکرد گزارش مثبت ریاضی ریزیبرنامه استفاده از مدل

 محدودتر برای کشت الگوی گذاری آب بر تغییرقیمت

و نیز  غرقابی آبیاری با محصوالت کشت درصد شدن

نشان آنها  حال، این شود. باافزایش کشت دیم منجر می

 نافعم بر آب قیمت افزایش منفی تأثیر دلیل که به ندداد

 اریگذقیمت سیاست منطقه کشاورزی بخش در اقتصادی

 پایداری بهبود بر عالوه که شود اعمال نحوی به آب باید

 و اقتصادی منافع آب، حیاتی منابع حفظ و کشاورزی

 .نشود زیادی نوسان دچار نیز بخش اجتماعی

                                                           
2 Aidam 

 آب بر پایداری منابعگذاری بررسی تأثیر قیمت

ریزی ریاضی در شهرستان قروه با استفاده از مدل برنامه

( انجام شد. نتایج 2019مثبت توسط اسعدی و همکاران )

ه گذاری منجر بآنها نشان داد که استفاده از سیاست قیمت

شود. افزایش تغییر کاربری اراضی و الگوی کشت می

زده اقتصادی آب تواند منجر به بامحدودیت منابع آب می

، عالوه استشود که نشان دهنده افزایش ارزش منابع آب 

بر این به تولید کنندگان بخش کشاورزی برای اختصاص 

آب به محصوالت با ارزش اقتصادی باالتر در شرایط کمبود 

های آنها نشان داد دهد. عالوه بر این، یافتهآب هشدار می

ل است به دلی که در شرایطی که قیمت آب آبیاری پایین

کشش پایین تقاضای آب در بخش کشاورزی، تدوین 

ابزارهای اقتصادی از قبیل افزایش قیمت آب به تنهایی برای 

 دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب مناسب نیست.

-بررسی تأثیر سیاست قیمت برای (2015) 2آیدام

ریزی ریاضی از یک مدل برنامهگذاری آب بر تقاضای آب 

تایج کردند. ن مؤثر استفادهبه عنوان یک ابزار چند تحلیله 

گذاری آب بر تقاضای آب در نشان داد که سیاست قیمت

گذارد، با این حال این تأثیر تنها در صورتی غنا اثر منفی می

 داری افزایشافتد که قیمت آب به صورت معنیاتفاق می

 رب آب گذارییمتق سیاست که داد نشان یابد. نتایج او

 .تاس مؤثر درآمد تغییر و محصول الگوی بر آب، تقاضای

 قیمت تعیین (، به منظور2012) 3گالگو و آیاال

 تحلیل و PMPاز رهیافت  اسپانیا کشور در آبیاری آب

سازی الگوی  مدل آنها .ندکرد استفاده مراتبی سلسله

 تأثیر PMPاولیه  مدل از استفاده با منطقه کشاورزی

 کشت بر الگوی را آب گذاریتقیم مختلف هایسیاست

 نتایج اساس گرفت. بر قرار بررسی مورد هانهاده مصرف و

 و اجتماعی اقتصادی، معیار با توجه به سه PMPمدل 

 حد در را شده یاد معیار سه هر که قیمتی زیست محیطی

 مراتبی سلسله رهیافت از استفاده با دهد، پوشش باالیی

 هر در آمده بدست قیمت پژوهشگر پایان در کرد. تعیین

3 Gallego-Ayala 



 ...های کشاورزی در مصرف نهاده و وری آببهره بر بندی آبسهمیه و گذاریقیمت بالقوه اثرات/  92

 آن در بهینه قیمت عنوان به را آب گذاریقیمت روش

 کرد. معرفی روش

در پژوهشی با عنوان ( 2020و همکاران ) 4آلبیاک

-که قیمت گذاری آب آبیاری گزارش کردندچالش قیمت

ری گذاقیمت شود ومیها گذاری آب منجر به بازیابی هزینه

. با این استطوالنی مدت مفید  یک بازه زمانی در آب

-وجود در کوتاه مدت برای تخصیص آب آبیاری مفید نمی

های فروش آب کردند که سایر سیاست گزارشباشد. آنها 

تر و همکاری نهادی برای تخصیص مجدد آب کاربردی

های مناسب کردند که اجرای سیاست گزارشباشد. آنها می

به بهبود مصرف و حفظ ذخایر آب تواند منجر بر آب می

 شود.

موضوع و از آنجایی که  اهمیت به توجه با

اولویت اقتصادی و معیشتی استان کهگیلویه و بویراحمد 

 پژوهش حاضر هدف مربوط به بخش کشاورزی است،

 الگوی یرتغی بندی آب برگذاری و سهمیهبررسی تأثیر قیمت

 اعمال از پس شدهیاد  استان در هانهاده از استفاده و کشت

 دسترسی میزان کاهش و قیمت افزایش هایسیاست

 ولیدت در تغییر مقدار منظور این به. است آب به کشاورزان

-سیاست اثر در باغی زراعی و محصوالت ناخالص سود و

. است شده بررسی آب بندیسهمیه و گذاریقیمت های

های زیر در پژوهش حاضر برای نیل به این هدف پرسش

 نظر گرفته شده است:در 

پایداری و استفاده آیا اصالح قیمت آب سبب  -1

 کهگیلویه واستان در بخش کشاورزی  کارآمد از منابع آب

 شود؟بویر احمد می

آیا اصالح قیمت آب بر مقدار تولید محصوالت  -2

 زراعی و باغی مؤثر است؟

های آیا اصالح قیمت آب بر مقدار مصرف نهاده -3

 غبانی اثرگذار است؟و با مصرف شده در زراعت

 
 
 
 

                                                           
4 Albiac 

 هامواد و روش

سازی پژوهش جهت تحلیل شبیه این در

های اعمالی در مصرف آب کشاورزی از روش سیاست

PMP .لمد این روش برخی ضرایب در استفاده شده است 

کند تا مدل با دقت و این امر کمک میاند تعدیل یافته

نند. سازی کلت پایه مفروض را بازسازی و شبیهحا باالتری

ی تجرب لیتحل روش کی (PMP) مثبت یاضیریزیربرنامه

 انزیم چه به نکهیا از فارغ موجود، اطالعات تمام از که است

فرض بر این  PMPدر روش . کندیم استفاده هستند ابیکم

است که ترکیب فعالیت مشاهده شده در مزرعه انعکاس 

این روش . در استدهنده انتخاب بهینه مورد نظر کشاورز 

سعی شده تا با استفاده از یک روش تابع هدف غیرخطی 

ها بازتولید شود. این روش در سطوح مشاهده شده فعالیت

شود. در مرحله اول با سه مرحله و به شرح زیر انجام می

اضافه کردن محدودیت های کالیبراسیون به مجموعه 

 منابع برآورد الگوی بهینه کشت ساده با استفاده محدودیت

 گیرد.ریزی خطی صورت میاز برنامه

 

 

 

 
(1) 

 :که در آن

 Z  هدف تابع ارزشبه عنوان ،P :بردار (n×1 )ی هامتیق

: C، یدیتولی هاتیفعال سطوح( n×1) بردار :X، محصول

 (m×n) سیماتر :A، تیفعال از واحد هر نهیهز( n×1) بردار

 در منابع ریمقاد( m×1) بردار :b، یفن بیضرا به مربوط

 دوگانی رهایمتغ( m×1) برداربه عنوان  و  دسترس

 .است منابعی هاتیمحدود به مربوط

 از مناسبی هاداده مجموعه کی وجود فرض با

 توانیمی طورکلبه ،ی(امنطقهی )بخشی هانیانگیم ای مزرعه

 از شده مشاهده ریمقاد (1) لهأمس جواب که نمود مطرح

 نینهمچ و دیتولی هاتیفعال به افتهی صیتخصی هانهاده



XCXPZMax :

 bAX

ts



:.

0X
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 دنخواه بدست را هیپا سال در یاد شدهی هاتیفعال سطوح

 شیبی صیتخص نوع، نیا از مسائل شتریب در قتیحق در. داد

. دهدیم رخ هاجواب در دارد وجود تیواقع در که آنچه از

 سااسا که) یاد شدهی الگوهای هاجواب قبوالندن رو نیا از

-میمتص به( هستند متفاوت شده مشاهده محصول ریمقاد با

 گانسازند ،بنابراین ؛بود خواهد مشکلی اسیس رندگانیگ

 ونیبراسیکالی برا رای داریمعن تالشی کاربردی الگوها

 بهتر دیتول باز منظور بهی خط یاضیر یزیربرنامهی الگوها

 چندی برا آنها متوسط با) شده مشاهده هیپا سال ریمقاد

 یرخطیغ هدف تابع کی یمعرف با. اندگرفته کاربه( سال

 رفتار حیصر کردن الگو منظور به رهایمتغ برحسب

ی دیتولی هاتیفعالی برای داخلی هاجواب تولیدکنندگان

 جهینت در و دیآیم بدست هاتیمحدود از مستقل -نیمع

-یم فراهم حد از شیب صیتخص مشکل ازیی رهای مقدار

 که دهدیم نشان آمده بدست تجارب ن،یا وجود با. کند

 ،5همکارن و ستریم) شودینم برطرفی کل طور به مشکل

 یهاتیفعال همه نهیبه جواب در اگری حت عالوه به(. 1978

 طوحس در انحرافات باشند، صفر ریغ شده مشاهدهی دیتول

 کاربرد و داد خواهد رخ هنوز شده مشاهده سطوح از نهیبه

 را نیزارع واکنش کهیی الگوهای برا ونیبراسیکال فنون

 اضافه با نخست گام در .است ازین مورد کنند،یمی سازهیشب

 به را هاتیفعال سطح که) ونیبراسیکالی هاتیمحدود کردن

 مجموعه به( کندیم دیمق هیپا دوره شده مشاهده سطوح

 معمول،ی خطیزیربرنامهی الگو کی منابعی هاتیمحدود

 () یادشدهی هاتیمحدود و به منابع مربوط دوگان ریمقاد

 ،است شده دیتول محصوالتی اهیسا متیق انگریب که

 .شودیم محاسبه

 در آمده بدست دوگان اطالعات دوم گام در

ی خطریغ هدف تابع کی کردن برهیکالی برا قبل مرحله

 دهش مشاهده تیفعال سطوح کهی اگونهبه شودیم استفاده

 فادهاست بدون و مذکوری خطریغ یالگو توسط هیپا سال در

 (2ه )رابط .شودیم دیتول باز ونیبراسیکالی هاتیمحدود از

𝐶𝑉(𝑋) = 𝑑′𝑋 +
𝑋′𝑄𝑋

2
)                                 (2)  

                                                           
5 Meister et al. 

 که در آن:

 d'=  بردار(n*1)  ،از پارامترهای جزء خطی تابع هزینهQ= 

از ( n*n)ماتریس مثبت، نیمه معین و متقارن با ابعاد 

(. 1995، پارامترهای جزء درجه دوم تابع هزینه )هاویت

 (3)رابطه 

MCv= VCv (x)' x0= d + Qx0 = c+p           )3(  

(x) vVC  بردار گرادیان(1*n ) از مشتقات مرتبه نخست

(x) vC  0برایx=x  می باشد. در گام سوم تابع هزینه

غیرخطی برآورد شده در تابع هدف مسأله مورد استفاده 

ه رخطی یاد شدقرار گرفته است. در گام سوم تابع هدف غی

ریزی غیرخطی شبیه مسئله اولیه به در یک مسئله برنامه

سیون، ولی همراه با سایر های کالیبرااستثنای محدودیت

در گام سوم تابع  رود.بکار می های سیستمیمحدودیت

هدف غیرخطی را با استفاده از تابع هزینه غیرخطی مرحله 

های مختلف اعمال دوم بدست آورده و در نهایت سیاست

توان به سطح های مدل میشوند. از جمله محدودیتمی

نیروی کار فصلی،  زیرکشت، محدودیت آب، محدودیت

محدودیت  گذاری، محدودیت کود،محدودیت سرمایه

 ماشین آالت اشاره نمود.
MaxZ = p'x- d'x – 1/2 x' Qx 

St: Ax<b… [ƛ] 

(4) 

پارامترهای کالیبره شده  Qو ماتریس  ^'dبردار 

باشند. اکنون مدل غیرخطی کالیبره تابع هدف غیرخطی می

های مشاهده شده شده در شده باال بدرستی سطوح فعالیت

های منابع را باز وضعیت پایه و مقادیر دوگان محدودیت

سازی تغییرات در پارامترهای شبیه ایبرکند و تولید می

(. الگوی غیرخطی 1995مورد نظر آماده است )هاویت، 

های مشاهده شده و مقادیر کالیبره شده سطوح فعالیت

 و نیز برای کندهای منابع را بازتولید میدوگان محدودیت

بررسی واکنش کشاورزان به اجرای سناریوهای مختلف 

 .استآماده 

 پنججامعه آماری در پژوهش حاضر کشاورزان 

الیت که به فع استروستا در استان کهگیلویه و بویراحمد 

0X



 ...های کشاورزی در مصرف نهاده و وری آببهره بر بندی آبسهمیه و گذاریقیمت بالقوه اثرات/  94

 به )زیرزمینی( باشند که از آب چاهکشاورزی مشغول می

کنند. در نهایت با استفاده از عنوان آب آبیاری استفاده می

پرسشنامه در بخش  40پرسشنامه در بخش زراعی و  80

اطالعات مورد نظر به دست  1398راعی باغی در سال ز

سناریوهای تعریف شده برای قیمت گذاری و سهمیه آمدند. 

بندی حجم آب در قالب هفت سناریو در جدول یک ارایه 

 شده است.

 سناریوهای مختلف تعریف شده برای قیمت گذاری و سهمیه بندی حجم آب در دسترس کشاورزی - 1جدول

 سناریو گذاریقیمت بندیسهمیه

 S1 گذاریبدون قیمت بندیبدون سهمیه

 S2 درصد افزایش قیمت 10 بندیبدون سهمیه

 S3 درصد افزایش قیمت 20 بندیبدون سهمیه

 S4 درصد افزایش قیمت 30 بندیبدون سهمیه

 S5 گذاریبدون قیمت دسترس حجم آب در درصد کاهش 10

 S6 گذاریبدون قیمت دسترس حجم آب در درصد کاهش 20

 S7 گذاریبدون قیمت دسترس حجم آب در درصد کاهش 30

 

 منطقه کشت الگوی PMP روش از استفاده با

 اب بعد مرحله در. شودمی سازیشبیه( کشاورزان رفتار)

 هایشاخص گذاریقیمت مختلف سناریوهای اعمال

 کشت الگوی تغییر از حاصل محیط اقتصادی، مختلف

همچنین اطالعات به دست آمده وارد نرم . گرددمی محاسبه

 و تجزیه GAMS افزار افزار اکسل و با استفاده از نرم

 .شده است انجام اطالعات تحلیل

 

 بحث و نتایج

 و یوربهره بر موثر هایسیاست تحلیل منظور به

 بندیسهمیه و قیمت افزایش ،مصرف نهادهای کشاورزی

 باغبانی زراعت و هایزیربخش در سناریو چند قالب در آب

 .گرفت قرار بررسی مورد

 

 زراعت وضعیت

پیش از اعمال سناریوهای مطرح شده در پژوهش 

 کشت زیر سطحجهت مقایسه با  PMP حاضر، نتایج مدل

 مورد بررسی( فعلی الگوی) به عنوان سال پایه 1398 سال

 اننش هابررسی نتایج. )داده های گزارش نشده(قرار گرفت 

 را ایهپ سال الگویبخوبی  است توانسته PMP مدل که داد

 معنی این هب. های سال مبنا تطبیق یابدکند و بر داده بازتولید

 برازش و درست اطالعات تواندمی شده مطرح مدل که

 باراعت دهنده نشان که بدهد ما به موجود وضعیت از مناسبی

-استسی سازیشبیه برای مدل این بنابراین، ؛باشدمی مدل

 .باشدمی مناسب شده اعمال های

 

 زراعت در آب بندیسهمیه سناریوهای

 سیاست اعمال اثر در زیرکشت سطح تغییرات

 شده ارائه (1)ل شک در PMP مدل از استفاده با بندیسهمیه

 زیر سطح (1)شکل  در مندرج اطالعات به توجه با. است

 کاهش) بندیسهمیه درصد افزایش با محصوالت کشت

 کشت زیر سطح که نحوی به. یافت کاهش( آب سهمیه

 هکتار 23004 به پایه الگوی در هکتار 28530 از آبی گندم

 کاهش معادل که رسید درصد 30 بندیسهمیه سناریو در

 در آبی جو کشت زیر سطح میزان. ی استدرصد 20

 ،1 ترتیب به سهمیه، درصدی 30 و 20 ،10 کاهش سطوح

 ایدانه ذرت کشت زیر سطح. یافت کاهش درصد 13 و 5

 اعمال سناریوهای در که بوده هکتار 1921 پایه الگوی در

 1803 به ترتیب به بندیسهمیه درصد 30 و 20 ،10 شده

( درصد 4/22) 1490 و( درصد 7) 1787 ،(درصد 2/6)

 تزیرکش سطح تغییرات به مربوط اطالعات .یافت کاهش

 هب نتایج به توجه با. است شده ارایه (1)شکل  در هندوانه

 984 پایه الگوی در هندوانه زیرکشت سطح آمده دست
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 ،870 به شده اعمال مختلف سناریوهای در که بوده هکتار

 فعلی کشت الگوی در. است رسیده هکتار 608 و 713

 این با است بوده هکتار 894 برابر هندوانه زیرکشت سطح

 به منجر بندیسهمیه درصدی 10 سیاست اعمال وجود

 اعمال همچنین. شد هکتار 870 به زیرکشت سطح کاهش

 کاهش به منجر درصدی 30 و 20 بندیسهمیه سیاست

 معادل که شد هکتار 608 و 713 به هندوانه زیرکشت سطح

 در هندوانه زیرکشت سطح در کاهش درصد 32 و 3/20

 مصرفی آب به مربوط همچنین نتایج .است استان

در  آزمایشی مختلف سناریوهای در زراعی محصوالت

 در مصرفی آب مقدار. ( نشان داده شده استب) (1)شکل 

 در هکتار در مترمکعب 5860 از آبی گندم تحت مزارع

 سناریو در هکتار در مترمکعب 4100 به فعلی کشت الگوی

S7 (30 آب سهمیه کاهش درصد )کاهش با. یافت کاهش 

 آبی، گندم تحت اراضی در آب سهمیه درصدی 20 و 10

 در مترمکعب 5860 از هکتار هر در شده مصرف آب میزان

 هکتار هر در مترمکعب 5010 و 5220 به ترتیب به هکتار

 الگوی در آب مصرف میزان برای همچنین. یافت کاهش

 دست به هکتار در مترمکعب 5912 معادل جو فعلی مصرف

 آب درصدی 30 و 20 ،10 سهمیه کاهش وجود این با. آمد

 4814 ،5305 سطوح به آب مصرف کاهش به منجر آبیاری

 یک عنوان به هندوانه .شد هکتار در مترمکعب 4130 و

 تکش الگوی در که است مطرح آب نظر از پرمصرف کشت

 10365 معادل محصول این در آب مصرف میزان فعلی

 ،10 کاهش با آب مصرف میزان. است هکتار در مترمکعب

 ،9320 به ترتیب به آبیاری آب سهمیه درصدی 30 و 20

 در که ؛است رسیده هکتار در مترمکعب 5210 و 7680

 کاهشی آب مصرف سهمیه، درصدی 30 کاهش سطوح

 .دهدمی نشان را درصد 50 معادل

 

 آب گذاریقیمت سیاست

 متر) مصرفی آب زیرکشت و میزان سطح تغییرات

 در گذاری قیمت شده اعمال سیاست در( هکتار در مکعب

 دهدمی نشان نتایج. است شده ارایه ،2 شکل در PMP مدل

 عادلم فعلی الگوی در آبی گندم کشت زیر سطح میزان که

 و 20 ،10 مقدار به قیمت افزایش با که بوده هکتار 28530

 -6) 26806 ،(درصد -5/1) 28110 به ترتیب به درصد 30

. است رسیده هکتار( درصد -12) 25230 و( درصد

 3214 پایه الگوی در آبی جو کشت زیر سطح همچنین

 3087 به آب قیمت درصدی 10 افزایش با که شد محاسبه

. دهدمی نشان را درصد 3/4 معادل کاهشی که رسید هکتار

 زیر سطح آب، قیمت درصدی 30 و 20 افزایش با همچنین

 معادل که رسید هکتار 2911 و 3005 به ترتیب به کشت

 را آبی جو کشت تحت اراضی در کاهش درصد 5/9 و 6/6

 قیمت درصدی 10 افزایش با وجود این با. دهدمی نشان

 داشت افزایش درصد 02/0 به دیم گندم زیرکشت سطح آب

 سطح تغییرات میزان درصد 30 و 20 افزایشی سطوح در و

 درصد 8/1 و 2/1 معادل ترتیب به محصول این کشت زیر

 یاری،آب آب قیمت افزایش با رسدمی نظر به. داشت افزایش

 نشان یبیشتر رغبت دیم محصوالت از استفاده بر کشاورزان

 اقتصادی بازده محصوالت این شرایط این در زیرا دهندمی

 .دارند آبی محصوالت به نسبت بیشتری

 فعلی الگوی در دیم گندم کشت زیر سطح

 و 20 ،10 افزایش با وجود این با آمد بدست هکتار 78450

 تیبتر به دیم گندم کشت زیر سطح آب قیمت درصدی 30

 با که شد برآورد هکتار 79850 ،79380 ،78473 معادل

 سطح. بود همراه درصد 8/1 و 2/1 ،02/0 معادل افزایشی

 هکتار 1921 معادل پایه الگوی در ایدانه ذرت زیرکشت

 به آب قیمت درصدی 30 و 20 ،10 افزایش با که است

 ترتیب به که است رسیده هکتار 1630 و 1756 ،1824

. است کشت زیر سطح کاهش درصد 2/15 و 6/8 ،5 معادل

 برآورد هکتار 984 پایه الگوی در هندوانه زیرکشت سطح

 سطح درصد 10 میزان به آب قیمت افزایش با است شده

 7/1 معادل که یافت کاهش هکتار 967 به هندوانه زیرکشت

 درصدی 30 و 20 افزایش با همچنین. است کاهش درصد

 که رسید هکتار 812 و 903 به زیرکشت سطح آب قیمت

 .دهدمی نشان را کاهش درصد 5/17 و 3/8 معادل ترتیب به

 در مندرج و آمده بدست اطالعات به توجه با

 5700 پایه الگوی در شلتوک کشت زیر سطح (2)شکل 
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 سطح میزان درصدی 30 و 20 ،10 افزایش با. است هکتار

 ترتیب هب بویراحمد و کهگیلویه استان در شلتوک زیرکشت

 اهشک ترتیب به که شد برآورد هکتار 5390 و 5515 ،5610

 S1 سناریوی در. دهدمی نشان را درصدی 5/5 و 3/3 ،6/1

 843 معادل یونجه گیاه برای( زیرکشت سطح فعلی الگوی)

 درصدی 10 افزایش با وجود این با است شده برآورد هکتار

 هکتار 806 به زیرکشت سطح کاهش به منجر آب قیمت

 افزایش همچنین. است درصدی 4/4 معادل که است شده

 زیر سطح کاهش به منجر آب قیمت درصدی 30 و 20

 7/16 و 5/11 معادل که شد هکتار 702 و 746 به کشت

 .است کاهش درصد

الف

 
 ب

با  بندیسهمیهسناریوهای مختلف  در )متر مکعب در هکتار( مصرفی میزان آب )ب(و  )هکتار( زیرکشت سطح تغییرات)الف(  -1شکل 

 PMP مدل استفاده
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 الف

 ب

با  ریگذاقیمتدر سناریوهای مختلف  )متر مکعب در هکتار(میزان آب مصرفی )ب(  و )هکتار( زیرکشت سطح تغییرات)الف(  -2شکل 

 PMP مدل استفاده

 

 مزارع در آب مصرف میزان( ب) (2)شکل 

 یفعل مصرف الگوی و مختلف سناریوهای تحت مختلف

 30 و 20 ،10 در سناریوهای با افزایش. دهدمی نشان را

 یبترت به آبی گندم مزارع در مصرفی آبآب،  قیمت درصد

محاسبه  هکتار در مترمکعب 5425 و 5610 ،5812 معادل

 وج فعلی مصرف الگوی در آب مصرف میزان همچنین. شد

 افزایش با که شد برآورد هکتار هر در مترمکعب 5912 آبی

 ترتیب به الگو این درصد، 30 و 20 ،10 مقدار به آب قیمت

 کاهش هکتار در مترمکعب 5395 و 5560 ،5780 مقادیر به

 میزان درصدی 8/8 و 0/6 ،3/2 کاهش دهنده نشان که یافت

 .است شده گرفته کار به الگوهای در آب مصرف

 در هندوانه محصول برای آبیاری آب مصرف

 هکتار در مترمکعب 10365 معادل فعلی مصرف الگوی

 زانمی به آب قیمت افزایش وجود این با. است شده برآورد
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 ،9870 به مصرفی آب کاهش به منجر درصد 30 و 20 ،10

 دهنده نشان که ؛شد هکتار در مترمکعب 7425 و 8930

 این در آب مصرف درصد 4/28 و 8/13 ،8/4 کاهش

 آب مصرف که آنجایی از رسدمی نظر به. شودمی محصول

 درصدی 30 افزایش بااست،  باال زمینی هندوانه محصول در

 برآورد را مصرفی آب کاهش توانمی آبیاری آب قیمت

 هساالن کشت) فعلی کشت الگوی در که آنجایی از. نمود

 مترمکعب 10365 اراضی این در آب مصرف( هکتار 984

 مزارع این آب سهمیه کاهش با که است هکتار هر ازای به

 محصوالت سایر برای. یافت کاهش نیز هندوانه کشت

 ایدانه ذرت شامل حاضر پژوهش در شده مطرح کشاورزی

 آب یمتق افزایش با نیز شلتوک و شبدر یونجه، ای،علوفه و

. تاس یافته کاهش هاکشت این در آب مصرف میزان آبیاری

 شبخ این در توانمی آب قیمت افزایش با رسدمی نظر به

 کشاورزان برای که چرا. نمود اعمال را جوییصرفه سیاست

 ندانچ اقتصادی نظر از نیاز مازاد آب از استفاده و آب اتالف

 .نیست صرفه به مقرون

 

 هانهاده مصرف

 کود ی هانهاده مصرف مقدار (2) جدول

 کشت در (روز -نفر) کارنیروی  و( در هکتار گرمکیلو)

 سناریوهای در را یونجه و هندوانه ذرت، جو، گندم،

 جدول مندرج اطالعات به توجه با. دهدمی نشان مختلف

 30 و 20 ،10 کاهش) بندیسهمیه سناریوهای در (2)

 در که داد نشان آبی گندم( دسترس در آب مقدار درصدی

 ادلمع آبی گندم کشت در کود مصرف میزان فعلی الگوی

. تاس شده برآورد فصل هر برای هکتار هر در کیلوگرم 500

( سهمیه کاهش درصد 10) S5 سناریو در امر این به توجه با

 یفعل سناریو به نسبت کار نیرویو  کود مصرف میزان

سهمیه  S7,S6 سناریوهایوفقط در  ،است نداشته تغییری

نیروی کار  سطح( بندی آب )کاهش حجم آب در دسترس

 در است. روز نفر کاهش پیدا کرده 11روزنفر به  12از 

 در کود تغییرات مقدارآب  قیمت افزایش های سناریو

 500 ازآب(  قیمت افزایش درصد 30 با S4)سناریو 

 در هکتار در کیلوگرم 490 به سال در هکتار در کیلوگرم

 درصدی دو کاهش دهنده نشان کهکاهش پیدا کرده  سال

وسطح نیروی کار بدون تغییر باقی  است شده استفاده کود

 مانده است.

 الگوی در مصرفی کود مقدار ایدانه ذرت در

 که است شده برآورد هکتار در کیلوگرم 900 معادل فعلی

 880 هب مقدار این بندیسهمیه هایسیاست اعمال به توجه با

 22/2 کاهش دهنده نشان که رسید هکتار در کیلوگرم

 درصدی 30 افزایش با. است کود مصرف مقدار در درصدی

بدون تغییر  ذرت در کود مصرف( S4 سناریو) آب قیمت

 گرکار تعداد ذرت کشت فعلی الگوی در باقی مانده است،

 با هک است شده برآورد نفر هشت هکتار هر برای نیاز مورد

 نجرم فعلی الگوی به نسبت آب سهمیه درصدی 30 کاهش

 وجود این با شود؛می کار نیروی درصدی 5/12 کاهش به

 انمیز .نداشت کار نیروی بر تأثیری آب قیمت افزایش

 کیلوگرم 200 معادل جو کشت فعلی الگوی در کود مصرف

 هتوج با است شده برآورد زراعی فصل هر برای هکتار در

 30 کاهش) S7 سناریو در آمده دست به اطالعات به

 به هکتار هر در کود مصرف میزان( آب سهمیه درصدی

 دهنده نشان که کرد پیدا کاهش هکتار در کیلوگرم 190

. است فعلی الگوی با مقایسه در درصدی پنج کاهش

( S4 سناریو) آب قیمت درصدی 30 افزایش با همچنین

 .دهدمی نشان را نهاده این مصرف در درصدی 5/2 کاهش

 650 هندوانه در کود نهاده مصرف مقدار فعلی الگوی در

 اهشک وجود این با. آمد دست به هکتار هر ازای به کیلوگرم

 در درصدی چهار کاهش به منجر آب سهمیه درصدی 30

 درصدی 30 افزایش وجود این با. شد نهاده این مصرف

 هر در کود مصرف درصدی یک کاهش به منجر آب قیمت

 30 ازای به. شودمی هندوانه کاشت تحت اراضی از هکتار

 در کود مصرف مقدار دسترس در آب سهمیه کاهش درصد

 هس کاهش کشت فعلی الگوی به نسبت یونجه کشت

 درصدی 30 افزایش با همچنین. دهدمی نشان را درصدی

. یافت کاهش درصد 6/0 کود مصرف میزان آب قیمت

 آبی گندم هکتار هر برای فعلی الگوی در کارگر هزینه

 توجه با. شد برآورد زراعی دوره هر در روز -نفر 12 معادل
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 سهمیه درصدی 30 کاهش با فعلی سناریوهای تعریف به

 کاهش درصد 4/8 فعلی الگوی به نسبت دسترس در آب

 تغییری آب قیمت درصدی 30 افزایش با همچنین. یافت

 روز کاهش پیدا کرد. نفر 11به  کار نیروی در
 بندی و افزایش قیمتروز( در سیاست اعمال شده سهمیه–نفر ) ونیروی کار( کیلوگرم در هکتار) های کودتغییرات مصرف نهاده -2جدول 

 PMPدر مدل 

 سهمیه بندی  افزایش قیمت 

 S1 S2 S3 S4  S5 S6 S7 

         آبی گندم

 500 490 500  490 495 500 500 کود*
 11 11 12  12 12 12 12 کارگر

         ایذرت دانه

 880 885 890  895 900 900 900 کود*
 7 7 8  8 8 8 8 کارگر

         جو

 190 195 200  195 200 200 200 کود*
 11 12 12  12 12 12 12 کارگر

         هنداونه

 624 631 637  644 650 650 650 کود*
 23 24 25  23 24 25 25 کارگر
         یونجه

 824 830 835  845 850 850 850 کود*
 10 12 12  11 12 12 12 کارگر

 *)فسفات، اوره، پتاس و آمونیوم(

 

 باغبانی در آب گذاریقیمت سیاست

 لویهکهگی استان باغات زیرکشت سطح تغییرات

 در شده اعمال هایسیاست در فعلی الگوی در بویراحمد و

 سطح بیشترین شده است. ارایه (3)در شکل  PMP مدل

 هکتار 9164 با مرکبات به مربوط استان باغات زیرکشت

 موعمج استان در باغات تحت اراضی فعلی الگوی در. است

 آمده دست به هکتار 9164 معادل مرکبات باغات اراضی

 آب گذاریقیمت سیاست اعمال با وجود این با. است

 تحت اراضی مقدار درصد 30 و 20 ،10 میزان به آبیاری

 هکتار 8813 و 8906 ،9076 به ترتیب به مرکبات باغات

 سطح درصدی 8/3 و 9/2 ،0/1 کاهش دهنده نشان که رسید

 .باشدمی مرکبات باغات زیرکشت

 ویهکهگیل استان در سیب باغات زیرکشت سطح

 است شده برآورد هکتار 7089 فعلی الگوی در بویراحمد و

 اراضی این گذاریقیمت هایسیاست اعمال با وجود این با

 افزایش درصد 10 با سناریو در که نحوی به. اندکرده تغییر

 1/1 کاهش دهنده نشان که رسید هکتار 7015 به قیمت

 و 20 سناریو در همچنین. باشدمی سیب باغات درصدی

 هب سیب باغات زیرکشت سطح قیمت افزایش درصد 30

 کاهش دهنده نشان که رسید هکتار 6812 و 6908 به ترتیب

 .است استان سیب باغات درصدی 0/4 و 6/2

 به هکتار 4110 دیم انگور باغات زیرکشت سطح

 تا 10 از آبیاری آب قیمت افزایش به توجه با که آمد دست

 افزایش هکتار 4175 و 4151 ،4132 به ترتیب به درصد 30

 درصدی 5/1 و 9/0 ،5/0 افزایش دهنده نشان که یافت

 و بآ قیمت افزایش به توجه با. است استان باغات سطح

 قتصادیا دیم انگور درختان کاشت آبی انگور باالی آبی نیاز

 الگوی در انگور آبی باغات وجود این با. رسدمی نظر به

 یاریآب آب قیمت افزایش با که بود هکتار 1150 معادل فعلی

 باغات مجموع. کرد پیدا کاهش باغات سطح درصد 30 تا

 هکتار 780 معادل بویراحمد و کهگیلویه استان در انار

 20 ،10 گذاریقیمت سیاست اعمال با که است شده برآورد

 739 ،753 به ترتیب به باغات کشت زیر سطح درصد 30 و

 .یافت کاهش هکتار 714 و
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( آب قیمت درصدی 10 افزایش) S2 سناریو در

 معادل PMP مدل در مرکبات شده برآورد کشت زیر سطح

 را درصد 0/1 معادل کاهشی که شد برآورد هکتار 7015

 افزایش یعنی S4 و S3 سناریو در همچنین. دهدمی نشان

 8/2 کاهش به منجر ترتیب به آب قیمت درصدی 30 و 20

-می استان مرکبات باغات زیرکشت سطح درصدی 9/3 و

 عادلم فعلی الگوی در استان سیب باغات اراضی جمع. شود

 درصدی 30 و 20 ،10 افزایش با که است هکتار 7089

 یافته کاهش درصد 0/4 و 6/2 ،1/1 ترتیب به آب قیمت

 .است

 
 الف

 
 ب

محصوالت باغبانی در سناریوهای مختلف قیمت )متر مکعب در هکتار( آب مصرف میزانو  )هکتار( زیرکشت سطح تغییرات -3شکل 

 PMP مدل گذاری با استفاده

 

 در شده مصرف آب دهد که مقدارنتایج نشان می

 مکعب متر 20240 معادل انار باغ برای فعلی مصرفی الگوی

 قیمت درصدی 30 و 20 ،10 افزایش با. است هکتار هر در

 16560 ،18750 به ترتیب به مصرفی آب میزان آبیاری، آب

 کاهش دهنده نشان که رسید هکتار در مترمکعب 14430 و

 با رسدمی نظر به. یافت کاهش درصد 7/28 و 2/17 ،4/7
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 باغات در مصرفی آب میزان آبیاری آب قیمت افزایش

 دهآم عمل به مطالعات طبق حال این با. است یافته کاهش

 اتبمر به انار باغات آبی نیاز که دهدمی نشان محقق توسط

 بر وهعال ،بنابراین ؛است استان در مصرفی آب از ترپایین

 زومل که رسدمی نظر به پژوهش در شده تعریف سناریوهای

 استان انار باغداران در سازیفرهنگ و رسانی اطالع

 .شودمی احساس

 

 باغبانی در آب بندیسهمیه سیاست

 استسی در باغات زیرکشت سطح تغییرات میزان

 ارایه (4)شکل  در PMP مدل در بندیسهمیه شده اعمال

 فعلی کشت الگوی در که دهدمی نشان نتایج. است شده

(S1 )هکتار 9164 معادل مرکبات باغات کشت زیر سطح 

 و 20 ،10 سطوح در بندیسهمیه سیاست اعمال با که است

 و 8895 ،9045 به ترتیب به آب سهمیه کاهش درصد 30

 کاهش درصد 2/5 و 0/3 ،3/1 معادل که ؛رسید هکتار 8695

 7089 با سیب باغات سطح. است باغات زیرکشت سطح در

. یردگمی بر در را استان باغات از توجهی قابل بخش هکتار

 آب درصدی 10 محدودیت سیاست اعمال با وجود این با

 که است رسیده هکتار 6910 به محصول این کشت الگوی

 S7 و S6 سناریو در. است یافته کاهش درصد 6/2 معادل

 هکتار 6542 و 6723 به ترتیب به سیب زیرکشت سطح

. است کاهش درصد 8/7 و 2/5 معادل ترتیب به که رسید

 برای دسترس در آب سهمیه کاهش که رسدمی نظر به

 استان در باغات زیرکشت سطح کاهش به منجر باغداران

 .شودمی

 نتایج (4) جدول در مندرج اطالعات به توجه با

 زیرکشت سطح فعلی، کشت الگوی در که دهدمی نشان

 برآورد هکتار 4110 دیم انگور و 1150 آبی انگور باغات

 در دیم انگور کشت زیر سطح وجود این با. است شده

 و 4197 ،4170 به ترتیب به S7 و S5، S6 سناریوهای

 منجر آبیاری آب قیمت افزایش بنابراین ؛رسید هکتار 4265

 ،4/1 میزان به دیم انگور باغات زیرکشت سطح افزایش به

 ترینپای آبی نیاز امر این دلیل. شد افزایش درصد 8/3 و 2/1

 طوحس حال این با. است آبی انگور با مقایسه در دیم انگور

 بندیسهمیه درصد 30 و 20 ،10 سناریوهای در آبی انگور

 کاهش درصد 9/30 و 7/20 ،5/10 میزان به به ترتیب به

 .دارد همراه به را کشت زیر سطح

 کاهش با سیب باغات در آب مصرف میزان

 و 6/27 ،6/15 به ترتیب به درصدی 30 و 20 ،10 سهمیه

 و مرکبات باغات در همچنین. یافت کاهش درصد 7/36

 آن مصرف آب، سهمیه درصدی 30 و 20 کاهش با انگور

 انگور برای نیز و 2/31 و 6/22 ترتیب به مرکبات برای

 .است یافته کاهش درصد 0/36 و 9/23 معادل

 

 تولید میزان

 در را استان باغات در تولید میزان (3) جدول

-یم نشان گذاریقیمت و بندیسهمیه مختلف هایسیاست

 در سیب تولید مقدار آمده دست به نتایج به توجه با. دهد

 اعمال به توجه با آمد دست به تن 117640 معادل باغات

 سهمیه کاهش درصد 30 و 20 ،10 بندیسهمیه سناریوهای

 درصد 28/0 و 24/0 ،11/0 به ترتیب به تولید میزان آب

 مقدار گذاریقیمت سناریو در حال این با. یافت کاهش

 آب قیمت درصدی 10 افزایش با سناریو در سیب تولید

(S2) تولید افزایش دهنده نشان که رسید تن 117643 به 

 قیمت افزایش با همچنین. باشدمی درصدی 002/0 معادل

 درصد 09/0 سیب تولید مقدار درصد 20 میزان به آب

 هک دهدمی نشان آمده دست به نتایج اگرچه. یافت افزایش

 تولید مقدار آب قیمت افزایش درصد 30 با سناریو اعمال با

 الگوی در مرکبات تولید مقدار .یافت کاهش 04/0 سیب

 سناریو به توجه با که آمد دست به تن 9164 معادل فعلی

 کاهش اب که نحوی به. شد تغییر دچار میزان این بندیسهمیه

 هب مرکبات تولید مقدار دسترس، در اب مقدار درصدی 10

 20 و 10 کاهش با همچنین. یافت کاهش درصد 14/0

 به نسبت مرکبات تولید میزان آبیاری آب سهمیه درصدی

. یافت کاهش درصد 23/0 و 17/0 ترتیب به فعلی الگوی

 در مرکبات تولید مقدار آبیاری آب گذاریقیمت سناریو در

 ترتیب به قیمت افزایش درصد 30 و 20 ،10 هایگروه

 .یافت کاهش 16/0 و افزایش درصد 17/0 تغییر، بدون
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 سیاست اعمال با هکتار هر در دیم انگور تولید

 با کردن چندانی تغییر فعلی الگوی به نسبت بندی سهمیه

 تولید مقدار آبی انگور در آب سهمیه کاهش با وجود این

 درصد 001/0 سهمیه کاهش درصد 30 ازای به هکتار هر در

 .یافت کاهش

 
 الف
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 PMPهای مختلف در مدل میزان تولید )تن( در باغات در سیاست اعمال شده در سیاست -3جدول 

 بندیسناریو سهمیه  گذاریسناریو قیمت 

 S1 S2 S3 S4  S5 S6 S7 

 117315 117360 117520  117600 117750 117643 117640 سیب
 9140 9148 9152  9150 9180 9164 9164 مرکبات

 258490 258510 258515  259750 259210 258640 258603 آبیانگور
 51756 51753 51755  51760 51760 51749 51755 انگور دیم

 770 778 780  781 789 784 780 انار

 

 پیشنهادها و گیرینتیجه

 زراعت بخش در که داد نشان آمده دست به نتایج

 کاهش یا و قیمت افزایش به مربوط سناریوهای تمام در

 کشت زیر سطح ،)کاهش حجم آب در دسترس( آب سهمیه

 نتایج وجود، این با. یابدمی کاهش هکتار در آب مصرف و

. فتیا افزایش دیم محصوالت زیرکشت سطح نشان داد که

 با همقایس در دیم محصوالت کشت زیر سطح افزایش دلیل

 بیآ نیاز سبب به توانمیاحتماالٌ  را آبی هایکشت سایر

 رد تنها اتکا به بارش نزوالت جوی و دیم محصوالت کمتر

 30 کاهش که دهدمی نشان آمده دست به نتایج. گرفت نظر

 هب آب قیمت افزایش یا و تنهایی به آب سهمیه درصدی

ا این ب شوند.نمی آبی منابع حفظ و نگهداری به منجر تنهایی

 آب، قیمت افزایش و سهمیه کاهش ترکیبی سیاست وجود

-می نشان آبی اراضی زیرکشت سطح در را بیشتری کاهش

 و (1389) همکاران و باللی هاییافته با نتایج این. دهد

 .دارد همخوانی( 1395) مرتضوی و پور وکیل

-متقی سیاستنتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

 جهیتو قابل تاثیر قیمتی، هایدامنه از برخی در آب گذاری

 شکاه زیرزمینی، آب منابع برداریبهره و تقاضا کاهش در

 وضع به واکنش نتیجه در و کشاورزی بخش در آب تقاضای

 ستایرا در کشت الگوی تغییر شکل به آبیاری آب قیمت

 با نهاآ جایگزینی و باال آبی نیاز با محصوالت کشت کاهش

 به آبیاری آب قیمت وضع که نمود کمتر نیاز با محصوالت

 و منافع کاهش و آب منابع از استفاده هزینه افزایش دلیل

 رد مؤثری نقش باال آبی نیاز با محصوالت ناخالص بازده

 .است داشته آب نگهداری و حفظ

 و باللی هایپژوهش باحاضر  پژوهش نتایج

وزیری  ،(1393) پرهیزکاری و همکاران ،(1389) همکاران

 همسو( 1396) همکاران و باقری و (1395) و همکاران

 ایهفعالیت تولیدات کاهش گویای نتایج عالوه به. است

 هایفعالیت شدن محدود به منجر خود که است کشاورزی

 تبعات موضوع این و شد خواهد منطقه در کشاورزی

 زیکشاور شرایط بر ناپذیری جبران اقتصادی و اجتماعی

-بهره و کشور آبی منابع کاهش گرفتن نظر در با. دارد منطقه

 برای را خطرناکی آینده منابع این از نامناسب هایبرداری

 زناشی ا آبی ذخایر کاهش. است نموده ترسیم آبی منابع

به مخاطره  منجر مدتدر بلند  نامناسب هایبرداریبهره

 دفه. شودمیکشور  کشاورزی بر مبتنی اقتصاد افتادن

 زراعت و در آب اهمیت تا بود این حاضر پژوهش اصلی

 که سدرمی نظر به. گیرد قرار تأکید و بررسی مورد باغبانی

 ترکیب نیز و واحدها آب سهمیه کاهش آب، قیمت افزایش

 و کند جلوگیری آب رفت هدر از تواندمی سیاست دو این

 .شود باغی زراعی و واحدهای در آب اتالف کاهش به منجر

 که داد نشان پژوهش این در آمده دست به نتایج

 یمتق افزایش و سهمیه کاهش ترکیبی سیاست از استفاده

 استفاده به نسبت را محصوالت کشت زیر سطح آب،

. دهدمی کاهش بیشتر هاسیاست این از کدام هر از جداگانه

 آبی اراضی کاهش به منجر شده تعریف سناریوهای اعمال

 مصرف وجود این با. شودمی آب مصرف کاهش نتیجه در و

 رارق آب سهمیه کاهش و قیمت افزایش تأثیر تحت هانهاده

 شافزای با مطالعه مورد منطقه در رسدمی نظر به. گیردنمی

 هزینه کاهش برای ایبرنامه کشاورزان آبیاری آب قیمت

 ینا در شده تعریف هایسیاست از استفاده و ندارند هانهاده

 با. شودمی کشاورزان هایهزینه افزایش به منجر بخش

 التیمحصو سمت به بیشتر کشت الگوی آب سهمیه کاهش

 شکاه به منجر و دارند کمتری آبی نیاز که کندمی حرکت
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 افزایش اگرچه. شودمی آبی جو و گندم گشت زیر اراضی

 به. اردد کشت الگوی بر بندیسهمیه از کمتری تأثیر قیمت

 با هک بود باور این بر باید قطعی صورت به رسدمی نظر

 زیرکشت سطح( سهمیه کاهش) آب به دسترسی کاهش

 منجر سهمیه کاهش که معنی این به. کندمی پیدا کاهش

 نفع به را خود کشت الگوی کشاورزان تا شودمی

 در مرا این زیرا ؛دهند تغییر کمتر آبی نیاز با محصوالتی

. تداش خواهد پی در کشاورزان برای بیشتری سود نهایت

. تاس شده تضمین امر این آب قیمت افزایش در حال این با

 لگویا لزوماً کشاورزان آب قیمت افزایش با که معنی این به

 .دهندنمی تغییر را خود کشت

 از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده

 تحت چندان شده تعریف مختلف سناریوهای در هانهاده

 و آب تقیم افزایش با که معنی این به. گیردنمی قرار تأثیر

 از هکتار هر در هانهاده میزان آب به دسترسی کاهش یا

 ینا با. گرفتنمی قرار تأثیر تحت زراعی و باغی اراضی

 مصرفی آب میزان بینیپیش قابل الگوی یک در وجود

 لقاب ناپذیریاجتناب صورت به امر این. کرد پیدا کاهش

 کاهش از ناشی مصرفی آب کاهش زیرا است بینیپیش

 است ممکن امر این بنابراین ؛است کشارزان به آن عرضه

 آب ذخایر حفظ نتیجه در و مصرفی آب کاهش به منجر

 نمود که بکارگیری گزارشتوان بنابراین می ؛شود استان

-بندی محصوالت زمانی میسیاست افزایش قیمت و سهمیه

ا هثمر واقع شود که همسو و سازگار با سیاست تواند مثمر

 و تغییرات اعمال شده در بخش کشاورزی باشد.

 هک داد نشان تحقیق این از آمده دست به نتایج

 ایداریپ تأثیر آب منابعدسترسی به  کاهش سیاست اعمال

 رایب بنابراین، ؛دارد بررسی مورد منطقه آب منابع حفظ بر

 برای همچنین، و سیاست این شدن اجرایی و تحقق

 هب سیاست این اعمال از پس یافته کاهش آب تخصیص

 هک شودمی پیشنهاد مازاد باغی و زراعی محصوالت تولید

 همنطق این آب منابع مدیریت و کشاورزی بخش مسئوالن

 هایهشیو به مزارع تجهیز مانند مناسبی مدیریتی راهکارهای

 هایدریچه و آب مناسب کنترهای از استفاده و آبیاری نوین

 ادهنه که آنجا از .گیرند کار به اراضی ورودی در آب تنظیم

 ایجاد کشاورزان برای آن هزینه مقدار از بیش درآمدی آب

 با بهاآب دریافت و گذاریقیمت شودمی پیشنهاد کند،می

 یراز گیرد انجام منطقه در آن اقتصادی ارزش گرفتن نظر در

 زهانگی ایجاد سبب اقتصادی ارزش براساس گذاریقیمت

 خواهد کشاورزان میان در آب ترکم مصرف و جوییصرفه

 یاستس این که است ضروری نکته این به توجه البته،. شد

 محصوالت تولید و کشاورزان ناخالص سود کاهش به منجر

 افزایش نتیجه، در. شد خواهد نیز منطقه در شده کشت

 و منافع بین تعادل ایجاد منظوره ب آب قیمت تدریجی

 و اجتماعی اثرات سیاست این اعمال از ناشی هایهزینه

 هدف این به رسیدن برای. دارد همراه به تریبهینه اقتصادی

 هایآب دریافت سیاست یک نخست شود،می پیشنهاد

 یتوضع بتوانند بتدریج کشاورزان تا شده اجرا تدریجی

 و ریزیبرنامه سپس و دهند وفق جدید شرایط با را خود

 .گیرد انجام آنان مشارکت با نیز هاسیاست این اجرای
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Abstract 
 

Water is an essential input for agricultural activities and is scarce in arid areas. 

Therefore, sustainable use of limited water resources in agriculture is of great 

importance. In the present study, water pricing and quotation methods in agriculture 

and horticulture sectors of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces were studied 

as tools for water resources management. For this purpose, the positive 

mathematical planning (PMP) approach was used and the cultivation pattern in the 

area was simulated. Then, the effect of water pricing and quotation policies on the 

pattern of cultivation was examined in the form of 7 scenarios including: (no change 

in water quota or price), (no change in quota +10%, 20% or 30% higher price for 

water), and (10%, 20%, or 30% lower quota with no change in water price). The 

results showed that in all scenarios, the area under cultivation and water 

consumption of crops would decrease and the area under cultivation of rainfed 

crops would increase. For example, under 30% reduction in water quota, wheat 

cultivation area decreased from 28530 ha to 23004 ha, with similar trends for 

irrigated barley and maize. In addition, the results indicate a decrease in the gross 

yield of agricultural activities, which, in turn, would lead to a decrease in the level 

of agricultural activities in the region, with social and economic consequences on 

the agricultural conditions of the region. With the intensification of water 

restrictions (increasing prices and reducing quotas), the amount of water consumed 

for the province's gardens will also decrease. According to the results, reducing the 

water supply and increasing its price has a great impact on the number of livestock 

and the amount of water used in livestock. In general, it seems that increasing water 

prices, reducing the water quota of units and also the combination of these two 

scenarios can reduce water loss in agricultural activities. 
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