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 چکیده

اند. از این رو، به شدت تحت فشار بوده هاهاي استان کرمان به دلیل تقاضاي رو به افزایش آندر دشت هاي زیر زمینیهاي اخیر منابع آبطی دهه
اسـت. بـدون تردیـد یکـی از     ز اهمیت روزافزونی در بین سیاست گذاران و کشاورزان برخوردار شدهي منابع آب امدیریت هوشمندانه و تخصیص بهینه

ي بلندمدت کشور نیز بر آن تأکید دارد. با ایـن حـال   ي منابع آب، ارزش اقتصادي این نهاده است که راهبرد توسعهتخصیص بهینهترین ابزارهاي مهم
هاي کشاورزي مختلفی که دولت عموماً جهت نیل به خودکفایی در تولید محصـوالت اساسـی اتخـاذ    تسؤال اصلی مورد بحث اینجاست که آیا سیاس

ي حاضر اثر ي فوق، در مطالعهراستا با مدیریت منابع آبی هستند؟ با این رویکرد و جهت ایجاد چهارچوبی تحلیلی براي پاسخ گویی به مسئلهکند، هممی
هاي حمایتی دولت در بازار این محصول بر ارزش اقتصادي منابع آب زیر زمینی دشت ترین سیاستن یکی از مهمسیاست خرید تضمینی گندم به عنوا

بـا   90-91اي مورد ارزیابی قرار گرفت. اطالعات مورد نیاز در این مطالعه بـراي سـال زراعـی    ریزي ریاضی چند دورهارزوئیه با استفاده از روش برنامه
آوري گردید. اي و سازمان جهاد کشاورزي استان کرمان جمعاي از کشاورزان منطقه ارزوئیه، همچنین از سازمان آب منطقهسشنامهاستفاده از اطالعات پر

دهد ولی با مدیریت اقتصادي منابع آبـی دشـت سـازگار    نتایج نشان داد که سیاست خرید تضمینی گندم هر چند سود ناخالص کشاورزان را افزایش می
ها بر منابع آبی را مد نظر قرار دهند تا عالوه بر تشویق هاي حمایت از تولید، اثرات جنبی آنگذاران در زمان وضع سیاستبایست سیاستنیست. لذا می

از تولید هاي حمایت برداري از منابع آب، همگام با سیاستبه تولید بیشتر به حفظ منابع آب نیز اهمیت داده شود. همچنین به منظور کاهش و کنترل بهره
توانـد  هاي جدید و آب اندوز، ترویج ارقام مقاوم به خشکی و البته استراتژي کم آبیاري بهینه نیز مـی بهاي تدریجی، بسط تکنولوژيسیاست دریافت آب

  اجرا شود.
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  1 مقدمه

آب، رشد سریع جمعیت و نیاز به تولیـد بیشـتر،    محدودیت منابع
هـاي  است که در بخش کشاورزي، نسبت به سـایر بخـش  سبب شده

ي آب، تقاضاي بیشتري براي مصرف این نهـاده وجـود   کنندهمصرف
ترین چـالش بخـش کشـاورزي در شـرایط     باشد. بنابراین، مهمداشته

). 12 و 11کنـونی چگــونگی تولیـد بیشــتر غـذا از آب کمتــر اســت (   
 از آبی زیرکشت سطح افزایش منظور به آب منابع يهتوسع هايطرح
 و آب شـرایط  بـا  کشـورهایی  در کـه  است زیربنایی هايبرنامه جمله

   .استبوده توجه مورد همواره ایران، مانند خشک نیمه و خشک هوایی
                                                        

ارشد گروه اقتصـاد کشـاورزي، دانشـگاه    آموخته کارشناسیاستادیار و دانش -2و 1
 تربیت مدرس 

 )Email: shamosavi@modares.ac.ir       نویسنده مسئول: -(*

 و منافع اساس بر هادولت ي جهانکشورها اکثر درعالوه بر این 
از تولید در  حمایتیهاي سیاست کنترل و تعیین به قداما کشور مصالح

حمایت از بخش کشـاورزي در کشـورهاي   . کنندمیبخش کشاورزي 
رسیدن به اهدافی از قبیـل افـزایش درآمـد     جهتمختلف دنیا عمدتاً 

افزایش تولید، کنترل نوسانات قیمت مواد غذایی، افـزایش  کشاورزان، 
از محصـوالت اسـتراتژیک    صادرات محصوالت کشاورزي و حمایـت 

 ،20، 16گیـرد ( داخلی در مقابل محصوالت رقیب وارداتی صورت می
  . )23 و 22

) با ارائه مدلی به نام مدل فلوید به بررسی آثار قیمـت  17فلوید (
حمایتی بر بازدهی عوامل تولید (نیـروي کـار و زمـین) پرداخـت. بـا      

ا میزان تغییر بازدهی استفاده از این مدل در کشور ایاالت متحده آمریک
هاي نیروي کار و زمین طی سیاست حمایتی قیمـت بـر درآمـد    نهاده

) بـه بررسـی   19لین ( شخصی کشاورزان در حال و آینده ترسیم شد.
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هاي دولت شامل سه متغیر نرخ واکنش عرضه گندم نسبت به سیاست
حمایت مؤثر، نرخ پرداخت جبرانی مؤثر و میزان تخصیص سطح زیـر  

در ایاالت متحده آمریکـا پرداخـت.    1950-1975 يي دورهکشت برا
نتایج نشان داد که متغیر نرخ حمایت مؤثر بر عرضه گندم اثر مثبت و 

داري دارد. متغیرهاي نرخ پرداخت جبرانی و سطح زیر کشت نیز معنی
دار بر عرضه نشـان دادنـد. قـوش و    به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی

ي گنـدم و بـرنج در مقابـل    کـنش عرضـه  ) در بررسـی وا 18نئوجی (
هاي دولت هند نشان دادند قیمت تضـمینی و تکنولـوژي بـر    سیاست

اي دارد و سهم تکنولـوژي  عرضه این محصوالت تأثیر قابل مالحظه
  بیش از قیمت ارزیابی شد.

در کشور ایران نیز یکی از ابزارهاي حمایتی، خرید تحـت قیمـت   
اند تا با حمایت از تولیـد  ش کردهها همواره تالتضمینی است و دولت

کنندگان داخلی انگیزه الزم براي افزایش تولیـد محصـوالت اساسـی    
 یـران گندم غالباً به شـکل نـان در ا  . )1همانند گندم را ایجاد نمایند (

خانوارها از  یاصل ي. نان حاصل از گندم به عنوان غذاشودیمصرف م
نان نسـبت بـه    يتقاضا یینبرخوردار بوده و کشش پا ییباال یتاهم
از ایـن رو ایـن    ).15 و 4اسـت (  وضـوع م یـن ا یانگرب یمتق ییراتتغ

بـوده و   يبخش کشـاورز  گذارانیاستهمواره مورد توجه س محصول
ــداز تول ايمــداوم و گســترده هــايیــتدولــت حما ــنا ی محصــول  ی

هاي حمایتی اعمال شده در بـازار گنـدم   در زمینه سیاست. استداشته
) 7و همکـاران (  یشدورانـد اري صـورت گرفتـه اسـت.    مطالعات بسی

-مصـرف  و تولیدکننـدگان  بر نان و گندم هايپیامدهاي حذف یارانه
 سرانه مصرف بر هایارانه حذف اثر بررسی و محصوالت این کنندگان

 مختلف هايدهک خوراکی هايهزینه در کاال این هزینه سهم و نان
 با دولت که دادندنشان  هاآن. را مورد بررسی قرار دادند کشور درآمدي

 و کننـدگان مصـرف  به یارانه سیاستی ابزارهاي زمانهم کارگیري به
-مصـرف  از بیشـتري  حمایـت  تولیدکننـدگان،  بـراي  تضمینی قیمت

 .اسـت  آورده عمـل  به محصول این تولیدکنندگان به نسبت کنندگان
 گندم تولید در دولت اي) تأثیر سیاست یارانه10( یلیانو خل يشمشاد

کـه   دادنـد  نشـان  هاآن را بررسی کردند. 1363 – 85دوره  طی آبی
پذیر بودن تقاضـاي ایـن   سم به دلیل کشش ياعطاي یارانه به نهاده

 در و نهـاده  این رویهنهاده نسبت به قیمت، باعث افزایش مصرف بی
 طـاي . همچنـین اع گـردد یم آبی گندم تولید کاهش به منجر نهایت

ایـن   تقاضـاي  بودن کششبی دلیل به بذر و کود هايیارانه به نهاده
 کـه  طوري به دارد، آبی گندم تولید افزایش بر ناچیزي تأثیر ها،نهاده
 یارانـه  و درصد 306/0 کود یارانه اعطاي اثر بر آبی گندم تولید میزان
) میزان حمایت 5( یزيو ترش ینیحس .یابدیم یشدرصد افزا 2/0بذر 

قرار دادند.  یابیرا مورد ارز1384تا  1368 هايسال یاز تولید گندم ط
از  یدکننـده از تول حمایت برآورد شاخص این که داد نشان هانتایج آن

میلیـارد ریـال در    22900بـه   1368میلیارد ریال در سال  -126رقم 
  . افزایش یافته است 1384سال 

 هايدر سال ندمگ یددولت از تول یتیحما هايیاستس تریناز مهم
 به. استمحصول  ینا ینیتضم یدخر یاستانقالب، س یروزياز پپس 

سـهم   یشترینمحصول ب ینگندم کشور، ا یددولت از تول یتحما یلدل
 یرکشـت دارد. سـطح ز  یـران ا یمحصوالت زراع یرکشترا در سطح ز

هزار هکتار بوده و به حدود  6257حدود  1368گندم در کشور در سال 
 یزگندم در کشور ن یداست. تولیدهسر 1389هزار هکتار در سال  7035

هـزار تـن در    13500به حدود  1368هزار تن در سال  6010از حدود 
مطالعـات مختلـف انجـام شـده      .)4( اسـت یافتـه  یشافزا 1389سال 
هاي حمـایتی دولـت و از جملـه    اند که که سیاستگر این مطلببیان

توانـد بـر متغیرهـاي مختلـف اقتصـادي بخـش       قیمت تضمینی مـی 
منابع، ترکیـب کشـت    يکشاورزي از جمله چگونگی تخصیص بهینه

-چنین ترغیب تولیدکنندگان به سـرمایه محصوالت، توزیع درآمد، هم
گذاري و در نهایت تشکیل سرمایه ثابت در این بخش تأثیرگذار باشد 

). با این توضیح در مطالعه حاضر تالش شد تـا کنکاشـی   14 و 6، 4(
ي تولید تضمینی محصول گندم بر انگیزه پیرامون آثار سیاست قیمت

این محصول و در نتیجه چگونگی اثر آن بر ارزش اقتصادي منابع آب 
  صورت پذیرد.  کرمانواقع در استان زیر زمینی در دست ارزوئیه 

متـر در مقایسـه بـا    میلـی  90دشت ارزوئیه با متوسـط بارنـدگی   
تان کرمان و متر) یکی از مناطق خشک اسمیلی 271میانگین کشور (

هـاي کشـاورزي و در   وضعیت آبیاري زمـین شود. کشور محسوب می
هـاي  بـه یکـی از چـالش    أ در این دشتنتیجه هدر رفت آب خصوص

 استتبدیل شده کرمان ي کشاورزي استاني توسعهرو در زمینهپیش
در استان کرمان و هاي آب زیرزمینی پمپاژ بیش از حد از سفره .)11(

، پیامـدهاي نـامطلوبی همچـون تغییـر کیفیـت آب      هنیز دشت ارزوئی
آب شور، کاهش حجم ذخائر آبی، تغییـر   يپیشروي جبهه ،زیرزمینی

ها، خشـک  ها، افزایش اجباري عمق چاهضرایب هیدرودینامیکی سفره
شدن منابع برداشت آب (چاه، چشمه و قنات)، افزایش مصرف انرژي 

هـا نسـبت بـه    دشـت  پذیريزمینی، افزایش آسیب استحصال آب زیر
خشکسالی، نشست زمین، ایجاد درز و شکاف در سطح زمین و بناها، 

سیسات، به خطر افتادن اکوسیستم طبیعی و خشک شدن تأخسارت به 
ریزي بنابراین برنامه .)9( استپی داشته برخی از مزارع و باغات را در

دشت براي استفاده بهینه از آب در بخش کشاورزي این استان و بویژه 
ي ارزوئیه به صورتی که بتوان با حجم کمتر آب مصرفی ارزش افزوده

  .تاي برخوردار اساز اهمیت ویژه ،تري ایجاد نمودبیش
  

  هامواد و روش
به منظور تأمین و دستیابی به اهـداف مـورد نظـر از انجـام ایـن      

بسط یافت و مورد استفاده  1ايچنددوره ریزيبرنامه مطالعه، یک مدل
ریزي پویا بـر  اي یا برنامهچند دوره ریزيهاي برنامهمدلرفت. قرار گ

                                                        
1- Intertemporal Programming 
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ي ساختار و استفاده بهینـه از منـابع مختلـف در طـول زمـان      مطالعه
ریزي، عامـل زمـان و روابـط    ). در این نوع برنامه11متمرکز هستند (

زمان در نظر ها و هدف برنامه، به طور همچنین قیدمیان متغیرها و هم
). در ایـن روش یـک   3گردد (ود و پاسخ مطلوب ارائه میشگرفته می

هاي شود که در آن سود (هزینه) حاصل از فعالیتتابع هدف تبیین می
زراعی و باغی به عنوان هدف برنامه، نسبت به قیـدها از جملـه قیـد    

شود. به عبارت دیگـر، در ایـن   منابع در دسترس حداکثر (حداقل) می
سازي در طول زمـان، قیـد موجـودي    نهروش ابتدا بر اساس اصل بهی

شود سپس بـر اسـاس منـابع موجـود، حـداکثر      منابع در مدل وارد می
  . )11(شود سازي سود انجام می

با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن هدف مطالعه که حداکثر 
سازي ارزش حال سود نا خـالص تولیدکننـدگان محصـوالت زراعـی     

 امل مدل به صورت زیر طراحی شد:دشت ارزوئیه است، ساختار ک
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ي افـق  دهنـده نشـان  Tهـا،  ي فعالیـت دهنـده نشـان  jدر این مـدل  
نرخ بهره،  rي عمر سپري شده از فعالیت، دهندهنشان eریزي، برنامه

jtC  ي بازده ناخالص هر واحد فعالیـت  دهندهنشانj ي ام در دورهt، 
jtX فعالیت سطح  يدهندهنشانj  ام در دورهt، *

e-tj,X   الگـوي
میزان ارزش منابعی اسـت کـه بـه     je موجود قبل از شروع مدل،

مقدار ارزش موجودي منابع قبل  jeگردد و ي بعد منتقل میدوره
  .)11( استو یا همان ارزش اولیه موجودي منابع از شروع فعالیت 

در این مدل سه گروه قید تصریح شده است. گروه اول قیـدهاي  
ي دوم تا هشتم است بیانگر تعادل مصرف منابع مدل که شامل رابطه

کـل   Tland در رابطـه فـوق  هـاي مختلـف اسـت.    متفاوت در سـال 
ي هاي اختصاص یافته به کشت محصوالت مختلف در منطقـه زمین

 مورد مطالعه است. هم چنین
ijeWA  میزان آب مورد نیاز براي تولید

سـال،   eبا عمـر   tي در دوره jمحصول 
itGWA    مقـدار کـل آب

هاي زراعی زیرزمینی براي فعالیت
ijeCA    مقدار سرمایه مـورد نیـاز

سـال،   eبـا عمـر    tي در دوره jبراي یک هکتار محصـول  
itTCA 

نشان دهنده کل موجودي سرمایه، 
ijeL  میزان نیروي کار مورد نیاز

سـال،   eبا عمـر   tي در دوره jبراي تولید هر هکتار محصول 
itTL 

کل نیروي کار موجود، 
ijeF    میزان کود شیمیایی مورد نیاز بـراي هـر

سال،  eبا عمر  tي در دوره jهکتار محصول 
itTF  میزان موجودي

کود شیمیایی، 
ijePO      میزان سموم شیمیایی مـورد نیـاز بـراي هـر

سـال و هـم چنـین     eبا عمر  tي در دوره jهکتار محصول 
itTPO 

دوم شامل  يمیزان موجودي سموم و در دسترس است. قیدهاي دسته
دهد. در روابط نهم و دهم است و شرایط ابتدایی و انتهایی را نشان می

ها در انتهاي هر دوره باید با مقـدار فعالیـت   این مدل، مجموع فعالیت
ي برابر باشد و نیز موجـودي اولیـه   ي بعدتکمیل شده در ابتداي دوره

ز آن است. ي پیش اي دورههاي تکمیل نشدهمدل نیز برابر با فعالیت
هم چنین گروه سوم قیدهاي مدل شرط عدم منفی بودن مقادیر را در 

  کند.مدل منظور می
 

  و بحثنتایج 
ي حاصل شده از مدل نشان داد که مدل بسط یافته به نتایج اولیه

هاي کشاورزي دشت مورد نظر را بازتولید نماید تواند فعالیتخوبی می
هاي مورد نظر برخوردار بیه سازيو از این حیث از اعتبار الزم جهت ش

است. در ابتـدا الگـوي بهینـه کشـت منطقـه تعیـین گردیـد و ارزش        
اقتصادي آب نیز برآورد گردید و سـپس اثـر تغییـر قیمـت تضـمینی      
محصول گندم بر ارزش اقتصادي آب منطقه از طریـق چنـد سـناریو    

 بررسی شد.
منطقـه   گرفته شده در این مطالعه با توجه بهمحصوالت در نظر 

اي، سـیب زمینـی و   مورد نظر شامل گندم، یونجـه، پنبـه، ذرت دانـه   
ي مـورد بررسـی تمـام    هندوانه است. الزم به ذکر است که در منطقه

 1محصوالت به صورت آبی هستند و محصول دیم وجود ندارد. جدول 
حاوي اطالعاتی مربوط به محصوالت عمـده زراعـی دشـت ارزوئیـه     

 44هکتار یعنی برابر با  23000معادل با  است. سطح زیر کشت گندم
ي درصد کل اراضی زیر کشت دشت است و این امر خود تأیید کننده

تأثیر سیاست قیمت تضمینی بر الگوي کشت منطقـه و البتـه میـزان    
  ي آب است.ي حاصل از نهادهمصرف و ارزش افزوده

ها و اطالعات مـورد نیـاز ایـن    دادهالزم به ذکر است که قسمتی 
تحقیق به منظور بررسی اثر قیمت تضمینی محصول گندم بـر ارزش  
اقتصادي آب، به صورت پیمایشی از کشاورزان شهرستان ارزوئیـه در  

آوري شد و مابقی اطالعات از سازمان جمع 1390-1391سال زراعی 
اي و نیز سازمان جهاد کشاورزي استان فراهم گردید. و در آب منطقه



  1394پاییز ،  3، شماره 29لد ، جنشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي     220

 شد.حـل   GAMSافته با استفاده از نرم افـزار  نهایت مدل تحقیق بسط ی
 

 1390- 1391اطالعات مربوط به محصوالت زراعی شهرستان ارزوئیه سال زراعی  -1لجدو
Table 1- Information of crops production of Orzoiye city in crop year 2011-2012 

 محصوالت
Products  

 سطح زیر کشت فعلی منطقه (هکتار)
 cultivation area (Hectar)  

  درصد
)%(  

  عملکرد(کیلوگرم در هکتار)
Yield(kg/hectar) 

 گندم
Wheat  23000  44.2 4500  

 یونجه
Alfalfa  1500  2.9 7000  

 ايذرت دانه
Corn  15000  28.8 8500  

 سیب زمینی
Potato  1200  2.3 30000  

 پنبه
Cotton  1350  2.6 2500  

 هندوانه
Watermelon  8000  15.4 30000  

 وج
Barely  2000  3.8 2500  

  Source: Agricultural Jihad Organization of Orzoiye city ه           مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان ارزوئی
 

ي تولید محصوالت زراعی در هر منطقه به آگاهی از ترکیب بهینه
کند منابع محدود را به صـورت بهینـه در تولیـد    کشاورزان کمک می

ت مختلف مورد استفاده قرار دهند که این امر موجب افزایش محصوال
ي تولید و سرانجام افـزایش سـود واحـد زراعـی     درآمد، کاهش هزینه

ریـزي پـنج سـاله، الگـوي     شود. در این مطالعه در یک افق برنامهمی
ساله  5ي بهینه کشت شهرستان ارزوئیه تعیین شد. علت انتخاب دوره

له است، نجه در مدل که محصولی چند سامرتبط با وجود محصول یو
ساله را با کشت گندم و  5باشد. کشاورزان معموالً محصول یونجه می

دهنـد و در سـایر اراضـی    پس از آن سیب زمینی در تناوب قـرار مـی  
سطح  2نمایند. جدول موجود اقدام به کشت مجدد محصول یونجه می

ریزي پـنج  زیر کشت محصوالت مختلف زراعی را در یک افق برنامه
اکثر سازي ارزش حال سود ناخالص کشاورزان با نرخ ساله با هدف حد

 دهد. درصد نشان می 20سود بانکی 
اي، پنبه و نتایج حاکی از آن است که محصوالت گندم، ذرت دانه

شوند و محصول سـیب زمینـی فقـط    یونجه طی پنج سال کشت می
شود. محصول گندم بـه عنـوان   براي سال اول وارد الگوي کشت می

ول منطقه، بیشترین سـطح زیـر کشـت را بـه خـود      ترین محصعمده
ها بیش از است به طوري که الگوي بهینه در تمام سالاختصاص داده

دهـد.  هزار هکتار از اراضی را به کاشت این محصول پیشنهاد می 20
اي دومین محصول از نظـر سـطح زیـر کشـت     بعد از گندم، ذرت دانه
اجزاء الگوي کشت بهینـه  زمینی و پنبه نیز سایر است و یونجه، سیب

  هستند. 
اي، طی دوره پنج ساله، سطح زیر کشت محصول گندم، ذرت دانه

دهند و محصول یونجه در سیب زمینی و پنبه روند کاهشی نشان می
ریزي در الگو وجود دارد و سطح زیر کشـت آن  هاي برنامهطول سال

معادل میانگین منطقه اسـت. همچنـین مجمـوع سـطح زیـر کشـت       
هکتار  185770الت در الگوي پیشنهادي طی پنج سال حدود محصو

  میلیارد ریال خواهد بود.  8/415و ارزش حال بازده ناخالص آن 
در ادامه با استفاده از سناریوهاي مختلف تغییـر قیمـت تضـمینی    
محصول گندم، به بررسی اثر این تغییرات بر الگوي کشـت منطقـه و   

پس اثـر آن بـر ارزش   اختـه شـد. سـ   دسطح کشت محصول گنـدم پر 
اقتصادي آب و سود ناخالص کشـاورزي بررسـی شـد. رونـد قیمـت      

ي صعودي بودن این قیمت طـی  دهندهتضمینی محصول گندم نشان
ریـال در سـال    100هاي مختلف است به طوري کـه از قیمـت   سال

 1393ریـال در سـال    10500و  1392ریال در سال  8000به  1369
معـادل   1394مت تضـمینی بـراي سـال    همچنین قی ).2است (رسیده

هاي مورد نظـر نیـز نـاظر بـر     است. سناریوریال مصوب شده 11550
تغییرات سطح زیر کشت محصول گندم  3جدول همین تغییرات است.

دهد. مطابق نتایج حاصل شده، با را در سناریوهاي مختلف نشان می
افزایش قیمت تضمینی سـطح زیـر کشـت محصـول گنـدم رونـدي       

 ی به خود خواهد گرفت.افزایش
همچنین نتایج حاکی از آن است که با افزایش قیمـت تضـمینی   

هاي مختلـف سـطح زیـر کشـت آن کـاهش      محصول گندم در سال
یابد. علت این امر نیز بدون تردید رقابت سایر محصوالت موجـود  می

  باشد.در الگوي کشت جهت استفاده از منابع و باالخص آب می
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  ( هکتار) %20ساله با نرخ بهره  5ي ریزي پویا در دورههینه کشت با استفاده از مدل برنامهالگوي ب - 2جدول 

Table 2- The optimal cropping pattern using dynamic mathematical programming model for 5 years period by 20%interest 
rate. (hectare) 

 سطح زیر کشت
Cultivation area  

 سال اول
First year  

 سال دوم
Second year  

 سال سوم
Third year  

 سال چهارم
Fourth year 

 سال پنجم
Fifth year  

 گندم
 Wheat  20535  20473  20389  20300  20220  

 یونجه
Alfalfa  1500  1500  1500  1500  1500  
 ايذرت دانه

Seed corn  15000  14574  14077  13560  13084  
 سیب زمینی

Potato  90  0  0  0  0  
 پنبه

Cotton  2054  1600  1189  760  364  
 جو

Barley  0  0  0  0  0  
 هندوانه

Watermelon  0  0  0  0  0  
                                             Source research: Findings                           هاي تحقیقمأخذ: یافته                           

  

 ریزي (هکتار) ر کشت گندم طی دوره پنج ساله برنامهتغییرات سطح زی - 3جدول 
Table 3- The changes in cultivation area of wheat to  five-years panning (hectare) 

  Wheat price قیمت گندم 
 Year 11550  8000  6300  4600 سال  

 سال اول
(First year)  20535  21532  22612  23714  

 سال دوم
(Second year)  20473  21331  22418  23070  

 سال سوم
(Third year)  20389  20900  21511  22490  

 سال چهارم
(Fourth year)  20300  20760  21062  21473  

 سال پنجم
(Fifth year)  20220  20640  20934  21150  

                                                     Source research: Findings هاي تحقیقمأخذ: یافته
 

دهد با افزایش قیمت تضمینی ارزش عالوه بر این نتایج نشان می
، تغییـر  4یابد. جدول حال بازده ناخالص کشاورزي منطقه افزایش می

ارزش حال سود ناخالص منطقه را طی سـناریوهاي مختلـف قیمتـی    
دهد. حال سؤال اصلی اینجاست که آیا افزایش سود ناخالص نشان می

طول زمان روندي پایدار خواهد داشت یـا خیـر؟ بـدین     کشاورزان در
ي آب محاسبه گردید منظور نتایج حاصل از مدل در مورد ارزش نهاده

  ارائه شد. 5و در جدول 
هاي مختلف محصول گنـدم بـر ارزش   به منظور تعیین اثر قیمت

اي اقتصادي آب، بعد از تعیـین الگـوي کشـت منطقـه، قیمـت سـایه      
بر با ارزش تولید نهایی آن است، به عنـوان ارزش  ي آب، که برانهاده

اقتصادي آب در نظر گرفته شد. ارزش اقتصـادي آب، معـادل بهـایی    

است که یک مصرف کننده عقالیی منابع آب عرضه شده خصوصـی  
  ).13یا دولتی، حاضر است جهت استفاده از آن بپردازد (

 با افزایش قیمت تضمینی گندم طـی دوره مـورد بررسـی، ارزش   
اقتصادي آب با روند افزایشی مواجه است. به طوري که در سال اول با 

ریـال   3660ریال ارزش اقتصادي آب معـادل   4600قیمت تضمینی 
ریـال   6300خواهد بود. در همین سال با افزایش قیمت تضمینی بـه  

گردد. عالوه بر این با توجه ریال برآورد می 3670ارزش اقتصادي آب 
یابد به ي پنج ساله کاهش میتصادي آب طی دورهبه نتایج، ارزش اق

ریال  3660طوري که در سناریو اول در سال اول ارزش اقتصادي آب 
ریــال کــاهش  1770خواهــد بــود و در ســال پــنجم ایــن ارزش بــه 

  خواهدیافت.
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 تغییر ارزش حال بازده ناخالص کشاورزي طی سناریوهاي مختلف (میلیارد ریال) -4جدول

Table 4 - The change present value of agricultural gross margin different scenarios (Miliard Rial) 
 قیمت گندم (ریال)

Wheat price(Rial)  4600  6300  8000  11550  

 ارزش حال بازده ناخالص کشاورزي
Agricultural gross margin  415.8  417.4  420  423.5  

                     Source research: Findings هاي تحقیقمأخذ: یافته
  

 ارزش اقتصادي منابع آب زیر زمینی در سناریوهاي مختلف قیمت تضمینی گندم (ریال) - 5 جدول
Table 5- The economic value of agricultural water in different scenarios of wheat guarantee price (Rial) 

  )Wheat price( قیمت گندم  
Year لسا  4600  6300  8000  11550  

 سال اول
(First year)  3660  3670  3690  3720  

 سال دوم
(Second year)  3060  3080  3090  3120  

 سال سوم
(Third year)  2550  2560  2580  2600  

 سال چهارم
(Fourth year)  2130  2140  2150  2160  

 سال پنجم
(Fifth year)  1770  1780  1790  1800  

              Source research: Findingsق         حقیهاي تمأخذ: یافته
  

اي مستقیم مابین با این توضیح، نتایج حاصل شده حاکی از رابطه
قیمت تضمینی محصول گندم و ارزش اقتصادي آب است. بـه بیـان   
دیگر با افزایش قیمت تضمینی محصـول گنـدم ارزش اقتصـادي آب    

زش اقتصادي آب نیز به معنی یابد. بدون تردید افزایش ارافزایش می
تشدید این منبع حیاتی است و لـذا هـر چـه قیمـت تضـمینی گنـدم       
افزایش یابد از طریق افزایش سطح زیر کشت این محصول و نهایتـا  

-فشار بر منابع آبی موجود کم آبی را دامن خواهد زد. این نکتـه هـم  
هرجردي ي زارع مراستا با مطالعات پیش در این زمینه و بویژه مطالعه

  ) است. 23(
  

  گیري و پیشنهادهانتیجه
این مطالعه به منظور بررسی اثر قیمت تضمینی محصول گندم بر 
ارزش اقتصادي آب در دشت ارزوئیه واقع در استان کرمان با اسـتفاده  

ریزي ریاضی پویا صورت گرفت. با توجه نتایج حاصل از روش برنامه
نجر بـه افـزایش سـود    شده، افزایش قیمت تضمینی محصول گندم م

هاي مورد بررسـی  کشاورزان و افزایش ارزش اقتصادي آب طی سال
شود. این پدیده از دو جهت براي بیالن آب زیر زمینی منطقه مضر می

هاي خواهد بود. از یک جهت با افزایش ارزش آب، اهمیت حفظ حوزه
یابد و لذا انگیزه کشاورزان براي کاهش مصـرف آب و  آب کاهش می

فاده بهینه از منابع آب کاهش خواهد یافت و از سوي دیگر افزایش است

سود کشاورزان باعث تشویق کشاورزان به کاشت بیشـتر محصـول و   
شود. این امر منجر به تخلیه بـیش از  افزایش استفاده از منابع آب می

شود و حفظ و مدیریت این منابع پیش منابع آب زیرزمینی منطقه می
  وبرو خواهد نمود.را با چالشی جدي ر

قیمت تضمینی گندم انگیزه تولید محصول را در بـین کشـاورزان   
دهد در حالی که این امر منجـر بـه افـزایش ارزش    منطقه افزایش می

شود. به تعبیر دیگـر، ایـن سیاسـت    اقتصادي آب در سطح منطقه می
نماید. زیرا در طـول  ایجاد درآمدي ناپایدار براي کشاورزان منطقه می

ها باعـث  افت منابع آب زیرزمینی از طریق اضافه برداشت از آن زمان
کاهش درآمد کشـاورزان بـه کمتـر از مقـدار اولیـه خواهـد شـد. لـذا         

هاي حمایت از تولید، گذاران در زمان وضع سیاستسیاستبایست می
ها بر منابع آبی را مد نظر قرار دهند تا عالوه بر تشویق اثرات جنبی آن

ر به حفظ منابع آب نیز اهمیت داده شود. همچنـین بـه   به تولید بیشت
ــره  ــرل به ــاهش و کنت ــور ک ــا  منظ ــام ب ــابع آب، همگ ــرداري از من ب

هاي حمایت از تولیـد (هماننـد خریـد بـه صـورت تضـمینی)       سیاست
توانـد اجـرا شـود. دریافـت     بهاي تدریجی نیز میسیاست دریافت آب

به صرفه جـویی در  تدریجی آب بها به صورتی که کشاورز را متقاعد 
مصرف آب بکنـد و البتـه ایـن هزینـه مسـتقیما بـه مصـرف کننـده         

تواند راه کار مناسبی در زمینـه مـدیریت   محصوالت منتقل نشود، می
ي اصولی بـا  منابع آب در کوتاه مدت باشد. البته و بدون تردید مواجه
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هاي بلند مدت در زمینهبحران کم آبی در کشور نیازمند انجام سیاست
هاي جدید و آب انـدوز، تـرویج ارقـام مقـاوم بـه      ي بسط تکنولوژي

توانـد تـا   می خشکی و البته استراتژي کم آبیاري بهینه است. این امر

ي بهینـه از منـابع آب زیـر زمینـی باشـد      راستا با استفادهحدودي هم
ها و تغییرات اعمـال  مشروط به اینکه سازگار و همسو با سایر سیاست
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