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 تانآن دراس پایداری بر کشاورزی آب بندیسهمیه و گذاریقیمت اثرات

بویراحمد کهگیلویه  
 *1ارسالن بی نیاز

 چکیده

 بنابراین،. خشک اهمیت فراوانی دارد مناطق به ویژه در کشاورزی باشد و در فعالیتحیات مطرح می برای ضروری نهاده به عنوان یک آب

-قیمت هایروش به همین منظور پژوهشی با هدف بررسی. است برخوردار باالیی اهمیت از کشاورزی در ودمحد آبی منابع از پایدار استفاده

 مثبت ریاضی ریزیبرنامه رهیافت از بویراحمد با استفاده و کهگیلویه استان باغبانی زراعت و هایزیربخش در آب بندیسهمیه و گذاری

(PMP )7 قالب در آب بندیسهمیه و گذاریقیمت هایسیاست و منطقه در موجود کشت لگویا مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش 

، درصد افزایش قیمت 01بندی درصد افزایش قیمت، بدون سهمیه 01بندی بدون سهمیه، گذاریبدون قیمت -بندیبدون سهمیهسناریو )

 01گذاری، بدون قیمتدرصد کاهش سهمیه 01ذاری، گبدون قیمتدرصد کاهش سهمیه 01درصد افزایش قیمت،  01بندی بدون سهمیه

 افزایش به مربوط سناریوهای تمام داد که نشان زراعت در بخش نتایج. گرفت قرار بررسی مورد گذاری(بدون قیمتدرصد کاهش سهمیه

. یابدمی زایشاف دیم محصوالت کشت زیر سطح و کاهش برآب محصوالت آب مصرف و کشت زیر سطح آب، سهمیه کاهش یا و قیمت

 منطقه در کشاورزی هایفعالیت سطح کاهش به منجر خود که باشدمی کشاورزی هایفعالیت ناخالص بازده کاهش گویای نتایج عالوه به

 کاهش و قیمت افزایش) آبی هایمحدودیت تشدید با. دارد منطقه کشاورزی شرایط بر اقتصادی و اجتماعی تبعات موضوع این و شد خواهد

 آب سهمیه کاهش آب، قیمت افزایش که رسدمی نظر به کلی طور به. یابدمی کاهش نیز استان باغات برای مصرفی آب مقدار( سهمیه

 .شود کشاورزی هایفعالیت در آب اتالف کاهش سبب تواندمی سناریو دو این ترکیب نیز و واحدها

 کشاورزی، کهگیلویه و بویراحمد. آب، منابع مدیریت بندی،سهمیه آب، گذاری قیمت :کلیدی هایواژه
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  مقدمه

 از یکی عنوان به آن کمبود. دارد زندگی کیفیت بر توجهی قابل آثار بشر، زندگی منشأ و حیات مایه عنوان به آب

تواند در بخش کشاورزی چالش بزرگی را ایجاد باشد و میعوامل مختل کننده توسعه کشورها مطرح می مهمترین

درصد و در  00 بیش از که است مزارع آبیاری و بخش کشاورزی در آب مصرف (. بیشترین2000نماید )چاپلین، 

؛ روزگرانت و 2002 ، همکاران و پیمنتال) گیردمی بر در را جهان شیرین آب کل درصد از 00برخی مناطق تا 

 بهتر مدیریت در ایهکنند تعیین و مؤثر نقش آب مناسب گذاریقیمت دیگری، کاالی هر همانند(. 2000همکاران، 

 عنوان به را آن کنندگان مصرف تا شوداین امر سبب می. (2002دارد )جوهانسون،  آب وریبهره افزایش نهایت در و

 تعیین است ممکن رو این از. کنند تالش آن جوییصرفه و حفاظت برای و نکنند تلقی رایگان و ارزش کم نهاده یک

از . گیرد قرار توجه مورد شده تعیین پیش از اقتصادی چارچوب یک در بآ بهای تحلیل جهت مختلف سناریوهای

 بندیدهی و سهمیهیارانه و آموزش بازار، مکانیسم آب، گذاریقیمت توان بهمی آب تقاضای های مدیریتجمله روش

 (. 2002 ، واندرزانگ و ساونجی) اشاره کرد

 آبی منابع زمینه در یکنواخت غیر توزیع و آبی کم مسأله با سال در میلیمتر 250 بارندگی متوسط با ایران کشور

 اضافه آب کم شدیداً کشورهای جمع به ایران 2025 سال تا ملل، سازمان هایبینیپیش و براساس است روبرو

 که حالی در رسد،می کشاورزی مصرف به کشور استفاده مورد و تجدید قابل آب درصد 05 تا 00 حدود در. شودمی

 هایآب از حد از بیش و رویهبی استفاده نقاط بعضی در. باشدنمی درصد 00 از ها بیشزراعت اکثر در یاریآب بازده

 آب از استفاده شرایط این امر منجر به بحرانی شدن. است آورده وجود به را زیرزمینی هایآب تخلیه خطر زیرزمینی

استان کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یکی از (. اگرچه 0002 همکاران، و باقری) شده است کشاورزی بخش در

رویه باشد با این وجود عالوه بر کاهش سطوح بارش در سالیان اخیر، استفاده بیهای پربارش کشور مطرح میاستان

 سالیان ها نیز مشکالت مختلفی را در پی داشته باشد. طیتواند برای این قبیل استاناز منابع آب زیرزمینی می

 روش تا اندکرده تالش کدام هر و شده انجام آب گذاریارزش و آب منابع مدیریت زمینه در زیادی لعاتمطا گذشته

 . آورند بدست آب منابع از استفاده صحیح مدیریت برای را مناسبی

 شرایط و زیرزمینی آب منابع برداریبهره و حفظ بر آبیاری آب گذاریقیمت تأثیر بررسی در یک پژوهش با هدف

پویا توسط باللی و همکاران  ریزیبرنامه مدل از گیریبهره با بهار -همدان دشت در کشاورزی بخش ادیاقتص



 

09 

 کاهش رغمعلی کشاورزی هایسیاست قالب در آبیاری آب قیمت افزایش با ( نتایج پژوهش آنها نشان داد که0030)

فته است. همچنین نتایج آنها نشان داد یا تعدیل آبخوان آب منفی بیالن کشاورزی بخش در اقتصادی منافع نسبی

 شود. که با افزایش قیمت آب تمایل کشاورزان به کاشت محصوالت آبی کمتر می

با بررسی تأثیر نوسانات قیمت و مقدار آب در استان مازندران با استفاده از روش برنامه ( 0002) حسنوند و همکاران

 بردارانبهره سوی از هاییواکنش توانمی آب قیمت توجه قابل افزایش ریزی ریاضی مثبت بیان کردند که تنها با

 کشت بیشتر به را مشاهده کرد. آنها بیان کردند که با افزایش شدید قیمت آب، کشاورزان کشاورزی بخش

دارند. همچنین آنها بیان کردند که افزایش قیمت  باالتر تولیدی ارزش و کمتری آبی نیاز که پردازندمی محصوالتی

 در زیادی جوییصرفه با این حال شودمی نیز دیم محصوالت به آبی محصوالت از کشت الگوی تغییر سبب آب

 گیرد.نمی صورت آب مصرف

 هایسیاست کاربرد مختلف اثرات تحلیل. کرد بررسی نکا شهرستان در را آب مقدار و قیمت نوسان تأثیرات

 و بخشی توسط PMP تکنیک از استفاده با مشهد دشت در آن جایگزین هایسیاست همچنین و آب گذاریقیمت

سازی شده در پژوهش آنها شامل افزایش قیمت آب، مالیات بر سناریوهای شبیه .شد انجام( 0000) همکاران

گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با ها بود. آنها بیان کردند که سیاست قیمتمحصول و مالیات بر نهاده

تواند به باشند. همچنین آنها بیان کردند که سیاست مالیات بر نهاده مینهاده مکمل مؤثرتر می سیاست مالیات بر

 گذاری استفاده شود.عنوان جایگزین قیمت

بندی آب آبیاری در گذاری و سهمیهسازی واکنش کشاورزان به سیاست قیمتدر یک پژوهش با عنوان شبیه

بندی گذاری و سهمیه( نتایج نشان داد که اعمال سیاست قیمت0000) شهرستان زابل توسط پرهیزکاری و همکاران

شود. آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصوالت زراعی و کاهش آب مصرفی می

بندی آب آبیاری را به عنوان یک راهکار مناسب برای جویی و حفظ ذخایر آبی، آنها سهمیههمچنین به سبب صرفه

 پایداری منابع آب شهرستان پیشنهاد دادند. 

و در قالب  PMPگذاری اقتصادی آب آبیاری بر الگوی کشت در دشت دهگالن با استفاده از مدل بررسی اثرات قیمت

( مورد پژوهش قرار گرفت. نتایج آنها نشان داد که با اعمال سیاست 0005سناریو توسط وزیری و همکاران ) 00

قیمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجر به کاهش مصرف آب و سطح زیرکشت تمامی محصوالت قیمت آب و افزایش 
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شود که بازده ناخالص آنها بیشترین کاهش را در قبال این سیاست به ویژه کاهش سطح زیرکشت محصوالتی می

 اند.داشته

 و اقتصادی متغیرهای رب آب گذاریقیمت سیاست تأثیر بررسی ( در پژوهشی با هدف0001باقری و همکاران )

گذاری قیمت بیان کردند که مثبت ریاضی ریزیبرنامه شمالی با استفاده از مدل مهیار دشت آبخوان هیدرولوژیکی

و نیز افزایش کشت دیم  غرقابی آبیاری با محصوالت کشت درصد شدن محدودتر جهت در کشت الگوی آب بر تغییر

 بخش در اقتصادی منافع بر آب قیمت افزایش منفی تأثیر دلیل ند که بهآنها بیان کرد حال، این شود. بامنجر می

 حفظ و کشاورزی پایداری بهبود بر عالوه که شود اعمال نحوی به آب باید گذاریقیمت سیاست منطقه کشاورزی

 .نگردد زیادی نوسان دچار نیز بخش اجتماعی و اقتصادی منافع آب، حیاتی منابع

ریزی ریاضی مثبت توسط آب بر پایداری منابع در شهرستان قروه با استفاده از مدل برنامهگذاری بررسی تأثیر قیمت

گذاری منجر به تغییر کاربری ( انجام شد. نتایج آنها نشان داد که استفاده از سیاست قیمت2000اسعدی و همکاران )

زده اقتصادی آب شود که نشان دهنده تواند منجر به باشود. افزایش محدودیت منابع آب میاراضی و الگوی کشت می

باشد، عالوه بر این به تولید کنندگان بخش کشاورزی برای اختصاص آب به محصوالت با افزایش ارزش منابع آب می

های آنها نشان داد که در شرایطی که دهد. عالوه بر این، یافتهارزش اقتصادی باالتر در شرایط کمبود آب هشدار می

ایین است به دلیل کشش پایین تقاضای آب در بخش کشاورزی، تدوین ابزارهای اقتصادی از قیمت آب آبیاری پ

 قبیل افزایش قیمت آب به تنهایی برای دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب مناسب نیست.

رزی، ریزی ریاضی، به عنوان یک ابزار چند تحلیله برای بخش کشاوبا استفاده از یک مدل برنامه (2005) 0آیدام

گذاری آب بر تقاضای آب که بر الگوی محصول و تغییر درآمد مؤثر است، استفاده جهت بررسی تأثیر سیاست قیمت

گذارد، با این حال این تأثیر گذاری آب بر تقاضای آب در غنا اثر منفی میکردند. نتایج نشان داد که سیاست قیمت

-قیمت سیاست که داد نشان داری افزایش یابد. نتایج اومعنیافتد که قیمت آب به صورت تنها در صورتی اتفاق می

 .است مؤثر درآمد تغییر و محصول الگوی بر آب، تقاضای بر آب گذاری

                                           
9 Aidam 
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 مراتبی سلسله تحلیل و PMPاز رهیافت  اسپانیا کشور در آبیاری آب قیمت تعیین (، به منظور2002) 0گالگو و آیاال

 سیاست های تأثیر PMPاولیه  مدل از استفاده با منطقه الگوی کشاورزی سازی مدل مطالعه این در کرد. استفاده

با  PMPمدل  نتایج اساس گرفت. بر قرار بررسی مورد نهاده ها مصرف و کشت بر الگوی را آب گذاری قیمت گوناگون

 پوشش یباالی حد در را شده یاد معیار سه هر که قیمتی زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی، معیار توجه به سه

-قیمت روش هر در آمده بدست قیمت پژوهشگر پایان در کرد. تعیین مراتبی سلسله رهیافت از استفاده با دهد،

 کرد. معرفی روش آن در بهینه قیمت عنوان به را آب گذاری

 گذاری( بیان کردند که قیمت2020و همکاران ) 2گذاری آب آبیاری توسط آلبیاکدر پژوهشی با عنوان چالش قیمت

باشد. با این وجود در کوتاه مدت برای تخصیص آب ها شود و در طوالنی مدت مفید میآب منجر به بازیابی هزینه

های فروش آب و همکاری نهادی برای تخصیص مجدد آب باشد. آنها بیان کردند که سایر سیاستآبیاری مفید نمی

تواند منجر به بهبود مصرف و حفظ ناسب بر آب میهای مباشد. آنها بیان کردند که اجرای سیاستتر میکاربردی

 ذخایر آب شود.

موضوع و از آنجایی که اولویت اقتصادی و معیشتی استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط به  اهمیت به توجه با بنابراین 

 رفتار بندی آن برآب و سهمیه گذاریقیمت سازیشبیه سیاست بررسی مطالعه حاضر هدف باشدبخش کشاورزی می

گذاری بررسی تأثیر قیمت پژوهش حاضر هدف بنابراین .این استان شد اراضی در PMP روش از استفاده با کشاورزان

 هایسیاست اعمال از پس بویراحمد و کهگیلویه استان در هانهاده از استفاده و کشت الگوی تغییر بندی برو سهمیه

 ناخالص سود و تولید در تغییر مقدار منظور این به. است آب به کشاورزان دسترسی میزان کاهش و قیمت افزایش

برای نیل به این . است شده بررسی آب بندیسهمیه و گذاریقیمت هایسیاست اثر در باغی زراعی و محصوالت

 هدف پرسش های زیر در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است:

در بخش کشاورزی کهگیلویه و بویر احمد  نابع آبپایداری و استفاده کارآمد از مآیا اصالح قیمت آب سبب  -0

 شود؟می

 آیا اصالح قیمت آب بر مقدار تولید محصوالت زراعی و باغی مؤثر است؟ -2

 و باغبانی اثر گذار است؟ آیا اصالح قیمت آب بر مقدار مصرف نهاده های مصرف شده در زراعت -0

                                           
9 Gallego-Ayala 
9 Albiac 



 

09 

  تحقیق روش

-( قابل استفاده میPMPریزی ریاضی مثبت )لگوی برنامههای کشاورزی، طیفی گسترده از اجهت تحلیل سیاست

استفاده  PMPهای اعمالی در مصرف آب کشاورزی از روش سازی سیاستباشد. در پژوهش حاضر جهت تحلیل شبیه

اند تا شده است. مزیت این روش نسبت به سایر الگوهای مشابه این است که در این روش برخی ضرایب تعدیل یافته

 روش ک( یPMP) مثبت یاضیر یزیربرنامهسازی کنند. انند حالت پایه مفروض را بازسازی و شبیهبه دقت بتو

 روش نیا. کندیم استفاده هستند ابیکم زانیم چه به نکهیا از فارغ موجود، اطالعات تمام از که استی تجرب لیتحل

 دری کشورهای بخش وی امنطقهی هالیلتح در ژهیو به است دسترس دری اندکی زمانی سری هاداده کهی تیوضع در

 (.2000 ،2دابرتو رهام؛ 2000 ،0همکاران و دیفران) باشدیم دیمف محیط زیستیی اقتصاد لیتحل و توسعه حال

فرض بر این است که ترکیب فعالیت مشاهده شده در مزرعه انعکاس دهنده انتخاب بهینه مورد نظر  PMPدر روش 

سعی شده است تا با استفاده از یک روش تابع هدف غیرخطی سطوح مشاهده شده باشد. در این روش کشاورز می

شود. در مرحله اول با اضافه کردن محدودیت ها بازتولید شود. این روش در سه مرحله و به شرح زیر انجام میفعالیت

ریزی خطی صورت برنامههای کالیبراسیون به مجموعه محدودیت منابع برآورد الگوی بهینه کشت ساده با استفاده از 

 گیرد.می

                        

                   (0) 

 

 

ی هاتیفعال سطوح( n×0) بردار: X، محصولی هامتیق( n×0) بردار: P، هدف تابع ارزشبه عنوان  Zدر این معادله 

( m×0) بردار: b، یفن بیضرا به مربوط( m×n) سیماتر:  A، تیفعال از واحد هر نهیهز( n×0) بردار: C، یدیتول

 باشد. می منابعی هاتیمحدود به مربوط دوگانی رهایمتغ( m×0) برداربه عنوان  و  دسترس در منابع ریمقاد

                                           
9 Henry et al. 
9 Rohm and Dabert 
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بیان  توانیمی طورکلبه ،ی(امنطقهی )بخشی هانیانگیم ای مزرعه از مناسبی هاداده مجموعه کی وجود فرض با

 سطوح نیهمچن و دیتولی هاتیفعال به افتهی صیتخصی هانهاده از شده مشاهده ریمقاد (0) لهأمس جواب که نمود

 آنچه از شیبی صیتخص نوع، نیا از مسائل شتریب در قتیحق در. داد نخواهد بدست را هیپا سال در مذکوری هاتیفعال

 ریمقاد با سااسا که) مذکوری الگوهای هابجوا قبوالندن رو نیا از. دهدیم رخ هاجواب در دارد وجود تیواقع در که

ی الگوها سازندگان ،بنابراین. بود خواهد مشکلی اسیس رندگانیگمیتصم به( هستند متفاوت شده مشاهده محصول

 ریمقاد بهتر دیتول باز منظور بهی خط یاضیر یزیربرنامهی الگوها ونیبراسیکالی برا رای داریمعن تالشی کاربرد

 درون در ونیبراسیکال گذشته،ی هاروش در. اندگرفته کاربه( سال چندی برا آنها متوسط با) شده همشاهد هیپا سال

-تیفعال نییپا و باال حدود کردن فهااض با ساده طور به ای یاضافی تناوبی هاتیمحدودی معرف با عمدتا LP چارچوب

 رهایمتغ برحسبی رخطیغ هدف تابع کی یعرفم با (.2005و همکاران،  0یامادا) است شده انجام نیمعی دیتولی ها

 از مستقل -نیمعی دیتولی هاتیفعالی برای داخلی هاجواب تولیدکنندگان رفتار حیصر کردن الگو منظور به

 ن،یا وجود با. کندیم فراهم حد از شیب صیتخص مشکل ازیی رهای مقدار جهینت در و دیآیم بدست هاتیمحدود

 عالوه به(. 0003 ،2همکارن و ستریم) شودینم برطرفی کل طور به مشکل که دهدیم نشان آمده بدست تجارب

 سطوح از نهیبه سطوح در انحرافات باشند، صفر ریغ شده مشاهدهی دیتولی هاتیفعال همه نهیبه جواب در اگری حت

ی سازهیشب را نیارعز واکنش کهیی الگوهای برا ونیبراسیکالی هاکیتکن کاربرد و داد خواهد رخ هنوز شده مشاهده

 به را هاتیفعال سطح که) ونیبراسیکالی هاتیمحدود کردن اضافه با نخست گام در .باشدیم ازین مورد کنند،یم

 معمول،ی خط یزیربرنامهی الگو کی منابعی هاتیمحدود مجموعه به( کندیم دیمق هیپا دوره شده مشاهده سطوح

 باشد،یم شده دیتول محصوالتی اهیسا متیق انگریب که () مذکوری هاتیمحدود و به منابع مربوط دوگان ریمقاد

 .شودیم محاسبه

 شودیم استفادهی خطریغ هدف تابع کی کردن برهیکالی برا قبل مرحله در آمده بدست دوگان اطالعات دوم گام در

-تیمحدود از استفاده بدون و مذکوری خطریغ یالگو توسط هیپا سال در شده مشاهده تیفعال سطوح کهی اگونهبه

 (2)رابطه  .شودیم دیتول باز ونیبراسیکالی ها

 

                                           
9 Yamada 
9 Meister et al. 
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= ماتریس مثبت، نیمه معین و متقارن با ابعاد Q( از پارامترهای جزء خطی تابع هزینه، n*0= بردار )'dدر این تابع 

(n*n 0( از پارامترهای جزء درجه دوم تابع هزینه )هاویت(. )رابطه) 

= c+p 0x= d + Q0x(x)'  v= VCvMC 

(x) vVC ( بردار گرادیان*n0 از مشتقات مرتبه نخست )(x) vC  0برایx=x  می باشد. در گام سوم تابع هزینه

غیرخطی برآورد شده در تابع هدف مسأله مورد استفاده قرار گرفته است. در گام سوم تابع هدف غیرخطی یاد شده 

های کالیبراسیون، ولی همراه با سایر اولیه به استثنای محدودیت ریزی غیرخطی شبیه مسئلهدر یک مسئله برنامه

 رود. های سیستمی بکار میمحدودیت

-در گام سوم تابع هدف غیرخطی را با استفاده از تابع هزینه غیرخطی مرحله دوم بدست آورده و در نهایت سیاست

ح زیرکشت، محدودیت آب، محدودیت توان به سطهای مدل میشوند. از جمله محدودیتهای مختلف اعمال می

 گذاری، محدودیت کود، محدودیت ماشین آالت اشاره نمود.نیروی کار فصلی، محدودیت سرمایه

(0) 

MaxZ = p'x- d'x – 0/2 x' Qx 

St: Ax<b… [ƛ] 

 

ده باال باشند. اکنون مدل غیرخطی کالیبره شپارامترهای کالیبره شده تابع هدف غیرخطی می Qو ماتریس  ^'dبردار 

های منابع را باز تولید می های مشاهده شده شده در وضعیت پایه و مقادیر دوگان محدودیتبدرستی سطوح فعالیت

(. الگوی غیرخطی کالیبره شده 0005سازی تغییرات در پارامترهای مورد نظر آماده است )هاویت، کند و جهت شبیه

های منابع را بازتولید می نماید. و نیز برای بررسی دیتهای مشاهده شده و مقادیر دوگان محدوسطوح فعالیت

 باشد.واکنش کشاورزان به اجرای سناریوهای مختلف آماده می

باشد که به فعالیت کشاورزی روستا در استان کهگیلویه و بویراحمد می 5جامعه آماری در پژوهش حاضر کشاورزان 

 30کنند. در نهایت با استفاده از آب آبیاری استفاده می باشند که از آب چاه )زیرزمینی( به عنوانمشغول می

0X
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اطالعات مورد نظر به دست آمدند.  0003پرسشنامه در بخش باغی در سال زراعی  20پرسشنامه در بخش زراعی و 

 (.0سناریو مورد بررسی قرار گرفت )جدول  0مطالعه  این همچنین در

 

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

 سناریو قیمتگذاری سهمیه بندی

 S0 بدون قیمتگذاری بدون سهمیه بندی

 S2 درصد افزایش قیمت 00 بدون سهمیه بندی

 S0 درصد افزایش قیمت 20 بدون سهمیه بندی

 S00 درصد افزایش قیمت 00 بدون سهمیه بندی

 S00 بدون قیمتگذاری درصد کاهش 00

 S02 بدون قیمتگذاری د کاهشدرص 20

 S00 بدون قیمتگذاری درصد کاهش 00

 

 اعمال با بعد مرحله در. شودمی سازی شبیه( کشاورزان رفتار) منطقه کشت الگوی PMP روش از استفاده با 

 الگوی تغییر از حاصل محیط زیستی و اجتماعی اقتصادی، مختلف هایشاخص گذاریقیمت مختلف سناریوهای

استفاده شده است. همچنین  NetWatدر محاسبه نیاز آبی محصوالت از طریق نرم افزار . گردد می سبهمحا کشت

شده  انجام اطالعات تحلیل و تجزیه GAMS افزار اطالعات به دست آمده وارد نرم افزار اکسل و با استفاده از نرم

 .است

  بحث و نتایج

 قالب در آب بندیسهمیه و قیمت افزایش کشاورزی، آب یداریپا و وریبهره بر موثر هایسیاست تحلیل منظور به

 . گرفت قرار بررسی مورد باغبانی زراعت و هایزیربخش در سناریو چند

 



 

00 

 زراعت وضعیت

. است شده مقایسه PMP مدل نتایج و( فعلی الگوی) به عنوان سال پایه 0003 سال کشت زیر سطح ،2 جدول در

در  PMP از حاصل نتایج و باغبانی وضعیت نظر از (0003پایه )سال مبنا:  مدل کشت زیر سطح همچنین مقایسه

 بازتولید را پایه سال الگوی است توانسته PMP مدل که دهدمی نشان نتایج و اطالعات. آورده شده است 2جدول 

 مناسبی برازش و درست اطالعات تواندمی شده مطرح مدل که معنی این به. های سال مبنا تطبیق یابدکند و بر داده

 هایسیاست سازیشبیه برای مدل این بنابراین،. باشدمی مدل اعتبار دهنده نشان که بدهد ما به موجود وضعیت از

  .باشدمی مناسب شده اعمال

 ، بر حسب هکتارPMPمقایسه سطح زیر کشت سال پایه و نتایج مدل  -2جدول
 PMPنتایج تحلیل  سطح زیر کشت در سال پایه نام محصول

 03252 03250 گندم دیم

 23200 23500 گندم آبی

 00305 00300 جو دیم

 0205 0202 جو آبی

 0000 0020 ذرت دانه ای 

 2/200 0/230 ذرت علوفه ای

 032 032 هندوانه
 55 55 سیب زمینی

 1/03 03 پیاز

 320 320 یونجه

 202 202 شبدر

 5000 5000 شلتوک

 002 000 دانه های روغنی

 0030 0000 بسی

 0012 0010 مرکبات

 0050 0050 انگور آبی

 2000 2002 انگور دیم

 030 030 انار

 منبع: یافته های پژوهش
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 زراعت در آب بندی سهمیه سناریوهای

 ارائه 0شکل  در PMP مدل از استفاده با بندیسهمیه سیاست اعمال اثر در ایبرنامه بازده و زیرکشت سطح تغییرات

 کاهش) بندیسهمیه درصد افزایش با محصوالت کشت زیر سطح 0شکل  در مندرج اطالعات به توجه با. است شده

 20002 به پایه الگوی در هکتار 23500 از آبی گندم کشت زیر سطح که نحوی به. یابدمی کاهش( آب سهمیه

 گندم کشت زیر سطح لیو. باشدمی کاهش درصد 20 معادل که رسدمی درصد 00 بندیسهمیه سناریو در هکتار

 غیر هاینهاده سایر انتقال توانمی را افزایش این دلیل. یابدمی افزایش درصد 0 میزان به آب، سهمیه کاهش با دیم

 سطوح در آبی جو کشت زیر سطح میزان. گرفت نظر در دیم کشت فعالیت به( کار نیروی و سرمایه نظیر) آب از

 در ایدانه ذرت کشت زیر سطح. یافت کاهش درصد 00 و 5 ،0 ترتیب به سهمیه، درصدی 00 و 20 ،00 کاهش

 به ترتیب به بندیسهمیه درصد 00 و 20 ،00 شده اعمال سناریوهای در که است بوده هکتار 0020 پایه الگوی

 . یافت کاهش( درصد 2/22) 0200 و( درصد 0) 0030 ،(درصد  2/1) 0300

 دست به نتایج به توجه با. است شده آورده جدول در هندوانه یرکشتز سطح تغییرات به مربوط اطالعات همچنین

 ،300 به شده اعمال مختلف سناریوهای در که است بوده هکتار 032 پایه الگوی در هندوانه زیرکشت سطح آمده

 این با است بوده هکتار 302 برابر هندوانه زیرکشت سطح فعلی کشت الگوی در. است رسیده هکتار  103 و  000

 اعمال همچنین. شد هکتار 300 به زیرکشت سطح کاهش به منجر بندیسهمیه درصدی 00 سیاست اعمال وجود

 معادل که شد هکتار 103 و 000 به هندوانه زیرکشت سطح کاهش به منجر درصدی 00 و 20 بندیسهمیه سیاست

 .باشدمی استان در هندوانه زیرکشت سطح در کاهش درصد 02 و 0/20

 اعمال با وجود این با. شودمی شامل را اراضی از هکتار 55 استان فعلی کشت الگوی در زمینی سیب زیرکشت سطح

 ،2/52 به ترتیب به کشت زیر سطح فعلی، الگوی درصد 00 و 20 ،00 میزان به آبیاری آب سهمیه کاهش سیاست

 آب سهمیه کاهش) بندییهسهم سناریوهای اعمال با شبدر و یونجه کشت زیر سطح همچنین. رسید 1/20 و 0/20

 کشت زیر سطح فعلی کشت الگوی در. یافت کاهش فعلی کشت الگوی به نسبت( درصد 00 و 20 ،00 میزان به

 به درصد 00 و 20 ،00 میزان به آب سهمیه کاهش با میزان این که است شده برآورد هکتار 320 معادل یونجه

 در با که باشدمی هکتار 202 فعلی کشت الگوی در شبدر زیرکشت سطح. رسید هکتار 002 و 050 ،300 به ترتیب

 . است یافته کاهش هکتار 032 و 000 ،205 به ترتیب به سهمیه کاهش درصد 00 و 20 ،00 سناریوهای
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)ب( نشان داده  0در شکل  آزمایشی مختلف سناریوهای در زراعی محصوالت مصرفی آب به مربوط همچنین نتایج

 2000 به فعلی کشت الگوی در هکتار در مترمکعب 5310 از آبی گندم تحت مزارع در یمصرف آب مقدار. شده است

 سهمیه درصدی 20 و 00 کاهش با. یافت کاهش( آب سهمیه کاهش درصد 00) S00 سناریو در هکتار در مترمکعب

 5220 به یبترت به هکتار در مترمکعب 5310 از هکتار هر در شده مصرف آب میزان آبی، گندم تحت اراضی در آب

 معادل جو فعلی مصرف الگوی در آب مصرف میزان برای همچنین. یافت کاهش هکتار هر در مترمکعب 5000 و

 به منجر آبیاری آب درصدی 00 و 20 ،00 سهمیه کاهش وجود این با. آمد دست به هکتار در مترمکعب 5002

 .شد هکتار در مترمکعب 2000 و 2302 ،5005 سطوح به آب مصرف کاهش

 این در آب مصرف میزان فعلی کشت الگوی در که باشدمی مطرح آب نظر از پرمصرف کشت یک عنوان به هندوانه

 آب سهمیه درصدی 00 و 20 ،00کاهش با آب مصرف میزان. باشدمی هکتار در مترمکعب 00015 معادل محصول

 درصدی 00 کاهش سطوح در که. است رسیده هکتار در مترمکعب 5200 و 0130 ،0020 به ترتیب به آبیاری

 .دهدمی نشان را درصد 50 معادل کاهشی آب مصرف سهمیه،

  

  

 ب الف

 مدل در بندیسهمیه سیاست در زیرکشت )الف( و میزان آب مصرفی )متر مکعب در هکتار( )ب( سطح تغییرات -1شکل 

PMP 
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 آب گذاریقیمت سیاست

 سیاست در ایبرنامه بازده و( ب( )هکتار در مکعب متر) مصرفی آب میزان ،(تغییرات درصد) زیرکشت سطح تغییرات

 کشت زیر سطح میزان که دهدمی نشان نتایج. است شده آورده ،2 شکل در PMP مدل در قیمتگذاری شده اعمال

 به درصد 00 و 20 ،00 مقدار به قیمت افزایش با که است بوده هکتار 23500 معادل فعلی الگوی در آبی گندم

 سطح همچنین. است رسیده هکتار( درصد -02) 25200 و( درصد -1) 21301 ،(درصد -5/0) 23000 به ترتیب

 که رسید هکتار 0030 به آب قیمت درصدی 00 افزایش با که شد محاسبه 0202 پایه الگوی در آبی جو کشت زیر

 به کشت زیر سطح ،آب قیمت درصدی 00 و 20 افزایش با همچنین. دهدمی نشان را درصد 0/2 معادل کاهشی

 نشان را آبی جو کشت تحت اراضی در کاهش درصد 5/0 و 1/1 معادل که رسید هکتار 2000 و 0005 به ترتیب

 در و داشت افزایش درصد 02/0 به دیم گندم زیرکشت سطح آب قیمت درصدی 00 افزایش با وجود این با. دهدمی

 درصد 3/0 و 2/0 معادل ترتیب به محصول این شتک زیر سطح تغییرات میزان درصد 00 و 20 افزایشی سطوح

 بیشتری رغبت دیم محصوالت از استفاده بر کشاورزان آبیاری، آب قیمت افزایش با رسدمی نظر به. داشت افزایش

 .دارند آبی محصوالت به نسبت بیشتری اقتصادی بازده محصوالت این شرایط این در زیرا دهندمی نشان

 درصدی 00 و 20 ،00 افزایش با وجود این با آمد بدست هکتار 03250 فعلی الگوی رد دیم گندم کشت زیر سطح

 افزایشی با که شد برآورد هکتار 00350 ،00030 ،03200 معادل ترتیب به دیم گندم کشت زیر سطح آب قیمت

 باشدمی تارهک 0020 معادل پایه الگوی در ایدانه ذرت زیرکشت سطح. بود همراه درصد 3/0 و 2/0 ،02/0 معادل

 ،5 معادل ترتیب به که است رسیده هکتار 0100 و 0051 ،0322 به آب قیمت درصدی 00 و 20 ،00 افزایش با که

 شده برآورد هکتار 032 پایه الگوی در هندوانه زیرکشت سطح. باشدمی کشت زیر سطح کاهش درصد 2/05 و 1/3

 0/0 معادل که یافت کاهش هکتار 010 به ندوانهه زیرکشت سطح درصد 00 میزان به آب قیمت افزایش با است

 رسید هکتار 302 و 000 به زیرکشت سطح آب قیمت درصدی 00 و 20 افزایش با همچنین. باشدمی کاهش درصد

 . دهدمی نشان را کاهش درصد 5/00 و 0/3 معادل ترتیب به که

 با. باشدمی هکتار 5000 پایه الگوی در شلتوک کشت زیر سطح 2شکل  در مندرج و آمده بدست اطالعات به توجه با

 ، 5100 ترتیب به بویراحمد و کهگیلویه استان در شلتوک زیرکشت سطح میزان درصدی 00 و 20 ،00 افزایش
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 سیب کشت سطح. دهدمی نشان را درصدی 5/5 و 0/0 ،1/0 کاهش ترتیب به که شد برآورد هکتار 5000 و 5505

 افزایش با وجود این با. شودمی شامل را بویراحمد و کهگیلویه استان اراضی از هکتار 55 پایه کشت الگوی در زمینی

 در. یافت کاهش درصد 20 و 1/02 ،1/1 ترتیب به زمینی سیب زیرکشت سطح آب قیمت درصدی 00 و 20 ،00

 با وجود این با است شده برآورد هکتار 320 معادل یونجه گیاه برای( زیرکشت سطح فعلی الگوی) S0 سناریوی

 درصدی 2/2 معادل که است شده هکتار 301 به زیرکشت سطح کاهش به منجر آب قیمت درصدی 00 افزایش

 شد هکتار 002 و 021 به کشت زیر سطح کاهش به منجر آب قیمت درصدی 00 و 20 افزایش همچنین. باشدمی

 .باشدمی کاهش درصد 0/01 و 5/00 معادل که

  

 ب الف

 در ایبرنامه بازده میزان آب مصرفی )متر مکعب در هکتار( )ب( و ،(تغییرات درصد) زیرکشت طحس تغییرات. 2شکل 

 گذاریقیمت شده اعمال سیاست

 توجه با. دهدمی نشان را فعلی مصرف الگوی و مختلف سناریوهای تحت مختلف مزارع در آب مصرف میزان 0شکل 

 قیمت درصد 00 و 20 ،00 افزایش با سناریوهای در آبی گندم مزارع در مصرفی آب مقدار آمده دست به نتایج به

 الگوی در آب مصرف میزان همچنین. آمد دست به هکتار در مترمکعب 5225 و 5100 ،5302 معادل ترتیب به آب

 00 و 20 ،00 مقدار به آب قیمت افزایش با که گردید برآورد هکتار هر در مترمکعب 5002 آبی جو فعلی مصرف

 کاهش دهنده نشان که. یافت کاهش هکتار در مترمکعب 5005 و 5510 ،5030 مقادیر به ترتیب به الگو این درصد،

 . باشدمی شده گرفته کار به الگوهای در آب مصرف میزان درصدی 3/3 و 0/1 ،0/2
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 هکتار در مترمکعب 00250 معادل فعلی مصرف الگوی در زمینی سیب محصول برای آبیاری آب مصرف میزان

 به مصرفی آب کاهش به منجر درصد 00 و 20 ،00 میزان به آب قیمت افزایش وجود این با. است شده ردبرآو

 آب مصرف درصد 2/22 و 0/02 ،2/0 کاهش دهنده نشان که. شد هکتار در مترمکعب 00220 و 02000 ،01000

 افزایش با باشد می باال زمینی سیب محصول در آب مصرف که آنجایی از رسدمی نظر به. شودمی محصول این در

 کشت) فعلی کشت الگوی در که آنجایی از. نمود برآورد را مصرفی آب کاهش توان می آبیاری آب قیمت درصدی 00

 این آب سهمیه کاهش با باشدمی هکتار هر ازای به مترمکعب 00250 اراضی این در آب مصرف( هکتار 55 ساالنه

 شامل حاضر پژوهش در شده مطرح کشاورزی محصوالت سایر برای. تاس یافته کاهش نیز زمینی سیب کشت مزارع

 در آب مصرف میزان آبیاری آب قیمت افزایش با نیز شلتوک و شبدر یونجه، پیاز، هندوانه، ای،علوفه و ایدانه ذرت

 را جوییصرفه سیاست بخش این در توانمی آب قیمت افزایش با رسدمی نظر به. است یافته کاهش هاکشت این

 صرفه به مقرون چندان اقتصادی نظر از نیاز مازاد آب از استفاده و آب اتالف کشاورزان برای که چرا. نمود اعمال

 . باشدنمی

 

 فعلی مصرف الگوی و مختلف سناریوهای تحت مختلف مزارع در آب مصرف میزان -3شکل 
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 هانهاده مصرف

 در را یونجه و هندوانه ذرت، جو، گندم، کشت در کارگر و آالت ماشین ،(کود) هانهاده مصرف مقدار 0 جدول

 20 ،00 کاهش) بندیسهمیه سناریوهای در جدول در مندرج اطالعات به توجه با. دهدمی نشان مختلف سناریوهای

 آبی گندم کشت در کود مصرف میزان فعلی الگوی در که داد نشان آبی گندم( دسترس در آب مقدار درصدی 00 و

 درصد S00 (00 سناریو در امر این به توجه با. است شده برآورد فصل هر برای هکتار هر در کیلوگرم 500 معادل

 در. است نداشته تغییری فعلی سناریو به نسبت کار نیروی و آالت ماشین هزینه کود، مصرف میزان( سهمیه کاهش

 به سال در هکتار در کیلوگرم 500 از یمتق افزایش درصد 00 با سناریو در کود تغییرات مقدار قیمت افزایش سناریو

 کود درصدی 2 کاهش دهنده نشان که رسید قیمت افزایش درصد 00 با سناریو در سال در هکتار در کیلوگرم 200

 . باشدمی شده استفاده

 هب توجه با که است شده برآورد هکتار در کیلوگرم 000 معادل فعلی الگوی در مصرفی کود مقدار ایدانه ذرت در

 درصدی 22/2 کاهش دهنده نشان که رسید هکتار در کیلوگرم 330 به مقدار این بندیسهمیه هایسیاست اعمال

 2/0 میزان به ذرت در کود مصرف( S00 سناریو) آب قیمت درصدی 00 افزایش با. باشدمی کود مصرف مقدار در

 برای هکتار در کیلوگرم 200 معادل وج کشت فعلی الگوی در کود مصرف میزان. یافت کاهش هکتار هر در درصد

 سهمیه درصدی 00 کاهش) S00 سناریو در آمده دست به اطالعات به توجه با است شده برآورد زراعی فصل هر

 درصدی 5 کاهش دهنده نشان که کرد پیدا کاهش هکتار در کیلوگرم 000 به هکتار هر در کود مصرف میزان( آب

 درصدی 5/2 کاهش( S00 سناریو) آب قیمت درصدی 00 افزایش با همچنین. باشدمی فعلی  الگوی با مقایسه در

 .دهدمی نشان را نهاده این مصرف در

 کاهش وجود این با. آمد دست به هکتار هر ازای به کیلوگرم 150 هندوانه در کود نهاده مصرف مقدار فعلی الگوی در

 قیمت درصدی 00 افزایش وجود این با. شد دهنها این مصرف در درصدی 2 کاهش به منجر آب سهمیه درصدی 00

 درصد 00 ازای به. شودمی هندوانه کاشت تحت اراضی از هکتار هر در کود مصرف درصدی 0 کاهش به منجر آب

 را درصدی 0 کاهش کشت فعلی الگوی به نسبت یونجه کشت در کود مصرف مقدار دسترس در آب سهمیه کاهش

 در کارگر هزینه. یافت کاهش درصد 1/0 کود مصرف میزان آب قیمت درصدی 00 افزایش با همچنین. دهدمی نشان

 سناریوهای تعریف به توجه با. شد برآورد زراعی دوره هر در روز نفر 02 معادل آبی گندم هکتار هر برای فعلی الگوی

 با نهمچنی. یافت کاهش درصد 2/3 فعلی الگوی به نسبت دسترس در آب سهمیه درصدی 00 کاهش با فعلی
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 نیاز مورد کارگر تعداد ذرت کشت فعلی الگوی در .نشد مشاهده کار نیروی در تغییری آب قیمت درصدی 00 افزایش

 کاهش به منجر فعلی الگوی به نسبت آب سهمیه درصدی 00 کاهش با که است شده برآورد نفر 3 هکتار هر برای

 .نداشت کار نیروی بر تأثیری آب قیمت افزایش وجود این با شود؛می کار نیروی درصدی 5/02

های محصوالت زراعی )در هر هکتار( در سیاست اعمال شده تغییرات مصرف نهاده -3جدول 

 PMPبندی و افزایش قیمت در مدل سهمیه
 افزایش قیمت  سهمیه بندی 

 S0 S00 S02 S00  S2 S0 S00 

         آبی گندم

 200 205 500  500 200 500 500 کود*

 02 02 02  00 00 02 02 کارگر

         ذرت دانه ای 

 305 000 000  330 335 300 000 کود*

 3 3 3  0 0 3 3 کارگر

         جو

 005 200 200  000 005 200 200 کود*

 02 02 02  00 02 02 02 کارگر

         هنداونه

 122 150 150  122 100 100 150 کود*

 20 22 25  20 22 25 25 کارگر

         یونجه

 325 350 350  322 300 305 350 کود*

 00 02 02  00 02 02 02 کارگر

   های پژوهشمأخذ: یافته

 *)فسفات، اوره، پتاس و آمونیوم(

 

 

 باغبانی در آب گذاریقیمت سیاست

 اعمال هایسیاست در ایبرنامه بازده و فعلی الگوی در بویراحمد و کهگیلویه استان باغات زیرکشت سطح تغییرات

 به مربوط استان باغات زیرکشت سطح بیشترین. دهدمی نشان آورده شده است. را 2در شکل  PMP مدل در شده
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 معادل مرکبات باغات اراضی مجموع استان در باغات تحت اراضی فعلی الگوی در. باشدمی هکتار 0012 با مرکبات

 00 و 20 ،00 میزان به آبیاری آب گذاریقیمت سیاست عمالا با وجود این با. است آمده دست به هکتار 0012

 کاهش دهنده نشان که رسید هکتار 3300 و 3001 ،0001 به ترتیب به مرکبات باغات تحت اراضی مقدار درصد

 . باشدمی مرکبات باغات زیرکشت سطح درصدی 3/0 و 0/2 ،0/0

 این با است شده برآورد هکتار 0030 فعلی لگویا در بویراحمد و کهگیلویه استان در سیب باغات زیرکشت سطح

 افزایش درصد 00 با سناریو در که نحوی به. اندکرده تغییر اراضی این گذاریقیمت هایسیاست اعمال با وجود

 و 20 سناریو در همچنین. باشدمی سیب باغات درصدی 0/0 کاهش دهنده نشان که رسید هکتار 0005 به قیمت

 دهنده نشان که رسید هکتار 1302 و 1003 به ترتیب به سیب باغات زیرکشت سطح قیمت افزایش درصد 00

 .باشدمی استان سیب باغات درصدی 0/2 و 1/2 کاهش

 00 تا 00 از آبیاری آب قیمت افزایش به توجه با که آمد دست به هکتار 2000 دیم انگور باغات زیرکشت سطح

 درصدی 5/0 و 0/0 ،5/0 افزایش دهنده نشان که یافت فزایشا هکتار 2005 و 2050 ،2002 به ترتیب به درصد

 دیم انگور درختان کاشت آبی انگور باالی آبی نیاز و آب قیمت افزایش به توجه با. باشدمی استان باغات سطح

 قیمت افزایش با که بود هکتار 0050 معادل فعلی الگوی در انگور آبی باغات وجود این با. رسدمی نظر به اقتصادی

 030 معادل بویراحمد و کهگیلویه استان در انار باغات مجموع. کرد پیدا کاهش باغات سطح درصد 00 تا آبیاری آب

 به ترتیب به باغات کشت زیر سطح درصد 00 و 20 ،00 گذاریقیمت سیاست اعمال با که است شده برآورد هکتار

 . یافت کاهش هکتار 002 و 000 ،050

 0005 معادل PMP مدل در مرکبات شده برآورد کشت زیر سطح( آب قیمت درصدی 00 افزایش) S2 سناریو در 

 و 20 افزایش یعنی S00 و S0 سناریو در همچنین. دهدمی نشان را درصد 0/0 معادل کاهشی که شد برآورد هکتار

. شودمی استان مرکبات باغات زیرکشت سطح درصدی 0/0 و 3/2 کاهش به منجر ترتیب به آب قیمت درصدی 00

 درصدی 00 و 20 ،00 افزایش با که باشدمی هکتار 0030 معادل فعلی الگوی در استان سیب باغات اراضی جمع

 . است یافته کاهش درصد 0/2 و 1/2 ،0/0 ترتیب به آب قیمت
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 ب الف

 شده اعمال استسی در ایبرنامه بازده و آب )ب( مصرف )الف(، میزان (تغییرات درصد) زیرکشت سطح تغییرات -4شکل 

 PMP مدل در گذاریقیمت

 هر در مکعب متر 20220 معادل انار باغ برای فعلی مصرفی الگوی در شده مصرف آب دهد که مقدارنتایج نشان می

 01510 ،03050 به ترتیب به مصرفی آب میزان آبیاری، آب قیمت درصدی 00 و 20 ،00 افزایش با. باشدمی هکتار

 رسدمی نظر به. یافت کاهش درصد 0/23 و 2/00 ،2/0 کاهش دهنده نشان که رسید کتاره در مترمکعب 02200 و

 آمده عمل به مطالعات طبق حال این با. است یافته کاهش باغات در مصرفی آب میزان آبیاری آب قیمت افزایش با

 عالوه بنابراین. باشد می اناست در مصرفی آب از پایینتر مراتب به انار باغات آبی نیاز که دهدمی نشان محقق توسط

 استان انار باغداران در سازیفرهنگ و رسانی اطالع لزوم که رسدمی نظر به پژوهش در شده تعریف سناریوهای بر

 . شودمی احساس

 باغبانی در آب بندیسهمیه سیاست

 5شکل  در PMP مدل در بندیسهمیه شده اعمال سیاست در ایبرنامه بازده و باغات زیرکشت سطح تغییرات میزان

 0012 معادل مرکبات باغات کشت زیر سطح( S0) فعلی کشت الگوی در که دهدمی نشان نتایج. است شده آورده

 به ترتیب به آب سهمیه کاهش درصد 00 و 20 ،00 سطوح در بندیسهمیه سیاست اعمال با که باشدمی هکتار

. باشدمی باغات زیرکشت سطح در کاهش درصد 2/5 و 0/0 ،0/0 معادل که. رسید هکتار 3105 و 3305 ،0025

 سیاست اعمال با وجود این با. گیردمی بر در را استان باغات از توجهی قابل بخش هکتار 0030 با سیب باغات سطح

 یافته کاهش درصد 1/2 معادل که است رسیده هکتار 1000 به محصول این کشت الگوی آب درصدی 00 محدودیت
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 2/5 معادل ترتیب به که رسید هکتار 1522 و 1020 به ترتیب به سیب زیرکشت سطح S00 و S02 سناریو در. است

 سطح کاهش به منجر باغداران برای دسترس در آب سهمیه کاهش که رسدمی نظر به. باشدمی کاهش درصد 3/0 و

 .شودمی استان در باغات زیرکشت

 انگور باغات زیرکشت سطح فعلی، کشت الگوی در که دهدمی نشان نتایج 2 جدول در مندرج اطالعات به توجه با

 ،S00 سناریوهای در دیم انگور کشت زیر سطح وجود این با. است شده برآورد هکتار 2000 دیم انگور و 0050 آبی

S02 و S00 افزایش به منجر آبیاری آب قیمت افزایش بنابراین. رسید هکتار 2215 و 2000 ،2000 به ترتیب به 

 انگور ترپایین آبی نیاز امر این دلیل. شد افزایش درصد 3/0 و 2/0 ،2/0 میزان به دیم انگور باغات تزیرکش سطح

 به بندیسهمیه درصد 00 و 20 ،00 سناریوهای در آبی انگور سطوح حال این با. باشدمی آبی انگور با مقایسه در دیم

 . دارد همراه به را شتک زیر سطح کاهش درصد 0/00 و 0/20 ،5/00 میزان به به ترتیب

  

 ب الف

 شده اعمال سیاست در ایبرنامه بازده و آب )ب( مصرف )الف(، میزان (تغییرات درصد) زیرکشت سطح تغییرات -5شکل 

 PMP مدل در بندیسهمیه

 

 درصد 0/01 و 1/20 ،1/05 به ترتیب به درصدی 00 و 20 ،00 سهمیه کاهش با سیب باغات در آب مصرف میزان

 به مرکبات برای آن مصرف آب، سهمیه درصدی 00 و 20 کاهش با انگور و مرکبات باغات در همچنین. یافت اهشک

 .است یافته کاهش درصد 0/01 و 0/20 معادل انگور برای نیز و 2/00 و 1/22 ترتیب
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 تولید میزان

 توجه با. دهدمی نشان گذاریقیمت و بندیسهمیه مختلف هایسیاست در را استان باغات در تولید میزان 2 جدول

 سناریوهای اعمال به توجه با آمد دست به تن 000120 معادل باغات در سیب تولید مقدار آمده دست به نتایج به

 کاهش درصد 23/0 و 22/0 ،00/0 به ترتیب به تولید میزان آب سهمیه کاهش درصد 00 و 20 ،00 بندیسهمیه

 به( S2) آب قیمت درصدی 00 افزایش با سناریو در سیب تولید مقدار ریگذاقیمت سناریو در حال این با. یافت

 به آب قیمت افزایش با همچنین. باشدمی درصدی 002/0 معادل تولید افزایش دهنده نشان که رسید تن 000120

 اعمال با که دهدمی نشان آمده دست به نتایج اگرچه. یافت افزایش درصد 00/0 سیب تولید مقدار درصد 20 میزان

 .یافت کاهش 02/0 سیب تولید مقدار آب قیمت افزایش درصد 00 با سناریو

 میزان این بندیسهمیه سناریو به توجه با که آمد دست به تن 0012 معادل فعلی الگوی در مرکبات تولید مقدار

 درصد 02/0 به مرکبات تولید مقدار دسترس، در اب مقدار درصدی 00 کاهش با که نحوی به. شد تغییر دچار

 به فعلی الگوی به نسبت مرکبات تولید میزان آبیاری آب سهمیه درصدی 20 و 00 کاهش با همچنین. یافت کاهش

 ،00 هایگروه در مرکبات تولید مقدار آبیاری آب گذاریقیمت سناریو در. یافت کاهش درصد 20/0 و 00/0 ترتیب

 .یافت کاهش 01/0 و افزایش درصد 00/0 تغییر، بدون ترتیب به قیمت افزایش درصد 00 و 20

 با وجود این با نکرد چندانی تغییر فعلی الگوی به نسبت بندی سهمیه سیاست اعمال با هکتار هر در دیم انگور تولید

 کاهش درصد 000/0 سهمیه کاهش درصد 00 ازای به هکتار هر در تولید مقدار آبی انگور در آب سهمیه کاهش

 . یافت

های مختلف د )تن( در باغات در سیاست اعمال شده در سیاستمیزان تولی -4جدول 

 PMPدر مدل 

 سناریو قیمتگذاری  سناریو سهمیه بندی 

 S0 S00 S02 S00  S2 S0 S00 

 000100 000050 000120  000005 000010 000520 000120 سیب

 0050 0030 0012  0020 0023 0052 0012 مرکبات
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 250050 250200 253120  253200 253500 253505 253100 انگور

 50010 50010 50020  50051 50050 50055 50055 انگور دیم

 030 030 032  000 003 030 030 انار

 مأخذ: یافته های پژوهش

  پیشنهادات و گیرینتیجه

 سهمیه اهشک یا و قیمت افزایش به مربوط سناریوهای تمام در زراعت بخش در که داد نشان آمده دست به نتایج

 یافته افزایش دیم محصوالت زیرکشت سطح وجود، این با. یابدمی کاهش هکتار در آب مصرف و کشت زیر سطح آب،

 آبی نیاز سبب به توانمی را آبی هایکشت سایر با مقایسه در دیم محصوالت کشت زیر سطح افزایش دلیل. است

با نیاز آبی  محصوالت کشت زیر سطح کاهش دلیل ش بهآب مازاد بر بار مصرف همچنین عدم و دیم محصوالت کمتر

 قیمت افزایش یا و تنهایی به آب سهمیه درصدی 00 کاهش که دهدمی نشان آمده دست به نتایج. گرفت نظر در باال

 افزایش و سهمیه کاهش ترکیبی سیاست با این وجود شوند.نمی آبی منابع حفظ و نگهداری به منجر تنهایی به آب

 همکاران و باللی هاییافته با نتایج این. دهدمی نشان آبی اراضی زیرکشت سطح در را بیشتری کاهش آب، قیمت

 .  دارد همخوانی( 0005) مرتضوی و پور وکیل و (0030)

 در توجهی قابل تاثیر قیمتی، هایدامنه از برخی در آب گذاریقیمت سیاست که دادند نشان تحقیق نتایج همچنین 

 وضع به واکنش نتیجه در و کشاورزی بخش در آب تقاضای کاهش زیرزمینی، آب منابع برداری بهره و تقاضا کاهش

 با آنها جایگزینی و باال آبی نیاز با محصوالت کشت کاهش راستای در کشت الگوی تغییر شکل به آبیاری آب قیمت

 و منافع کاهش و آب منابع از استفاده هزینه افزایش دلیل به آبیاری آب قیمت وضع که نمود کمتر نیاز با محصوالت

 . است داشته آب نگهداری و حفظ در مؤثری نقش باال آبی نیاز با محصوالت ناخالص بازده

 (0005) وزیری و همکاران ،(0000) پرهیزکاری و همکاران ،(0030) همکاران و باللی پژوهش با پژوهش این نتایج

-می کشاورزی هایفعالیت ناخالص بازده کاهش گویای نتایج عالوه به. باشدمی همسو( 0001) همکاران و باقری و

 و اجتماعی تبعات موضوع این و شد خواهد منطقه در کشاورزی هایفعالیت شدن محدود به منجر خود که باشد

 ایهبرداریبهره و کشور آبی منابع کاهش گرفتن نظر در با. دارد منطقه کشاورزی شرایط بر ناپذیری جبران اقتصادی

 پی در که آبی ذخایر کاهش با طرفی از. است نموده ترسیم آبی منابع برای را خطرناکی آینده منابع این از نامناسب
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 مواجه خطر با است کشاورزی بر مبتنی که منطقه اقتصاد تا شودمی منجر شود می ایجاد نامناسب هایبرداریبهره

 نظر به. گیرد قرار تأکید و بررسی مورد باغبانی زراعت و در بآ اهمیت تا بود این بر حاضر پژوهش اصلی هدف. شود

 آب رفت هدر از تواندمی سیاست دو این ترکیب نیز و واحدها آب سهمیه کاهش آب، قیمت افزایش که رسدمی

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

 آب، قیمت افزایش و سهمیه کاهش ترکیبی سیاست از استفاده که دهدمی نشان پژوهش این در آمده دست به نتایج

 اعمال. دهدمی کاهش بیشتر هاسیاست این از کدام هر از جداگانه استفاده به نسبت را محصوالت کشت زیر سطح

-هنهاد مصرف وجود این با. شودمی آب مصرف کاهش نتیجه در و آبی اراضی کاهش به منجر شده تعریف سناریوهای

 افزایش با مطالعه مورد منطقه در رسدمی نظر به. گیردنمی قرار آب سهمیه کاهش و قیمت افزایش تأثیر تحت ها

 این در شده تعریف هایسیاست از استفاده و ندارند هانهاده هزینه کاهش برای ایبرنامه کشاورزان آبیاری آب قیمت

 محصوالتی سمت به بیشتر کشت الگوی آب سهمیه کاهش اب. شودمی کشاورزان هایهزینه افزایش به منجر بخش

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

 با که بود باور این بر باید قطعی صورت به رسدمی نظر به. دارد کشت الگوی بر بندیسهمیه از کمتری تأثیر قیمت

 منجر سهمیه کاهش که معنی این به. کندمی پیدا کاهش زیرکشت سطح( سهمیه کاهش) آب به دسترسی کاهش

 سود نهایت در امر این زیرا. دهند تغییر کمتر آبی نیاز با محصوالتی نفع به را خود کشت الگوی کشاورزان تا شودمی

 این به. باشدنمی شده تضمین امر این آب متقی افزایش در حال این با. داشت خواهد پی در کشاورزان برای بیشتری

 .دهندنمی تغییر را خود کشت الگوی لزوماً کشاورزان آب قیمت افزایش با که معنی

-نمی قرار تأثیر تحت چندان شده تعریف مختلف سناریوهای در هانهاده از نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده

 و باغی اراضی از هکتار هر در هانهاده میزان آب به دسترسی کاهش یا و بآ قیمت افزایش با که معنی این به. گیرد

 این. کرد پیدا کاهش مصرفی آب میزان بینی پیش قابل الگوی یک در وجود این با. گرفتنمی قرار تأثیر تحت زراعی

 کشارزان به آن عرضه کاهش از ناشی مصرفی آب کاهش زیرا باشدمی بینیپیش قابل ناپذیری اجتناب صورت به امر

بنابراین . شود استان آب ذخایر حفظ نتیجه در و مصرفی آب کاهش به منجر است ممکن امر این بنابراین. باشدمی

تواند مثمرثمر واقع شود بندی محصوالت زمانی میتوان بیان نمود که بکارگیری سیاست افزایش قیمت و سهمیهمی

 اعمال شده در بخش کشاورزی باشد. ها و تغییرات که همسو و سازگار با سیاست
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 حفظ بر پایداری تأثیر آب دسترسی به منابع کاهش سیاست اعمال که داد نشان تحقیق این از آمده دست به نتایج

 آب تخصیص برای همچنین، و سیاست این شدن اجرایی و تحقق برای بنابراین،. دارد بررسی مورد منطقه آب منابع

 بخش مسئوالن که شودمی پیشنهاد مازاد باغی و زراعی محصوالت تولید به سیاست نای اعمال از پس یافته کاهش

 آبیاری نوین هایشیوه به مزارع تجهیز مانند مناسبی مدیریتی راهکارهای منطقه این آب منابع مدیریت و کشاورزی

 درآمدی آب نهاده که آنجا از .گیرند کار به اراضی ورودی در آب تنظیم هایدریچه و شمارشگر کنترهای از استفاده و

 نظر در با بهاآب دریافت و گذاریقیمت شودمی پیشنهاد کند،می ایجاد کشاورزان برای آن هزینه مقدار از بیش

-صرفه انگیزه ایجاد سبب اقتصادی ارزش براساس گذاریقیمت زیرا گیرد انجام منطقه در آن اقتصادی ارزش گرفتن

 منجر سیاست این که است ضروری نکته این به توجه البته،. شد خواهد کشاورزان نمیا در آب ترکم مصرف و جویی

 افزایش نتیجه، در. شد خواهد نیز منطقه در شده کشت محصوالت تولید و کشاورزان ناخالص سود کاهش به

 و ماعیاجت اثرات سیاست این اعمال از ناشی هایهزینه و منافع بین تعادل ایجاد به منظور آب قیمت تدریجی

 هایآب دریافت سیاست یک نخست شود،می پیشنهاد هدف این به رسیدن برای. دارد همراه به تریبهینه اقتصادی

 و ریزیبرنامه سپس و دهند وفق جدید شرایط با را خود وضعیت بتوانند بتدریج کشاورزان تا شده اجرا تدریجی

 .گیرد انجام آنان مشارکت با نیز هاسیاست این اجرای
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