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ABSTRACT 

 
Creating water market as an economic solution on one hand, and 

simultaneously using modern irrigation techniques as a technical solution, in 
addition to adapting to the existing dehydration conditions, can optimize the 
pattern of farming and sale of water saved in the market and ultimately lead to 
increased farm income Gets The results showed that due to the launch of the 
water market in the region and the increase in the price of irrigation water from 
10 to 100 percent, the level of all of the Hashtgerd plain is lower than the base 
year, and the changes in the pattern of cultivation after the simulation The 
acceptance of Hashtgerd plain farmers is different in applying the water price 
increase scenarios for different products. Also, despite the water market and the 
increase in the price of irrigation water from 10 to 100 percent, it reduces water 
consumption in the fields of selected products of Hashtgerd plain. By increasing 
the price of irrigation water, the volume of water consumed for all products of 
the pattern decreases. The results showed that, following the launch of the water 
market and rising water prices, at levels of this increase, farmers are moving 
toward improving irrigation technology and reducing their yields and incomes. 
However, to some extent, rising water prices, improving irrigation technology 
with considering the high cost of investing in such systems, they will not justify 
them, and in this area they resist the change in irrigation system and do the 
traditional irrigation, but in the range of rising water prices, the tendency 
towards changing the irrigation method is more modern and the traditional 
irrigation decreases. The limited water resources will not increase. Overall, the 
results showed that the effect of the increase in water prices in the conditions of 
the launch of the water market in 7 scenarios(10,20,30,40,60,80 and 100%), as 
well as the effect of improving the technology of irrigation method in two 
scenarios (20% of new methods And 80% of the traditional irrigation method 
(40% of the new methods and 60% of the traditional irrigation method), and 
after a combined assessment in 56 states, at best, an increase of revenue of 
194.14 million rials will be achieved in the region. 
JEL Classification:C6,C61 
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Introduction 

Among all natural resources, freshwater is one of the main sources that should be given special 

attention. In general, the water crisis has been seriously underestimated for less than five years, and 

in this short period there have been many efforts to find ways to cope with the problem in the near 

future, demonstrating the importance of the issue globally. (Nikoei & Najafi, 2009) 

Water resources in Iran are also one of the main factors limiting the development of economic 

activity in the coming decades. Markets are among the tools that have been overlooked by 

policymakers and planners in the area of water resources allocation, despite their longstanding role 

in allocating resources and goods. However, the recent escalation of water scarcity in most parts of 

the world has led to the application of this policy tool. Therefore, due to the importance of this 

issue, this paper investigates the impact of water market creation on water resource allocation and 

crop pattern optimization as well as the impact of these changes and the use of new irrigation 

methods on farmers' interests in Hashtgerd plain of Alborz province. 

Research Methodology 

In this paper, we have adapted to the mathematical modeling of watermarks using a 

mathematical programming method to estimate the water function. 

For the purposes of the research, the data required for this study include the major crops in the 

region, including wheat, barley, alfalfa, forage maize, cucumber, and tomato, for the 2016–17 crop 

year, which included crop yields, three-fold water. Water resources are available, below 1, cold, 

water requirement and 1 product medium. The statistical population of the study consisted of 

Hashtgerd plain farmers in Alborz province by stratified sampling method and were classified 

according to farmers' cultivation area. The required data of this research were interviewed and used 

by farmers and water and agriculture managers through a descriptive study. He was a senior official 

at the Jihad Agricultural Organization and the Alborz Regional Water Company. The GAMS 

software package was also used to estimate and analyze the results. 

Results and discussion 

In this section, the results of water resource management policies (water market and 

improvement of irrigation technology) and their effects on selected crop pattern, amount of 

agricultural production, water resources available to farmers and gross return on crop pattern. 

Selected crops were analyzed and evaluated. In Hashtgerd plain, crop cultivation area was 10,452 

hectares in 2016-17. Wheat, barley, chickpea, beans, onions, tomatoes, vegetables, cucumbers, 

alfalfa, and forage crops are planted in the area, accounting for more than 91 percent of the area's 

cultivated land per year. Barley, tomatoes, cucumbers, alfalfa, chickpeas and corn. Therefore, in the 

present study, these products have been investigated. 

The results of the income effects from the launch of the water market and the improvement of 

irrigation methods for the Hashtgerd plain as well as the changes in gross profit of the plain 

agricultural sector in different scenarios of rising water prices in the market and the irrigation 

method scenarios are presented in Tables (6) and (7). 
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Table 6: Income effects of water market launch and improvement of irrigation in Hashtgerd 

plain simultaneously in different scenarios 

(Figures in million rials) 

Description The income effects of the launch of the water market 

and the rise in hashtag prices 

Income impacts of improved technology of irrigation in Hashtgerd 

plain 

 80% of the area under traditional 

cultivation and 20% modern 

60% 60%  of traditional 

cultivation and 40% modern 

Price 

growth 

percentage 

10 20 30 40 60 80 100 3 7 9 12 3 7 9 12 

Losses 

 caused  

by 

changing 

the 

cultivation 

pattern 

724 1382 1980 2531 3519 4385 5158 70130 72029 72853 74043 80352 83337 84689 86796 

Revenue 

from the 

sale of 

water 

saved 

1327 

 

2164 2829 3627 5088 6644 8326 

 86796 84689 83337 89352 74043 72853 72029 70130 3168 2259 1569 1096 849 782 603 جمع

References: Research findings 

 

According to Table 6, with the 100% increase in the price of water in the Hashtgerd Plain, ultimately the 

revenue from the sale of saved water will also increase to 3168 million Rials. In addition, irrigation 

technology improvement scenarios will increase farmers' income in both cases. 

 

Table (7) Summary of Hashtgerd Plain Agricultural Gross Profit Changes in Different 

Situations of Market Price Increase and Irrigation Scenarios 

 (Figures in Million Rials) 

Combine 

irrigation 

method 

 80% of the area under traditional 

cultivation and 20% modern 

 60% of the area under traditional 

cultivation and 40% modern 

Water 

quality 

growth 

percentage 

3 7 9 12 3 7 9 12 

10 (5037) (3138) (2314) (1124) 5185 8170 9522 11629 

20 (4858) (2959) (2135) (945) 5364 8349 9701 11808 

30 (4791) (2892) (2068) (878) 5431 8416 9768 11875 

40 (4544) (2645) (1821) (631) 5678 8663 10015 12122 

60 (4071) (2172) (1348) (158) 6151 9136 10488 12595 

80 (3381) (1482) (658) 532 6841 9826 11178 13285 

100 (2472) (573) 251 1441 7750 10735 12087 14194 

References: Research findings 

 

Conclusions and Suggestions 

As shown in Table 7, in the second combination of irrigation methods (60% traditional and 40% 

modern), the gross profit will increase at a price when the farmer saves water and sells it in the 

water market, but in the first case the combined method Irrigation, only in three scenarios, will 

increase the gross profit of the farmer in the case of water prices, which will lead to losses, not 
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enter market conditions and have no incentive to save water to sell it in the water market and would 

prefer to farm with all the water available. 

 

In general, based on the results of the planning model presented in this research, the following 

suggestions are presented: 

1. The results showed that the launch of the water market leads to water reallocation and 

optimization of the existing cropping pattern in the region, so it is recommended that this policy be 

used as an effective tool for sustainability of water resources in the hashtag plain. 

2 - Integrated agricultural policies will have a more effective impact on water consumption, so it 

is recommended that launching a water market in one area does not lead to reduced yields in that 

area, while conditions for improved irrigation technology are integrated. Provided in the study area. 

The one-time policy of launching a water market may reduce the tendency of farmers to cultivate 

crops in the region. 

3. Since the volume of water to be harvested is constant in accordance with the permit for 

operation of underground water wells, therefore, it is recommended to launch water market in each 

region before preventing water overload due to its increasing market price. All water wells shall be 

required to install smart water meters in accordance with Article 12 of the Fair Water Distribution 

Act. 

4. The most important results obtained in this study were the reduction of gross yields of 

Hashtgerd plain farmers due to rising water prices in the market and the increase of gross yields 

with improved irrigation technology. Therefore, the use of grants and low-interest or unprofitable 

grants by agricultural authorities and managers to support hectare farmers in implementing these 

policies can help sustain the cultivation of selected crops and the dynamics of agricultural activities 

in the Hashtgerd area. Therefore, technology improvement policies will offset the reduction in 

revenue from rising irrigation prices. 

5. The results of the present study showed that the launch of the water market and the 

improvement of irrigation technology led to a decrease in alfalfa hay cultivation in the selected 

Hashtgerd plain agronomic pattern. Given the high potential of the Hashtgerd area for light and 

heavy cattle production and the need for forage for livestock breeders, it is recommended to include 

a suitable substitute for this crop due to the significant reduction of alfalfa cultivation area in the 

region under policy conditions. Promoting the cultivation of crops such as barley or clover that are 

less sensitive to the policies of the sustainable water management sector is recommended. 
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بخش وری آبیاری بر الگوی کشت و درآمد ابررسی تأثیر ایجاد بازارآب و بهبود فن
 استان البرز( د،دشت هشتگر) کشاورزی

 
  3وحمید امیرنژاد2و سید علی حسینی یکانی1* ن مبشریمحمدحس

 ،ساری،ایرانعلوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه،دانشجوی دوره دکتری گروه اقتصادکشاورزی،دانشکده مهندسی زراعی،1
  ،ساری،ایرانعلوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهگروه اقتصادکشاورزی،دانشکده مهندسی زراعی،استاد ،2
  ،ساری،ایرانعلوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهگروه اقتصادکشاورزی،دانشکده مهندسی زراعی،تاداس ،3

 (29/4/98 تاریخ تصویب: -23/4/98)تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

های نوین همزمان استفاده از روش سو وعنوان راهکاری اقتصادی از یکبهایجاد بازار آب 
موجود باعث بهینه  ،تواند عالوه بر سازگاری با شرایط کم آبیمیعنوان راهکار فنی آبیاری به

منجر به  ،جویی شده در بازار گردیده و در نهایتشدن الگوی کشت و فروش آب صرفه
اندازی راه اثر نتایج نشان داد در ،های انجام شدهافزایش درآمد زارعین شود. پس از بررسی

 کلیه زیرکشت سطح درصد، 100 تا 10 از یآبیار آب قیمت بازار آب در منطقه و افزایش
 از پس کشت الگوی تغییرات و یابدمی کاهش پایه سال به نسبت هشتگرد دشت محصوالت

 سناریوهای اعمال در دشت هشتگرد کشاورزان پذیرش میزان که است آن از حاکی سازیشبیه
ود بازار آب و با وج همچنین،. است متفاوت مختلف محصوالت برای آبیای آب قیمت افزایش
 سطح در آب مصرف کاهش به منجر ،درصد 100 تا 10 میزان به آبیاری آب قیمت افزایش
 آب حجم آبیاری، آب قیمت افزایش با. شودهشتگرد می دشت منتخب محصوالت مزارع

اندازی بازار آب راه از داد، پس نشان نتایج. یابدمی کاهش الگو محصوالت کلیه برای مصرفی
 و آبیاری وریایمت آب، در سطوحی از این افزایش، کشاورزان به سمت بهبود فنو افزایش ق

البته تا حدی از افزایش قیمت آب،  روند.جبران کاهش عملکرد محصوالت و درآمد خود می
ها، برای آنها گذاری این گونه سیستموری آبیاری با توجه به هزینه باالی سرمایهابهبود فن

این محدوده از افزایش قیمت نسبت به تغییر سیستم آبیاری  در توجیه نخواهد داشت و
افزایش قیمت  ای ازاما در محدودهدهند. وش سنتی آبیاری را انجام میمقاومت کرده و به ر

آب، گرایش به سمت تغییر روش آبیاری به روش مدرن بیشتر شده و آبیاری سنتی کاهش پیدا 
نتایج نشان  یابد.حدودیت منابع آب، افزایش نمیدلیل مسطح زیرکشت به ،ولی در کل .کندمی

سناریو  7 اندازی بازار آب درداد اثر درآمدی حاصل از افزایش قیمت آب درشرایط راه
درآمدی حاصل از بهبود فناوری روش  اثر ،و همچنین درصد(100و 20،30،40،60،80،10،

های نوین روش %40و ) روش سنتی آبیاری( %80های نوین وروش %20دو سناریو) درآبیاری 
حالت، در بهترین حالت، افزایش  56پس از ارزیابی ترکیبی در  و روش سنتی آبیاری( %60و

 میلیون ریال در منطقه حاصل خواهد گردید. 194،14درآمدی معادل 
 JEL:  C6,C61بندی طبقه

 

اندمان وری آبیاری، رابازار آب، برنامه ریزی ریاضی مثبت، بهبود فن های کلیدی:واژه

 آبیاری، دشت هشتگرد
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 مقدمه

ترين ه منابع طبيعی، آب شيرين از اصلیدر ميان هم

 ،کلیطورهمنابعی است که بايد به آن اهميت ويژه داد. ب

سال است که وضعيت بحران آب به شکل  30کمتر از 

در اين دوره کوتاه اقدامات  .جدی مطرح شده است

سازگاری با اين  کارهايی برایفراوانی جهت يافتن راه

معضل در آينده نزديک شکل گرفته است که اين امر 

خود نشان دهنده اهميت موضوع در سطح جهانی است 

(Nikoei & Najafi, 2009.) 

 اصلی محدود کننده عوامل از ايران يکی در آبمنابع 

 شمار به آينده هایدهه در اقتصادی فعاليت های توسعه

 خالف بر که هستند رهايیابزا جمله از رود. بازارهامی

 کاالها و منابع تخصيص در که طوالنی سابقه و نقش

 کم توجهی مورد آب منابع تخصيص حوزه در اند،ايفاکرده

 تشديد البته اند.گرفته قرار ريزانبرنامه و گذارانسياست

 بکارگيری موجب دنيا مناطق بيشتر در آب اخير کميابی

به دليل اهميت  ،ذااست. ل گرديده سياستی ابزار اين

ايجاد بازار آب بر  بررسی تأثير موضوع، در اين مقاله به

ی الگوی کشت بازتخصيص منابع آبی و بهينه ساز

عالوه استفاده از هتاثير اين تغييرات بمحصوالت زراعی و 

های نوين آبياری بر منافع کشاورزان در دشت روش

هشتگرد استان البرز پرداخته شده است. در همين 

به مطالعات مرتبط و مشابه در اين زمينه به شرح  ،رابطه

 .ذيل پرداخته شده است 

(Sabouhi & colleagues,1386) با استفاده از ،

آب و ياضی مثبت تأثير تغيير قيمت ی ريزربرنامهالگوی  

و بر منافع خصوصی س سترار آب در دکاهش مقد

د. نار دادسی قرربررد مون سااخرن ستارا در اجتماعی ا

يش افزابه ورزان هد که کشادمین نتايج مطالعه نشا

پاسخ د کشت خوی لگواتغيير ری از راه بياآب آقيمت 

ماً به الزری ابياآب آيش قيمت افزا ،نتيجهو در هند دمی

 د.شوعه منجر نمیرسطح مزف آن در کاهش مصر

(Kiani,1388) ی لگوده از استفاابا د مطالعه خو، در

زار آب در تشکيل باه نافع بالقوم، ياضیی ريزربرنامه

دو ين مطالعه در است. ده انموآورد بروه را منطقه سا

دی قتصار افتارسی ربرای ياضی بری ريزربرنامهل مد

ار قرف هدرد موزار آب باف آب و عين با توجه به مصرزار

در آن ست که اعه رمزل يک مدل لين مداوست. اگرفته 

زار آب( و با اننيست )فقدپذير ت آب امکانالدمبا

در دو دوره عی ت زرابه محصوالد را خوآب عين زار

-بهاز آن هند که دتخصيص مین( تابستان و مستا)ز

زار آب( باد جوض و)با فرل دوم مدورودی در  عنوان

د زارع سوزی کثرسااحدف تابع هدد. شومیده ستفاا

 24بين آب له دهد که مبادمین ست. نتايج نشاا

خصوصاً ، عيند زاريش سوافزاث باعوه منطقه سای ستارو

ند اتومیزار آب با، همچنين .ددگرمید آب کمبودر دوره 

تقاضای نيروی کار و تسکين تبعات منفی يشافزاباعث 

نتايج  ،عالوهکاهش منابع آب بر روی اشتغال گردد. به

دهد که جهت گسترش دامنه بازارهای آب بايد نشان می

 های مبادله کاهش يابند.هزينه

(Nikouei & Najafi,1390)ای تحت عنوان ، در مقاله

آثار رفاهی برقراری بازار آب در کشاورزی ايران: مطالعه "

به اين نکته اشاره  "ی اصفهانهای آبيارموردی شبکه

ند که بازار آب کشاورزی ابزار مناسبی در جهت کرد

برداران کشاورزی و تخصيص بهينه منابع آب بين بهره

به د مطالعه خودر ها آن است. آنکاهش آثار کمبود 

دی قتصای اهاتحليل جنبهای برزار آب يک بازی ساشبيه

ن صفهان اشهرستاد آن در بررکااز فاهی متأثر و ر

ل آب نتقاو انقل زم با توجه به بستر ال ،ختند. سپسداپر

فی دنمونه تصان، صفهان اشهرستاری بيای آهاشبکهدر 

رستان در سال بردار کشاورزی اين شههبهر 141از 

ب نتخاری اماآجامعه ان عنوبه 1385-1386زراعی 

زار بااری برقراز که پس ن داد ند. نتايج مطالعه نشادکر

يش افزابه ورزان کشاآب، يت ودکاهش محدن مکاآب و ا

مين بين زبا تغيير تخصيص د خوای برنامهزده با

بر زاد ماوش فرآب و بهينه ص ختصا، امختلفت محصوال

د. در هند کراخوام قدد اخوز نيارد موآب خريد يا ز و نيا

-معنیرت به صوورزی کشاداران بره بهره فاريط اين شرا

 هد يافت.ايش خوافزداری ا

Parheezkari & colleagues,1392) ( در پژوهشی ،

منظور تعيين نقش آن در هسازی بازار آب ببا هدف شبيه

ت ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضای آب و بررسی اثرا

گذاری آب آبياری بر الگوی کشت تحت سياست اشتراک

رودخانه شاهرود، در سه حالت آبی در حوضه شرايط کم

سازی شد. در انتها نيز اعمال کاهش آب در شبيه

درصد صورت  30و  10، 20دسترس تحت سه سناريوی 
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گذاری گرفت. نتايج نشان داد که کاربرد سياست اشتراک

برای تخصيص منابع آب در  آب آبياری راهکاری مناسب

نتايج  ،باشد. عالوه بر آنحوضه رودخانه شاهرود می

نشان داد که با تشکيل بازار آب و انجام معامالت بين 

-نافع اقتصادی کشاورزان افزايش میمناطق مذکور، م

درصد نيز  30تا  10يابد. اعمال کاهش آب در دسترس 

از سبب افزايش مجموع سطح زير کشت محصوالت آبی 

 درصد شد. 37تا  9

Shahnooshi,1393) در تحقيقی به ساماندهی و ،)

تشکيل بازار آب در خراسان رضوی پرداخت. در اين 

تحقيق نتايج نشان داد که بازار آب باعث کاهش مصرف 

درصد شده است.  20آب موجود در منطقه به ميزان 

ايجاد بازار آب در منطقه باعث کاهش شديد  ،همچنين

زيرا کشاورزان محصوالت با  .شوداورزان نمیدر سود کش

سودآوری بيشتر را جايگزين محصوالت با سودآوری 

از اين تغيير در الگوی کشت  ،در نتيجه .اندکمتر کرده

 دچار نوسانات درآمدی کمتری شده اند. 

Vaziri & colleagues,1395) ،) به بررسی اثر

ر گذاری اقتصادی آب آبياری بر الگوی کشت دقيمت

ريزی رياضی اثباتی و روش دشت دهگالن با مدل برنامه

هزينه  ،بيشترين آنتروپی پرداختند. نتايج نشان داد

ريال است. در  3/634استخراج هر متر مکعب آب معادل 

نتيجه اختالف بين هزينه استخراج هر متر مکعب آب 

 3/1878آبياری با ارزش اقتصادی آن در اين دشت برابر 

مد و با اعمال سياست قيمت آب و دست آهريال ب

افزايش قيمت آن تا مرز ارزش اقتصادی، منجربه کاهش 

ويژه سطح زيرکشت تمامی محصوالت به مصرف آب و

شود که بازده کاهش سطح زير کشت محصوالتی می

ها بيشترين کاهش را در قبال اين سياست ناخالص آن

 اند.داشته

Howitt & colleagues,2012) (ای بهلعه، در مطا-

های اقتصادی در زمينه مديريت منظور واسنجی مدل

ريزی مثبت و تابع منابع آب در کاليفرنيا، از مدل برنامه

توليد با کشش جانشينی ثابت استفاده کردند. نتايج 

های تواند زياننشان داد که انعطاف بيشتر بازار آب می

درصد کاهش  30درآمدی حاصل از خشکسالی را تا 

 دهد.

Gohar & colleagues,2015)     ( اثرات ناشی از ،

بهبود زير ساخت های آبياری و قوانين تخصيص آب را 

بر روی کل رفاه اقتصادی بررسی کردند و عواقب 

 واقتصادی ناشی از هر سياست را بر روی امنيت غذايی 

ا هنآدرآمد مزرعه را مورد ارزيابی قرار دادند. مطالعه 

سازی قيمت هش ظرفيت ذخيرنشان داد که با گستر

يابد. غذايی کاهش و درآمد مزرعه افزايش میمواد

يک سيستم تخصيص آب پايه و بازار آزاد آب  ،همچنين

 شود.موجب افزايش امنيت غذايی می

Howitt & colleagues,2015)ای به (، در مطالعه

بررسی اثرات خشکسالی بر توليدات بخش کشاورزی در 

نقش تشکيل  و ليفرنيا پرداختندازکا مناطق مختلفی

 بازارهای آب محلی رادراين زمينه موردارزيابی قرار

جم دادند.نتايج نشان دادکه خشکسالی، اثرات منفی بر ح

قرارگيری منابع آب  منابع آب سطحی وعمق ياسطح

ب زيرزمينی داشته و کشاورزان را با محدوديت نهاده آ

ارهای آب تشکيل بازاست.دراين راستا، مواجه نموده

 و برقراری توازن بين عرضه ای بدليلمحلی ومنطقه

 راکاهش ميدهد.  خشکسالی آثارتاحدزيادی  آب تقاضای

دهند که تشکيل مطالعات بررسی شده نشان می

ن ل بيای عالوه بر ايجاد تعادبازارهای آب محلی و منطقه

ی امهبياری، باعث افزايش بازده برناتقاضای آب آ عرضه و

های اضافی در سطح ن شده و از هدر رفتن آبکشاورزا

  آورد.عمل میهاراضی ممانعت ب

 

 روش تحقیق

 یهالمد بيشتر ریگازسا رمنظوبه حاضر مطالعهدر 

 بتمث ياضیر یيزربرنامهاز روش  قعیوا يطاشر با ياضیر

 ست.ا هيددگر دهستفاآب ا یتقاضا بعاتو آوردبر جهت

1يهاسازي اقتصادي مبتنی برمدلمدل
PMP  2وSWAP 

نتيجه اعمال يک سياست و اثرگذاری آن تا حد 

به برداران نسبت العمل بهرهزيادی وابسته به نحوه عکس

                                                                                  
1. Positive Mathematical Programming (PMP) 

2. State Wide Agricultural Production Model (SWAP) 
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-العمل بهرهباشد. عکسهای اعمال شده میسياست

-ر شرايط مزرعه، نگرش و ويژگیبرداران نيز تحت تأثي

که امکان آزمون ها قرار دارد. با توجه به اينآن های

های مختلف در محيط آزمايشگاهی وجود ندارد، سياست

گذار در بخش کشاورزی به دنبال آن هر فرد سياست

ينان زيادی از نتايج اجرای است که بتواند با اطم

العمل بهره برداران نسبت نظر و عکسهای موردسياست

-امروزه اين امر به کمک مدل برنامه.ها آگاه شود به آن

-به PMPراهم شده است. ( فPMPريزی رياضی مثبت )

 شود:عنوان يک روش در طی سه مرحله دنبال می

 گرفتن نظردر  با خطی یيزربرنامه لمد تصريح -1 

 نسيواکاليبر یيتهاودمحد

 جهتاول  مرحله لمد نگادو يردمقا دبررکا  -2

  غيرخطی فهد تابع یمترهاراپا تعيين

کاربرد تابع هدف کاليبره شده در قالب يک مدل  -3

 هاخطی به منظور تحليل سياستريزی غيرامهبرن

تعيين سطح تجميع مکانی )فضايی( برای تعريف 

های و تجزيه و تحليل سياست PMPدامنه کاری مدل 

تعيين اين سطح  ،کشاورزی حائز اهميت است. در واقع

ها در يک بعد وسيع، ترکيبی از جای تحليل سياستهب

های جموعه دادهای را با مهای محلی يا منطقهويژگی

نظر را در های موردتر لحاظ نموده و سياستکوچک

دهد سطح مناطق تعيين شده مورد بررسی قرار می

Howitt & colleagues,2012) ( . رهيافت مناسب برای

تعيين سطح تجميع مکانی، استفاده از مدل توليد 

( است. SWAPای )محصوالت کشاورزی ايالتی يا منطقه

های شبکه آبی، وان زير ساخت مدلعنبه SWAPمدل 

برای ايجاد ارتباط بين متغيرهای اقتصادی و 

سازی ميزان مصرف )مدل های آبی(، بهينه هيدرولوژيکی

آب در بخش کشاورزی و تشکيل بازارهای آب محلی و 

گيرد. در اين مطالعه، با ای مورد استفاده قرار میمنطقه

 مقاالت در رفته بکار استفاده از تلفيق مدلهای

(Howitt,2012) و (Dagnino,2012) از يک سيستم

-ی دو فرآيند مجزا است استفاده میتجميعی که دارا

ريزی رياضی شامل مدل برنامه ،شود. فرآيند نخست

باشد که جزء اقتصادی مدل در اين ( میPMPمثبت )

شامل تابع عملکرد محصوالت  ،مطالعه است. فرآيند دوم

 .باشدمنطقه میبا توجه به موجودی آب 

ريزي رياضی مثبت جزء اقتصادي مدل: رهيافت برنامه

(PMP) 

صورت به SWAPمراحل گام به گام واسنجی مدل 

 :زير است

بندی منطقه مورد مطالعه و مرحله اول: تقسيم

 های سال پايهآوری دادهجمع

با توجه به موضوع مورد مطالعه دشت هشتگرد به 

 شود.ارباغ تقسيم میسه بخش هشتگرد، کوهسار و چه

ريزی خطی و تعيين مرحله دوم: حل مدل برنامه

 ایهای سايهقيمت

ای و تخمين مرحله سوم: برآورد تابع توليد منطقه

  CESضرايب 

در اين مرحله پارامترهای بازده ثابت نسبت به 

برای هر منطقه و محصول به  CESمقياس تابع توليد 

 (Howitt & colleagues,2012کمک روش توسعه يافته 

اين امکان را ايجاد  CESشوند. تابع توليد برآورد می، )

های توليد کند که يک نرخ جانشينی ثابت بين نهادهمی

وجود آيد. فرم کلی و ضرايب لئونتيف )با نسبتی ثابت( به

در اين مطالعه با توجه به  مورد استفاده CESتابع توليد 

سرمايه قابل برآورد های زمين، آب، نيروی کار و نهاده

 است:

مرحله چهارم: برآورد تابع هزينه نمايی و تخمين 

 پارامترهای آن

شامل تخمين تابع هزينه غير خطی و  ،قسمت بعد

محاسبه پارامترهای آن است. برای اين کار از تابع هزينه 

صورت هکل زمين استفاده می شود که شکل کلی آن ب

 زير است:

 
∀g=1,2,…, m, ∀i=1,2,…,𝑛  

       
مرحله پنجم: برآورد تابع تقاضای محصوالت 

 های درون زاکشاورزی بر اساس قيمت

ريزی نهايی و مرحله ششم: ساختن مدل برنامه

 با ،در اين مرحله،  واسنجی شده PMP تبيين مدل 
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استفاده از تابع هزينه نمايی واسنجی شده، تابع 

ای هبا توجه به محدوديتای برآورد شده و توليد منطقه

 .  شودريزی غيرخطی ساخته میمنابع، يک مدل برنامه

جزء بيوفيزيکی مدل: تابع عملکرد محصوالت مبتنی بر 

 نياز آبی توليد

ابتدا تابع عملکرد محصول با عملکردهای کاهشی را، 

کار بردن مقادير بيشتر زمين در توليد هر هدر صورت ب

بازده کاهشی نسبت به  .شدمحصول داده شده تصريح 

ای ها در سطح منطقهمقياس از تخصيص کامل آبياری

(، 2کند. تابع توليد محصول در رابطه )می جلوگيری

دهنده کاهنده بودن عملکرد هر محصول در نتيجه نشان

های بيشتر برای کشت محصوالت کار بردن زمينهب

با توسعه دادن مقياس توليد  است. عملکردهای کاهشی

دهنده اصل منافع ريکاردين است، که بيانگر آن ننشا

های با کيفيت بهتر به کشت است که ابتدا زمين

های کمتر زمين ،يابد و سپسمحصوالت اختصاص می

شوند. تابع عملکرد زير مناسب وارد فرآيند توليد می

های با کيفيت مختلف درکاهش برای تخمين اثر زمين

مين مورداستفاده عملکردها با توسعه دادن وسعت ز

                                                          :قرارگرفته است

  

 
 

ی مورد نياز برای هاهدادبا توجه به اهداف تحقيق 

محصوالت عمده منطقه  انجام اين مطالعه مربوط به

شامل گندم، جو، يونجه، ذرت علوفه ای، خيار و گوجه 

 شامل باشد کهمی 1395-96ی سال زراعی فرنگی و برا

آب در  منابع ،رفیـمصآب  هـهزين ،دـتولي یاـهزينهه

و  بیآ زنيا ،دعملکر انميز ،کشت يرز سطح س،سترد

. جامعه آماری تحقيق است تمحصوال ایمنطقه قيمت

شامل کشاورزان دشت هشتگرد استان البرز و با روش 

بندی سطح ی بوده و براساس دستهاگيری طبقهنمونه

نياز اين موردهای زيرکشت زارعين انجام گرفته و داده

رزان و با کشاو ریاحبه حضوـمص قـطرياز  تحقيق

توجه به اينکه تعداد  بامديران بخش آب وکشاورزی )

باشد( متخصصين مربوطه در اين دو بخش محدود می

با استفاده و صورت گزينشی کارشناسان مورد مصاحبه هب

سازمان جهاد  در هشد ثبتو  دیاسنا تطالعاااز 

. ديدگر تکميلالبرز  ایکشاورزی و شرکت آب منطقه

جهت برآورد و تجزيه و تحليل نتايج از بسته نرم افزاری 

GAMS .استفاده شده است 

 

 نتایج و بحث

 هيارا ريزیبرنامه مدل حل از حاصل نتايج دامه،در ا

 نبيا واسنجی گانهپنج مراحل طی تحقيق اين در شده

 منابع مديريت هایسياست اعمال از حاصل نتايج. شدند

 اين اثرات و( آبياری بهبود فنآوری و بازار آب) آب

 زراعی، منتخب محصوالت کشت الگوی بر هاسياست

 دردسترس آب منابع کشاورزی، توليدات ميزان

 کشت الگوی از حاصل ناخالص بازده و کشاورزان

در . شدند يابیارز و تحليل زراعی، منتخب محصوالت

سطح زيرکشت محصوالت زراعی در  ،دشت هشتگرد

هکتار بوده است.  10452، معادل 1395-96سال زراعی 

 محصوالت زراعی گندم، جو، نخود، لوبيا، پياز، گوجه

ن ای در ايفرنگی، سبزيجات، خيار، يونجه و ذرت علوفه

ز شوند که در سال مورد مطالعه بيش امنطقه کاشته می

های زراعی به از سطح زيرکشت زميندرصد  91

و  محصوالت گندم، جو، گوجه فرنگی، خيار، يونجه، نخود

در مطالعه  ،ای اختصاص داشته است. لذاذرت علوفه

 .حاضر، اين محصوالت مورد بررسی قرارگرفته اند

 شدههيريزي رياضی ارامدل برنامه نتايج حاصل ازحل

رفتار سازی ، نتايج شبيه (1) شماره در جدول

کشاورزان شهرستان هشتگرد نسبت به سياست افزايش 

، 40،  30، 20، 10قيمت آب آبياری تحت سناريوهای 

 درصد نشان داده شده است. 100و  80، 60
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 هشتگرد بر سطح زيرکشت و درآمد کشاورزان دشتدر  ( اثرات افزايش قيمت آب در اثر راه اندازی بازار آب1جدول )

 ميزان ب آبياری تحت سناريوهای مختلفافزايش قيمت آ

 تغييرات

الگوی 

سال پايه 

 )هکتار( 

 محصول

100% 80% 60% 40% 30% 20% 10% 

1491 

60/0- 

1493 

47/0- 

1494 

40/0-  

1496 

27/0- 

1497 

2/0- 

1497 

2/0- 

1498 

13/0- 

 ميزان

 درصد

 گندم 1500

337 

71/3- 

339 

14/3- 

342 

29/2- 

344 

71/1- 

345 

43/1- 

347 

86/0- 

348 

57/0- 

 ميزان

 درصد

 جو 350

0 

100- 

0 

100- 

0 

100- 

0 

100- 

0 

100- 

0 

100- 

21 

5/82- 

 ميزان

 درصد

 نخود 120

1074 

36/2- 

1078 

00/2- 

1083 

55/1- 

1088 

09/1- 

1091 

82/0- 

1094 

55/0- 

1097 

27/0- 

 ميزان

 درصد

 گوجه فرنگی 1100

147 

00/2- 

147 

00/2- 

148 

33/1- 

148 

33/1- 

149 

67/0- 

149 

67/0- 

149 

67/0- 

 ميزان

 درصد

 خيار 150

343 

00/2- 

344 

71/1- 

345 

43/1- 

346 

14/1- 

347 

86/0- 

348 

57/0- 

349 

29/0- 

 ميزان

 درصد

 يونجه 350

1208 

36/3- 

1215 

80/2- 

1222 

24/2- 

1230 

6/1- 

1235 

2/1- 

1239 

88/0- 

1245 

4/0- 

 ميزان

 درصد

 ذرت علوفه ای 1250

4600 

56/4- 

4616 

23/4- 

4634 

86/3- 

4652 

49/3- 

4664 

24/3- 

4674 

03/3- 

4707 

34/2- 

 ميزان

 درصد

 مجموع اراضی 4820

42153 

63/39- 

42459 

28/33- 

42794 

33/26- 

43165 

63/18- 

43367 

44/14- 

43581 

00/10- 

43812 

21/5- 

 ميزان

 درصد

 *سود ناخالص 44063

 باشد. سود ناخالص حاصل از الگوی کشت بر حسب ميليون ريال می *مأخذ: يافته های تحقيق. 

اندازی اثرات افزايش قيمت آب در اثر راه وهمچنين

بازار آب در شهرستان هشتگرد بر سطح زيرکشت و 

ذکر گرديده است . همانطور که   درآمد کشاورزان

 10شود در اثر افزايش قيمت آب آبياری از مالحظه می

ح زيرکشت کليه محصوالت نسبت به درصد سط 40تا 

که محصول گندم با طوریيابد. بهسال پايه کاهش می

درصد کاهش سطح کمترين و محصول  27/0تا  13/0

درصد کاهش سطح پس از نخود  33/1تا  67/0خيار با 

که از الگوی کشت منطقه حذف می شود، بيشترين 

تغييرات را در الگوی کشت شهرستان هشتگرد به خود 

دهد که دهند. افزون بر اين، نتايج نشان میتصاص میاخ

درصدی قيمت آب آبياری و کاهش  40تا  10با افزايش 

مجموع سطح زيرکشت محصوالت منتخب زراعی، سود 

 49/3تا  34/2ناخالص کشاورزان شهرستان هشتگرد 

يابد. علت درصد نسبت به شرايط سال پايه کاهش می

ر الگوی کشت، کاهش کاهش بازده ناخالص کشاورزان د

سطح زيرکشت محصوالت منتخب زراعی به خصوص 

بر مانند گوجه فرنگی، يونجه و محصوالت پربازده اما آب

شود که در اثر افزايش قيمت باشد. مالحظه میذرت می

درصد، سطح زيرکشت کليه  100تا  60آب آبياری از 

يابد. از اين محصوالت نسبت به سال پايه کاهش می

درصد کاهش  60اهش به بعد، محصول گندم به مقدار ک

يافته که اين مقدار کمترين کاهش سطح و محصول جو 

الگوی  درصدکاهش سطح، بيشترين تغييرات را در 71/3

دهد. کشت شهرستان هشتگرد به خود اختصاص می

آن  سازی حاکی ازتغييرات الگوی کشت پس ازشبيه

اعمال  که ميزان پذيرش کشاورزان هشتگردی در است

سناريوهای افزايش قيمت آب حاصل از ورود به به 

باشد. افزون بازارآب برای محصوالت مختلف متفاوت می

 100تا  60دهد که با افزايش بر اين، نتايج نشان می

درصدی قيمت آب آبياری در بازار و کاهش مجموع 

سطح زيرکشت محصوالت منتخب زراعی، سود ناخالص 

درصد  63/39تا  33/26د کشاورزان شهرستان هشتگر

يابد. ميزان آب نسبت به شرايط سال پايه کاهش می
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مصرفی برای کشت محصوالت زراعی در شهرستان و 

جويی شده در اثر افزايش قيمت آب و با حجم آب صرفه

 ، نشان داده شده (2) ، در جدولبازار انگيزه ارايه آن در

 است. 
 

دشت هشتگرد پس از راه اندازی بازار آب درسناريوهای مختلف افزايش قيمت آب شده درجويی ميزان آب مصرفی و صرفه( 2جدول )

 )هزار مترمکعب(

 های تحقيقماخذ:  يافته
 

افزايش قيمت آب ،  (2)شماره با توجه به جدول

درصد منجر به کاهش مصرف  40تا  10آبياری به ميزان 

مزارع کليه محصوالت منتخب زراعی  آب در سطح

شود. با افزايش قيمت آب آبياری شهرستان هشتگرد می

جويی شده در درصد، حجم آب صرفه 40تا  10به ميزان 

رسد و هزار مترمکعب می 1463به  966الگوی کشت از

درصد  100تا  60افزايش قيمت آب آبياری به ميزان 

 منجربه کاهش مصرف آب درسطح مزارع کليه

به  1630محصوالت منتخب زراعی شهرستان هشتگرد از

تواند اين شود که کشاورز میهزار مترمکعب می1939

جويی شده را در بازار آب عرضه نمايد. ميزان آب صرفه

 کشت وری بر الگویامنظور بررسی اثرات بهبود فنبه

درآمد،  و آب مصرف تغييرات ميزان و زراعی محصوالت

.در ی بر نياز آبی توليد محاسبه شدتغييرات عملکرد مبتن

 آمده و آمار مورد نياز برای محاسبه  (3جدول )

  است.

 

 
آمار مورد استفاده برای محاسبه اثر تغييرات عملکرد( 3جدول )  

Bw Pw P Yield C Water Area 
 نياز آبی 
)هزار 

مترمکعب در 
 هر هکتار(

 قيمت آب 
 ) هزار ريال(

قيمت 
محصول 

)ريال در هر 
 تن(

 عملکرد 
 )تن در هکتار(

 هزينه ها بجز آب 
 ) هزار ريال(

 کل آب مصرفی 
 )ميليون مترمکعب(

سطح 
 زيرکشت 
 )هکتار(

 سنتی نوين سنتی نوين
 

 کل سنتی نوين سنتی نوين سنتی نوين

6.2 12.4 
16000 

 
16000 

 
16900000 7.3 5.5 21541.8 14361.2 10.39 13.85 0028  

5.2 10.3 16000 
 

16000 
 

20000000 5.3 4.0 16568.8 11045.8 2.80 3.73 905 

12.6 25.1 
16000 

 
16000 

 
5000000 10.6 8.0 22494.6 14996.4 1.66 2.21 220 

13.9 27.7 16000 
 

16000 
 

4000000 59.4 45.0 108447.9 72298.6 15.14 20.19 1820 

8.7 17.5 16000 
 

16000 
 

5000000 64 .2 35.0 69947.1 46631.4 2.88 3.84 550 

16.2 32.4 16000 
 

16000 
 

3500000 79.2 60.0 55939.3 37292.8 5.25 7.00 540 

7.5 15.0 16000 
 

16000 
 

2400000 72.6 55.0 51720.7 34480.5 11.25 15.00 2505 

 مأخذ: يافته های تحقيق.

آب مصرفی در  حجم آب مصرفی با افزايش قيمت آب آبياری 

 سال پايه 

 محصول

100% 80% 60% 40% 30% 20% 10% 

 گندم 10950 10935 10928 10928 10921 10906 10899 10884

 جو 2146 2133 2127 2115 2109 2096 2078 2066

 نخود 1020 179 0 0 0 0 0 0

 گوجه فرنگی 9898 9871 9844 9817 9790 9745 9700 9664

 خيار 1082 1075 1075 1075 1068 1068 1061 1061

 يونجه 3856 3845 3834 3823 3812 3801 3790 3779

 علوفه ای ذرت 13135 13082 13019 12977 12925 12841 12767 12694

 مصرفی جمع آب  42087 41120 40827 40735 40624 40457 40294 40147

 جويی شدهحجم آب صرفه 966 1259 1351 1463 1630 1792 1939
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با  شود، کشاورزانهای نوين آبياری باعث میشيوه 

استفاده از آن بتوانند آب مصرفی خود در يک هکتار را 

کاهش دهند تا ميزان کاهش درآمد را که در اثر کاهش 

سطح زير کشت اتفاق افتاده، جبران نمايند. در اين 

در محاسبه منافع حاصله در هر منطقه، درآمد  ،حالت

جويی شده با قيمت جديد )افزايش فروش آب صرفه

ک عامل انگيزشی برای ورود به بازار آب عنوان ييافته( به

تواند موثر واقع های نوين آبياری، میو استفاده از روش

شود. در تحقيقات صورت گرفته از وزارت جهاد 

ياری نوين راندمان آبياری در دو حالت انواع آب ،کشاورزی

درصد در استان البرز در  30درصد و آبياری سنتی 60

عنوان عملکرد فعلی  به گرفته شده است. عملکرد نظر

سنتی در نظر گرفته شده و بر اساس گزارشات جهاد 

کشاورزی عملکرد محصوالت زراعی درشيوه آبياری نوين 

در اينجا  ،لذا .باشددرصد بيشتر از آبياری سنتی می 32

  .اين عملکرد نيز در نظر گرفته شد
عملکردهای متفاوتی برای  ،( 3جدول ) با استفاده از

، ميزان  مختلف ايجاد شد و با استفاده از آن محصوالت

 سطح زيرکشت محصوالت مختلف با تغييرات سود و

( گزارش 4) نتايج آن درجدول عملکرد بررسی و تغيير

گذاشته و  بر راندمان آبياری تأثير . بهبود تکنولوژی  شد

با توجه به تغيير در راندمان با استفاده از مقادير محاسبه 

افتد که ای متفاوتی اتفاق می، عملکردهBشده 

 12و  9،  7،  3محاسبات نشان داد اين عملکردها 

  درصد بيشتر از عملکردهای کنونی هستند.

 
 اثرات اعمال سياست بهبود فن آوری آب آبياری در دشت هشتگرد بر سطح زيرکشت و سود ناخالص کشاورزان (4جدول )

 باشد.سود ناخالص حاصل از الگوی کشت بر حسب ميليون ريال می *مأخذ: يافته های تحقيق.  

 

که در اثر اعمال  شودمیمالحظه ،  (4با توجه به جدول )

وری آب آبياری و افزايش عملکرد تحت بهبود فنا

درصد در دشت هشتگرد، و با ثابت  12تا  3سناريوهای 

بودن ساير متغيرها از جمله ميزان آب دردسترس 

کشاورزان نسبت به شرايط سال پايه، تغييرات مختلفی 

دست شود. با توجه به نتايج بهبر الگوی کشت ايجاد می

درصد نوين 40ی و درصدسطح زيرکشت سنت 60بهبود عملکرد در صورت   ميزان 
 تغييرات

الگوی سال پايه 
12% محصول )هکتار(   %9  %7  %3  

 نوين 1141 1165 1172 1188
1120 
1680 

 گندم
1645 1657 1664 1679 

 سنتی

391 388 383 368 
 362 نوين

543 
 جو

517 526 531 542 
 سنتی

 132 نوين 136 142 144 149
88 

 نخود
61 67 74 84 

 سنتی

 728 نوين 749 770 780 795
1092 

 گوجه فرنگی
1061 1071 1078 1091 

 سنتی

 220 نوين 226 233 237 243
230 

 خيار
320 323 325 329 

 سنتی

 324 نوين 332 341 345 352
216 

 يونجه
148 167 179 204 

 سنتی

 1002 نوين 1019 1044 1055 1071
1503 

 
 ذرت علوفه ای

1478 1487 1492 1502 
سنتی    

4189 4121 4078 3971 
 نوين

3736 
5604 

 مجموع اراضی

5230 5298 5343 5431 
 سنتی

*سود ناخالص 78438  80352 83337 84689 86796  
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شود که افزايش عملکرد توسط مالحظه میآمده، 

وری اکشاورزان پس از اجرايی شدن سياست بهبود فن

آب آبياری منجر به افزايش سطح زيرکشت کليه 

محصوالت منتخب زراعی هشتگرد در آبياری نوين و 

کاهش سطح زيرکشت در آبياری سنتی شده است. با 

آب و باال رفتن عملکرد همه محصوالت  اوریبهبود فن

رود کشاورزان محصول يونجه را کشاورزی انتظار می

کاهش بيشتری نسبت به ساير توليدات خود بدهند و 

خيار را کمتر از ديگر محصوالت کاهش دهند. در هر 

سود کشاورزان افزايش بيشتری نسبت به مورد  ،مرحله

درصد افزايش در سناريوی  5/2قبل داشته و سود آنها از 

درصد افزايش  5/0ايه به حدود اول نسبت به سناريوی پ

،  (5در جدول ) .استرسد که مقدار قابل توجهی می

درصد  20که سناريوی افزايش عملکرد در صورتی نتايج

درصدنوين آبياری شوند،  80سطح زيرکشت سنتی و

شود،سطح که مشاهده میطورآورده شده است.همان

 ،زيرکشت نخود در روش نوين هيچ تغييری نکرده است

ی درروش سنتی سطح زيرکشت کاهش پيداکرده ول

است. سطح زيرکشت يونجه با افزايش عملکرد در روش 

نوين، از همه محصوالت بيشتر افزايش خواهد يافت. اين 

افزايش سطح زيرکشت درروش نوين وکاهش سطح 

زيرکشت در روش سنتی منجر به افزايش سود 

 6کشاورزان شده و آن را نسبت به سال پايه 

  دهد.فزايش میدرصدا

 
 اثرات اعمال سياست بهبود فن آوری آب آبياری در دشت هشتگرد بر سطح زيرکشت و سود ناخالص کشاورزان (5جدول )

 باشد.سود ناخالص حاصل از الگوی کشت بر حسب ميليون ريال می *  مأخذ: يافته های تحقيق.

 

-نتايج، اثرات درآمدی حاصل از راهدر بخش آخر 

 های آبياری برای کل اندازی بازار آب و بهبود روش

 تغييرات سود ناخالص بخش ،دشت هشتگرد و همچنين

دشت در حاالت مختلف افزايش قيمت آب در کشاورزی 

-به (7( و )6جداول ) سناريوهای روش آبياری در بازار و 

   با ، (6) با توجه به جدول جا آمده است.طور يک

 

 ميزان درصد نوين 20درصدسطح زيرکشت سنتی و  80بهبود عملکرد درصورت 
 تغييرات

الگوی سال پايه 
 %3 %7 %9 %12 محصول )هکتار( 

 يننو 571 583 593 602
560 

2240 
 گندم

2220 2225 2229 2239 

 سنتی

201 194 191 190 
 نوين

181 
724 

 جو

700 707 711 723 
 سنتی

 44 نوين 44 44 44 44
176 

 نخود
78 103 121 174 

 سنتی

 364 نوين 397 403 411 423
1456 

 گوجه فرنگی
1417 1427 1435 1453 

 سنتی

 110 نوين 124 125 128 132
440 

 يارخ
423 428 431 439 

 سنتی

 108 نوين 108 197 211 227
432 

 يونجه
414 419 422 431 

 سنتی

 501 نوين 501 522 528 536
2004 
 

 ذرت علوفه ای

1982 1988 1992 2003 
 سنتی  

2165 2109 2065 1935 
 نوين

1868 
7472 

 مجموع اراضی

7234 7297 7341 7462 
 سنتی

 *سود ناخالص 69578  70130 72029 72853 74043
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 ، درآمد دشت هشتگرد افزايش قيمت آب در درصدصد 

نيز افزايشی   ناشی از فروش آب صرفه جويی شده

،  همچنين . دش ميليون ريال خواهد 3168معادل 

  حالت منجر دو در آبياری نيز وریافن سناريوهای بهبود

    . شد  خواهد  کشاورزان  درآمد افزايش به 

 
 درسناريوهای مختلف د بطور همزماناثرات درآمدی حاصل از راه اندازی بازار آب و بهبود روش آبياری در دشت هشتگر( 6جدول )

 )ارقام به ميليون ريال( 
رآمدی ناشی از راه اندازی بازارآب و افزايش قيمت اثرات د شرح

 دردشت هشتگرد
 اثرات درآمدی حاصل از بهبود فن آوری روش آبياری در دشت هشتگرد

 20درصد سطح زير کشت سنتی و  80
 درصد نوين

 40درصد سطح زير کشت سنتی و  60
 درصد نوين

ت
يم

د ق
رش

د 
رص

د
 

10 

20 30 40 60 80 100 3 7 9 12 3 7 9 12 

ر 
يي

 تغ
 از

ی
اش

ن ن
زيا

ت
کش

ی 
گو

ال
 

724 1382 1980 2531 3519 4385 5158 70130 72029 72853 74043 80352 83337 84689 86796 

از 
ی 

اش
د ن

رآم
د

ه 
رف

 ص
ب

ش آ
رو

ف
ده

 ش
ی

وي
ج

 

1327 
 

2164 2829 3627 5088 6644 8326 

 86796 84689 83337 80352 74043 72853 72029 70130 3168 2259 1569 1096 849 782 603 جمع

 مأخذ: يافته های تحقيق

 
حاالت مختلف افزايش قيمت آب در بازار و سناريوهای  لص بخش کشاورزی دشت هشتگرد درتغييرات سود ناخا( مجموع 7جدول)

 روش آبياری )ارقام به ميليون ريال(
ترکيب روش 

 آبياری
 درصد نوين 40ح زير کشت سنتی و درصد سط 60 درصد نوين 20درصد سطح زير کشت سنتی و  80

درصد رشد 
 قيت آب

3 7 9 12 3 7 9 12 

10 (5037) (3138) (2314) (1124) 5185 8170 9522 11629 
20 (4858) (2959) (2135) (945) 5364 8349 9701 11808 
30 (4791) (2892) (2068) (878) 5431 8416 9768 11875 
40 (4544) (2645) (1821) (631) 5678 8663 10015 12122 
60 (4071) (2172) (1348) (158) 6151 9136 10488 12595 
80 (3381) (1482) (658) 532 6841 9826 11178 13285 
100 (2472) (573) 251 1441 7750 10735 12087 14194 

 مأخذ: يافته های تحقيق

 

 گيري و پيشنهادهانتيجه

 در، دشویمالحظه م (7درجدول )گونه که همان

 40درصد سنتی و 60ياری )روش آب يبحالت دوم ترک

اقدام به  که کشاورز يمتیق يطشرا هر در ،درصد نوين(

سود  يد،آب نما آب و فروش آن در بازار يیجوصرفه

حالت اول  در لیو .يافتخواهد  يشناخالص او افزا

 يمتق يشافزا يوسه سنار فقط در ياری،روش آب يبترک

 و خواهد شد کشاورزود ناخالص س يشآب منجر به افزا

 ،يطیشرا ينچن در و کرد خواهد يانز ،حاالت يردر سا

-آب به يیجوصرفه یبرا یايزهانگ به بازار ورود نکرده و
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با  دهدیم يحترج بازار آب نداشته و منظور فروش آن در

 . کند یکل آب دردسترس خود اقدام به کشاورز

 دلم حل از مدهدست آهب نتايج به باتوجه طورکلی،هب

 رزي پيشنهادهای تحقيق، دراين شده هيارا ريزیبرنامه

 :شودمی ارايه

به  رمنج آب اندازی بازارکه راه داد نشان نتايج -1

 در سازی الگوی کشت موجودو بهينه آب بازتخصيص

ه ب سياست اين که شودمی پيشنهاد ،لذا .شودمی منطقه

 در دموجو آب منابع پايداری زمينه در موثر ابزاری عنوان

 . شود گرفته کاربه هشتگرد دشت

های تلفيقی در بخش تکارگيری سياسهب -2

 داشت.بر مصرف آب خواهد  موثرتریکشاورزی اثر 

ر دار آب اندازی بازبرای اينکه راه شودمی توصيه ،بنابراين

يک منطقه منجر به کاهش عملکرد محصوالت در آن 

-آبياری به وریاهبود فنزمان شرايط بمنطقه نشود، هم

 چرا .فراهم گردد مطالعه مورد منطقه در تلفيقی صورت

 ستا ممکن اندازی بازار آبراه سياست يکباره اعمال که

 منطقه در زراعی محصوالت کشت برای را زارعين تمايل

 . دهد کاهش

ا عنايت به اينکه حجم آب قابل برداشت مطابق ب -3

 ،ذال است؛زيرزمينی ثابت برداری از چاه آب پروانه بهره

يش جلوگيری از اضافه برداشت آب با توجه به افزا برای

زی انداراه از شود قبلقيمت آن در بازار، پيشنهاد می

 12ه های آب مطابق مادکليه چاه بازار آب در هر منطقه،

ملزم به نصب کنتورهای  ، قانون توزيع عادالنه آب

  .هوشمند آب گردند

 هشتگرد دشت کشاورزان اخالصن بازده کاهش -4

افزايش بازده  در بازار و قيمت آب افزايش شرايط در

 ترينمهم جمله از وری روش آبياری،اناخالص با بهبود فن

 از استفاده ،لذا. بود تحقيق اين در آمده دستبه نتايج

 بدون يا بهره کم مالی هایکمک و بالعوض تسهيالت

 جهت شاورزی،ک بخش مديران و مسئوالن توسط سود

 اجرای مواقع در هشتگردی کشاورزان از حمايت

 محصوالت کشت تداوم به تواندمی مذکور هایسياست

 دشت در کشاورزی هایفعاليت پويايی و زراعی منتخب

اعمال سياست بهبود  ،نمايد. لذا شايانی کمک هشتگرد

کاهش درآمد ناشی از افزايش قيمت آب آبياری  وری،افن

 د کرد.را جبران خواه

 و اندازی بازار آبراه داد که نشان تحقيق نتايج -5

 سطح کاهش به منجر آبياری بهبود فنآوری روش

 منتخب الگوی در يونجه ایعلوفه محصول زيرکشت

 باالی پتانسيل به توجه با. شودمی هشتگرد دشت زراعی

 نياز و سنگين و سبک هایدام توليد در هشتگرد منطقه

 احشام و هادام تغذيه جهت ایعلوفه محصول به

 به کاهش محسوس توجه با که شودمی توصيه دامداران،

تحت  منطقه زراعی الگوی در يونجه کشت زير سطح

 اين برای مناسبی جايگزين گذاری،سياست شرايط

 ترويج کشت .شود کشت گنجانده الگوی در محصول

 کمتر حساسيت از که شبدر يا و جو مانند محصوالتی

 آب منابع پايدار مديريت بخش هایسياست به نسبت

 .شودمی منظور پيشنهاد اين برای برخوردارند،
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