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  چکیده
در . باشـد  هاي دولت در راستاي نیل به توسعه پایدار در بخش کشـاورزي مـی   برنامهامروزه استفاده بهینه از منابع آبی کمیاب بخشی از اهداف اصلی 

زمینی، انتخاب شیوه آبیاري مناسب و کارا از اهمیت بسیار زیـادي برخـوردار   برداري بهینه از منابع آب زیر هاي سطحی و بهره این میان افزون بر مهار آب
گذاري آب آبیاري و اعطاي تسهیالت مـالی دولـت بـر پـذیرش      برخی سناریوهاي سیاستی شامل قیمت ثیرأهدف از انجام این تحقیق، بررسی ت .باشد می

ریاضـی   سازي مدل است که با استفاده از با تابع هدف حداکثرسازي سود سازي رفتار اقتصادي آنها کشاورزان از طریق مدلتوسط هاي نوین آبیاري  روش
اي به حجـم   ها و اطالعات مورد نیاز از طریق طراحی و تکمیل پرسشنامه از نمونه آوري داده جمع .صورت پذیرفت گیري از رهیافت پویایی سیستم با بهره

باعث افـزایش تفـاوت    آبیاري که سیاست افزایش قیمت آب دادنشان  نتایج .انجام شد 94-95مورد از مزارع گندم شهرستان همدان در سال زراعی  316
و این تفاوت در سود به عنوان یک عامل اقتصـادي باعـث افـزایش گـرایش بـه       گردیدهي تحت فشار و مزارع با آبیاري سنتی سودآوري در مزارع با آبیار

از سوي مالی و کاهش نرخ سود تسهیالت، براي استفاده از آبیاري تحت فشار اعطاي تسهیالت همچنین  .گردد میپذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار 
 .بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار داردداري  ثیر معنیأدولت ت
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 1مقدمه

کمبود آب یکی از مهمترین معضالت جهانی در قرن جاري است 
هاي ناشی از این کمبود، به عنـوان تهدیـد جـدي در توسـعه      و بحران

). 15( باشـد  هـا مطـرح مـی    پایدار، محیط زیست، سالمت و رفاه انسان
هاي آینده، این کمبود در مقیاس جهانی  شود که در دهه بینی می پیش

تجدید خواهد شد تا بیش از پیش ضـرورت وجـود ایـن مـاده حیـاتی      
ي مسائل مربوط به تولیـد کشـاورزي را در   اگر همه). 19( آشکار گردد

یک طرف و مسائل مربوط به آب را در طرف دیگر قرار دهیم به نظـر  
 بوط به آب از اهمیت بیشـتري برخـوردار اسـت   رسد که مسائل مر می

توجه به میزان و نحـوه بارنـدگی در ایـران بـدون توسـل بـه        با). 11(
همچنـین در بخـش   . باشـد  پذیر نمـی  آبیاري، فعالیت کشاورزي امکان

هـاي   کشاورزي نه تنها در اراضی دیم، حتی در اراضـی آبـی و شـبکه   
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کـرد قابـل قبـولی در    کننـد، عمل  مدرن ایران که آب کافی دریافت می
. ارتباط با راندمان استفاده از آب در مقایسه با سایر کشورها وجود ندارد

با توجه به اینکه کشاورزي ایران به شدت بـه آبیـاري وابسـته اسـت،     
چنانچه نقش آب در توسعه کشور در نظر گرفته نشـود، قطعـا امنیـت    

جه به این تو با). 20( غذایی کشور با مشکالت جدي مواجه خواهد شد
مسائل و با توجه به اینکه افزایش تولیدات کشاورزي از طریق توسـعه  

ـ  اراضی با محدودیت مین آب مواجـه اسـت، تنهـا راه    أهاي جدي در ت
برداري بهینه از منـابع آب بـراي    پاسخ به تقاضاي روز افزون غذا، بهره

در حال ). 18( کشاورزي و تولید بیشتر در ازاي مصرف کمتر آب است
میلیـون متـر مکعـب آب در بخـش صـنعت،       71/898سـالیانه   ضرحا
 35/33401مکعــب آب در بخــش خــانگی و  میلیــون متــر 10/4280

شود کـه   مکعب آب در بخش کشاورزي کشور مصرف می میلیون متر
ایـن در  ). 8( بیشترین سهم مصرفی متعلق به بخش کشـاورزي اسـت  

ضی آبیاري شـده و  حالی است که افزایش بازدهی استفاده از آب در ارا
ي اراضی کشاورزي، نقش مهمی در بقـا و امنیـت غـذایی ایفـا      توسعه

  ). 3( کند می
مطالعات متعددي در داخـل و خـارج از کشـور در زمینـه بررسـی      

ثر بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشـار صـورت گرفتـه    ؤعوامل م
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، )5( بر اسـاس نتـایج  تحقیـق فـرج الـه حسـینی و ده یـوري       . است
هاي وجود شرایط الزم براي بکـارگیري آبیـاري تحـت فشـار و      متغیر

ثیرگذار در استفاده از اعتبـارات  أمیزان آب موجود از مهمترین عوامل ت
مستخدمی  .باشند بانکی براي پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار می

اي به این نتیجه دسـت یافتنـد کـه بـین عـدم       ، در مطالعه)9( و رزقی
هـاي   ین آبیاري و متغیرهاي عدم بیمه سیسـتم هاي نو پذیرش سیستم

هاي زیاد أخیر و رفت آمدهاي آبیاري و تآبیاري نوین، باال بودن هزینه
همچنین بین . هاي آبیاري رابطه مثبت وجود دارد جهت اجراي سیستم

میزان سطح تحصیالت، میزان دسترسـی بـه تجهیـزات و شـرکت در     
نتایج حاصل از مطالعـه   .داردي منفی وجود هاي ترویجی رابطه کالس

تـرین مشـکل در عـدم     که عمده، نشان داد )18(تقوایی و همکارانش 
هاي آبیاري تحت فشار، تقطیع و پراکندگی اراضـی   بکارگیري سیستم

، نتـایج  )8(در تحقیق کهنسال و رفیعـی   .برداران است کشاورزي بهره
تعـداد و   نشان داد که متغیرهاي سن کشاورزان، تعداد قطعـات زمـین،  

 ثیر منفی و متغیـر أتنوع کشت محصول و تعداد نیروي کار خانوادگی ت
ـ   ثیر مثبـت بـر پـذیرش    أمساحت مزرعه و اعطاي تسهیالت دولتـی ت

ــار دارد  ــاري تحــت فش ــوژي آبی ــاران. تکنول ، در )12( رگــاس و همک
عـدم دسترسـی بـه منـابع      اي دیگر نشان دادند که متغیرهـاي  مطالعه

هـاي سـازمانی از    اد محصوالت و نبود حمایـت مالی، ریسک قیمتی زی
ش تکنولـوژي آبیـاري تحـت فشـار     ؤثر بر عـدم پـذیر  جمله عوامل م

ــند مــی ــه)16( شــهزادي. باش ــ  ، در مطالع ــی ت ــا بررس ــر ب ثیر أاي دیگ
ي  گذاري در پذیرش آبیـاري تحـت فشـار بوسـیله     فاکتورهاي سرمایه

طالعـه  نتـایج حاصـل از م  . کشاورزان با روش الجیـت پرداختـه اسـت   
هـاي تحصـیالت، مالکیـت، انـدازه     ، نشان داد که متغیر)16( شهزادي

ـ  داري بـر پـذیرش    ثیر معنـی أزمین، تسهیالت بانکی و درآمد ساالنه ت
دهد که  نتایج این تحقیق نشان می. تکنولوژي آبیاري تحت فشار دارند

باشـد و   ثیر تسهیالت بانکی بیشتر از سایر متغیرهاي دیگر مدل مـی أت
ش نرخ سود تسهیالت بانکی را بعنوان سیاسـت اصـلی بـراي    لذا کاه

در  .گردد افزایش پذیرش آبیاري تحت فشار در این مطالعه پیشنهاد می
اند، نتایج نشـان   ، انجام داده)6(تحقیق دیگري که هنینگ و همکاران 

هـا از   دهد که افزایش کیفیت و کمیت محصوالت و کاهش هزینه می
ثیر أپذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار ت جمله عواملی هستند که بر

، در مطالعـه خـود نشـان دادنـد کـه      )1(آلبرچت و لیدونگ . گذارند می
ثر در پـذیرش آبیـاري تحـت فشـار     ؤي مزرعه مهمترین عامل ماندازه

همچنـین بـر اسـاس مطالعـه شرسـتا و      . باشـد  توسط کشـاورزان مـی  
مهمـی در  ، افـزایش قیمـت آب کشـاورزي عامـل     )17(گوپاالریشنان 

هاي آبیـاري تحـت فشـار توسـط کشـاورزان       زمینه بکارگیري سیستم
  .باشد می

با توجه به آن چه مطرح شد، چـارچوب نظـري ایـن تحقیـق بـر      

 1گیـري از رهیافـت پویـایی سیسـتم     سازي ریاضی با بهره مدل اساس
ثر ؤهاي مـ سازي روابط بین عوامل و متغیر انتخاب گردید، که به شبیه

حاصل از پـذیرش تکنولـوژي آبیـاري تحـت فشـار       بر سود اقتصادي
گرفته در این تحقیق، بر خالف مطالعات  روش تحقیق بکار. پردازد می

باشـد، و ایـن    صورت گرفته قبلی بر اساس رهیافت پویایی سیستم می
هـاي  تقابـل بـین عوامـل و متغیر   نماید تا روابـط م  امکان را فراهم می

ن در پذیرش یا عـدم پـذیرش   گیري کشاورزا ثر بر تصمیمؤاقتصادي م
. تکنولوژي آبیاري تحت فشار بصورت پویا مـورد بررسـی قـرار گیـرد    

ـ   امل شـ ثیر سـناریوهاي سیاسـتی   أهدف اصلی این تحقیق بررسـی ت
دولـت بـر پـذیرش     مالی گذاري آب آبیاري و پرداخت تسهیالت قیمت

تکنولوژي آبیاري تحت فشار و کاهش مصرف آب در مزارع زیر کشت 
هاي زراعی آبی شهرسـتان   زمین گستره. رستان همدان استگندم شه
ــار اســت کــه از آن  29597همــدان  ــه  14846هکت ــار مجهــز ب هکت

از کـل آب   1392در سـال  . باشـد  هاي آبیاري تحت فشـار مـی   سامانه
درصــد آن در بخــش  3/94مصــرفی ســالیانه در شهرســتان همــدان، 

ز ایـن حجـم   ، که درصد قابل توجهی ا)10(شود  کشاورزي مصرف می
هـاي انتقـال و همچنـین     آب مصرفی بدلیل پایین بودن بـازده شـبکه  

ي تولیـد خـارج شـده و هـرز      مصرف آب در سطح کشتزارها از چرخه
ترین محصول تولیـدي در سـطح اسـتان     محصول گندم اصلی .رود می

هـزار از   80بـیش از   1395-1394باشد، که در سـال آبـی    همدان می
هـزار   318هاي زراعی استان به زیر کشت گندم آبی و در حدود  زمین

 . هکتار به زیر کشت گندم دیم اختصاص یافته است
  

   ها مواد و روش

سـازي ریاضـی بـا     روش تحقیق در این مطالعه، بـر اسـاس مـدل   
سازي روابـط   باشد که به شبیه گیري از رهیافت پویایی سیستم می بهره

بـر سـود اقتصـادي حاصـل از پـذیرش      ثر ؤبین عوامل و متغیرهاي م
مدل اقتصادي پـذیرش مـورد   . پردازد تکنولوژي آبیاري تحت فشار می

تـابع   ،)1شـکل  ( نظر شامل تابع ریاضی تصمیم به پذیرش تکنولوژي
شکل ( گیري از تکنولوژي آبیاري تحت فشار سود ناشی از تولید با بهره

ر این مطالعه ابتـدا  د. و تابع سود ناشی از تولید به روش سنتی است) 2
بـه روابـط    یک از این توابع طراحی و سپس با توجـه  مدل ریاضی هر

هاي مختلف، مدل نهایی پذیرش تکنولـوژي  ریاضی موجود بین متغیر
  .ارائه گردید) 25(تا ) 1(عادالت آبیاري تحت فشار بصورت مجموعه م

)1     (                                          휋 	= 푇푅 − 푇퐶 

)2   (                                    푇푅 = (푇푅 − 푇푅 ) 
)3 (                                  TR = (푌 − 푌 ). (푃푌)  
)4                                         (푇퐶 = (푇퐶 − 푇퐶 )  

                                                             
1- System Dynamics Approach 
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)5(       푇퐶 = (퐶푊 + CM + CL + CF + CP +
CEPr+CSePr+ݎܴܲܥ−(݈ܨܹܥ+CMFl+CLFl+CFFl+CPFl+CEFl+CSeFl  )6(                    

if																		π > 푂푃پذیرش	
if																		π ≤ OP											پذیرش	عدم	  

 
 

  
    حت فشارحلقوي پذیرش تکنولوژي آبیاري ت - مدل علی - 1 شکل

Figure 1- Causal model of pressurized irrigation technology acceptance 
 

سود حاصل از پذیرش تکنولـوژي   ، Aπدر مجموعه معادالت باال، 
ــار،  ــت فش ــاري تح ــذیرش  TRA آبی ــل از پ ــادي حاص ــافع اقتص ، من

درآمد حاصل  TRPrهاي استفاده از تکنولوژي،  هزینه TCA تکنولوژي،
، درآمـد حاصـل از   TRFlاز کشت گندم به روش آبیاري تحـت فشـار،   

هاي ناشی از کشـت  ، هزینهTCFlکشت گندم به روش آبیاري سنتی، 
ــد  YPrSعملکــرد گنــدم و  YPrW بــه روش ســنتی، گنــدم میــزان تولی

د گنـدم و  میـزان عملکـر   YFlWمحصول فرعی در آبیاري تحت فشار، 
YFlS  محصـول فرعـی در روش آبیـاري سـنتی،     میزان تولیـد PYW ،

همچنین . قیمت محصول فرعی است PYSقیمت هر کیلوگرم گندم، ،
هـاي ماشـین آالت،   ، هزینـه CMPrهاي آبیاري، ، هزینهCWPrمتغیر 
CLPr ي نیـروي کـار،   ،هزینهCFPr  هـاي کـود پاشـی،    هزینـهCPPr 
هـاي  هزینـه  CSePr هاي انـرژي و هزینه CEPrهاي سم پاشی، هزینه

هاي هزینه CWFlهاي با روش آبیاري تحت فشار و متغیر بذر در تولید
ي نیـروي کـار،   هزینـه  CLFlهاي ماشین آالت، هزینه CMFlآبیاري، 

CFFl هاي کـود پاشـی،   هزینهCPFl  هـاي سـم پاشـی،    هزینـهCEFl 
روش آبیاري سنتی  هاي بذر تولید بههزینه CSeFlهاي انرژي و هزینه

  . گذاري در استفاده از تکنولوژي است هزینه فرصت سرمایه OPو 
شامل مجموعه معادالت تعیین کننده هزینـه و  ) 17( تا) 7(روابط 

. منافع حاصل از تولید در شرایط اسـتفاده از تکنولـوژي آبیـاري اسـت    
بیانگر درآمد حاصل از محصوالت اصلی و فرعـی و معادلـه   ) 7( معادله

  . باشد هاي تشکیل دهنده هزینه تولید می بخش) 8(
푇푅 = (Y 	. PY ) + (Y 	. PY )																						 )7(  
푇퐶 = 퐶푊 + CM + CL + CF + CP +

CE + CSe + 퐶푅 																																																								 )8(  
 CWPrهاي آبیاري در شرایط استفاده از سیستم تحت فشار هزینه

هاي  مربوط به هزینه WTPr بخش اول. از دو بخش تشکیل شده است
قیمت یک متر مکعـب   PWاستخراج و استفاده از آب است که در آن 

 EXCهزینه استحصال و توزیع یک متر مکعب آب ،  WUCpreآب و 
ینـه توزیـع یـک متـر     هز DiCمکعـب آب،   هزینه استخراج یک متر

میـزان مصـرف آب در    AWمکعب آب در یک هکتار زمـین زراعـی،   
در بخش دوم مربوط به هزینـه   .واحد سطح بر حسب متر مکعب است

هزینه کل تجهیز یک هکتار زمین زراعی  TajCاستفاده از آب، متغیر 
سـهم تسـهیالت دولـت بـراي      GPبه تکنولوژي آبیاري تحت فشـار،  

سهم کشاورز از هزینـه تجهیـز    FTajتحت فشار، هاي  توسعه سیستم
هـاي   هزینه استهالك سالیانه استفاده از سیستم AFTajیک هکتار و 

باشد که با توجـه بـه عمـر مفیـد      آبیاري تحت فشار در واحد سطح می
 از طریق معادلـه  (i) ، نرخ بهره سیستم بانکی رایج(n) سیستم آبیاري

مصرف شده در تولید محصول در هزینه انرژي . شود محاسبه می) 13(
 تا) 14( شرایط استفاده از تکنولوژي آبیاري تحت فشار بر اساس روابط

  .گردد محاسبه می) 16(
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 حلقوي سود حاصل از کشت زمین به روش آبیاري تحت فشار - مدل علی - 2 شکل

Figure 2- Causal model of farmers benefits using by pressurized irrigation technology 
  

ــط،  ــه رواب ــن مجموع ــهدر ای ــوخت، هزین ــوع  CEPrي س از مجم
هاي مربوط به مصرف سوخت جهـت اسـتفاده از ماشـین آالت     هزینه

CEM هاي مربوط به مصرف سوخت جهت آبیاري و هزینهCEWPr-

هاي مصرف سوخت جهت آبیاري متشکل از هزینه. تشکیل شده است
هـاي  و هزینه EXEهاي ناشی از استخراج یک متر مکعب آب هزینه

در واحد سطح زراعی و مقـدار   DiEناشی از توزیع یک متر مکعب آب 
، و قیمت هر واحد انـرژي  AWPrآب مصرفی در واحد سطح محصول، 

PE به  هاي مربوط به مصرف سوخت جهت استخراج آبهزینه. است
و متغیـر میـزان انـرژي الزم جهـت      hهاي منطقه متوسط ارتفاع چاه

 .بسـتگی دارد  Qاستخراج یک متر مکعب آب بـه ارتفـاع یـک متـر،     
نیز هزینه نیروي کار در واحـد سـطح زمـین در تولیـد بـا      ) 17( معادله

نیروي کار مـورد   ،LIPr باشد که در آن استفاده از آبیاري تحت فشار می
نیـروي کـار مـورد اسـتفاده در سـایر       LOPrش آبیاري، استفاده در بخ

دستمزد نیروي کار بر حسب ریال به ازاي هـر نفـر    Wageها و بخش
  .باشد روز کار می

퐶푊 = 푊푇 + 퐴퐹푇푎푗  )9(                             
푊푇 = (PW + WUC ). A푊																									 )10(  
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 حلقوي سود حاصل از کشت زمین به روش آبیاري سنتی - مدل علی - 3 شکل

Figure 3- Causal model of farmer’s benefits using by traditional irrigation(without pressurized irrigation technology) 
 

 
푊푈퐶 = (EXC + DiC) )11(                                  
퐹푇푎푗 = 푇푎푗퐶 − 퐺푃 )12(                                     
퐴퐹푇푎푗 = 퐹푇푎푗(퐴/푃, 푖%,푛) )13  (                         

)14         (                   퐶퐸 	 = 퐶퐸푀 + 퐶퐸푊 
)15(퐶퐸푊 = (퐸푋퐸 + 퐷푖퐸).퐴푊 .푃퐸														 
)16      (                                         퐸푋퐸 = ℎ.푄  

퐶퐿 = (LI + LO ).푊푎푔 )17       (                   
حاصل از محصـوالت اصـلی و فرعـی و    بیانگر درآمد ) 18( معادله

نه تولید در شـرایط کشـت   هاي تشکیل دهنده هزی بخش) 19(معادله 

 .سنتی است
푇푅 = (Y 	. PY ) + (Y 	. PY )																							 )18(  
푇퐶 = 퐶푊 + CM + CL + CF + CP +

CE + CSe 																																																																																																			 )19(  
صرفا شامل هزینه استحصال  CWFlهزینه آبیاري در روش سنتی 

و  AW ،PWباشـد و تـابعی اسـت از متغیرهـاي      و استفاده از آب مـی 
هزینه اسـتفاده از انـرژي در حالـت    . WUCFlي استحصال آب هزینه

شود کـه در آن،   محاسبه می) 24( تا) 22( کشت سنتی از طریق روابط
هاي مربوط به مصرف سوخت زینهاز مجموع ه CEFlي سوخت هزینه
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هاي مربوط بـه مصـرف   و هزینه CEMجهت استفاده از ماشین آالت 
  . تشکیل شده استCEWFlسوخت جهت آبیاري 

هاي ناشی از ل از هزینههاي مصرف سوخت جهت آبیاري متشکهزینه
هاي ناشی از توزیـع یـک   و هزینه EXEیک متر مکعب آب استخراج 

مزرعه ضرب در مقـدار آب مصـرفی در یـک    در  DiE متر مکعب آب
قیمـت هـر    و AWFl هکتار کشت گندم به روش آبیاري تحـت فشـار  

  .واحد انرژي است
퐶푊 = (PW + WUC ). A푊																				  )20(  

푊푈퐶 = (EXC + DiC)																															 )21(  
퐶퐸 	 = 퐶퐸푀 + 퐶퐸푊 																																												 )22(  
퐶퐸푊 = (퐸푋퐸 + 퐷푖퐸).퐴푊 .푃퐸 )23   (         
퐸푋퐸 = ℎ.푄 )24(                                                    
퐶퐿 = (LI + LO ).푊푎푔푒																					 )25(  

اقتصادي پذیرش تکنولوژي آبیاري سازي مدل رفتار  پس از شبیه 
آثار سناریوهاي مختلف اقتصادي شامل سیاست افـزایش   ،تحت فشار

قیمت آب آبیاري و پرداخت تسهیالت مالی توسط دولت مورد بررسـی  
که اشاره گردید، این پژوهش با هدف بررسی  بطوري. قرار گرفته است

بیـاري و  ثیر برخی سناریوهاي سیاستی اقتصادي شامل قیمـت آب آ أت
تسهیالت مالی تشویقی از سوي دولت بر پذیرش تکنولـوژي آبیـاري   
تحت فشار و در نتیجه افزایش راندمان آب آبیاري در بین گندم کاران 

سـازي ایـن تحقیـق بـر      مدل .شهرستان همدان صورت پذیرفته است

هـا و   آوري داده جمـع صـورت پذیرفتـه و    STELLA اساس نرم افزار
از طریـق طراحـی و تکمیـل پرسشـنامه بـه روش      اطالعات مورد نیاز 

مورد از مـزارع گنـدم    316اي به حجم  و از نمونهگیري تصادفی  نمونه
ــد 94-92شهرســتان همــدان در ســال زراعــی   ــی . انجــام گردی روای

ییـد  أاساس نظر گروهی از متخصصـان امـر اصـالح و ت    پرسشنامه بر
 .دمحاسبه ش	α=82/0گردید و ضریب آلفاي کرونباخ در مورد آن برابر 

  
 نتایج و بحث

ثیر افــزایش قیمــت آب آبیــاري و همچنــین بمنظــور بررســی تــأ
ثیر این ت، پنج سناریوي سیاستی طراحی و تأهاي حمایتی دول سیاست

دو ابزار اقتصادي بر پذیرش آبیاري تحـت فشـار مـورد بررسـی قـرار      
 . گرفت
  

هـاي مـالی و تسـهیالت     بـدون حمایـت  :سناریوي اول -الف
  دولتیبانکی 

در سناریوي اول شرایطی در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در آن      
دولت هیچ گونه حمایـت مـالی و تسـهیالت بـانکی بـراي اسـتفاده و       

. دهـد  توسعه بکارگیري از تکنولوژي آبیاري تحـت فشـار انجـام نمـی    
هـاي در  سایر متغیر هزینه کل اجراي یک هکتار آبیاري تحت فشار و

  . اند ارائه شده) 1( یو در جدولنظر گرفته شده در این سنار
  

  توضیح وضعیت متغیر ها در سناریوي اول - 1جدول 
Table 1- Description of variables in the first scenario  

نرخ بهره تسهیالت 
 (%) حمایتی

Interest rate of 
supportive 

facilities (%) 

 هزینه فرصت
  )ریال(

Opportunity 
cost(Rial) 

نرخ بهره 
بانکی 

رایج در 
 کشور
(%)  

Current 
interest 

rate 
(%) 

میزان تسهیالت 
پرداختی با بهره 
پایین از سوي 

 )ریال( دولت
Governmental 

low interest 
loans(Rial) 

میزان پرداخت 
بالعوض از سوي 

  )ریال(دولت
Governmental 

grant 
payments  

(Rial) 

سهم 
پرداختی 
 کشاورز

  )ریال(
The share 
of farmers 

(Rial) 

هزینه اجراي 
آبیاري تحت 

فشار 
 )هکتار/ریال(

Cost of  
technology 

implementati
on(Rial/ha)  

  متغیر
Variable 

- 14400000  
  مقدار   72000000 72000000 0 0 % 20 

Quantity 
 شرح  - -  -    - -  -  -

Description  
                                                                                             Source: Research findingsتحقیقهاي  یافته :مأخذ

 
ثیر سیاست افزایش قیمت آب در پذیرش أنتایج حاصل از بررسی ت

بـه  . شود مشاهده می) 2( آبیاري تحت فشار در سناریوي اول در جدول
، سـود  )ارزش واقعـی نهـاده آب  ( هاي مختلف آب آبیـاري  ازاي قیمت

خالص اقتصادي حاصـل از پـذیرش و بکـارگیري تکنولـوژي آبیـاري      
تحت فشار و تصمیم کشـاورزان بـه پـذیرش یـا عـدم پـذیرش ایـن        

در این سناریو حـالتی در نظـر گرفتـه    . تکنولوژي برآورد گردیده است
هاي مورد نیاز براي تهیه و اجراي سیستم کلیه هزینه شود که درآن می

گردد و دولت هـیچ   آبیاري تحت فشار توسط خود کشاورز پرداخت می
گونه حمایت مالی از جملـه تسـهیالت بـانکی بـراي اسـتفاده از ایـن       

نماید و گسترش این سیاست بـار مـالی بـراي     تکنولوژي پرداخت نمی
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دهنـد کـه در ایـن سـناریو      ان مـی نتایج نش. دولت ایجاد نخواهد نمود
هاي مربوط به اجراي آبیاري تحت فشار توسط  بدلیل اینکه کل هزینه

گردد، با توجه بـه قیمـت انـدك آب     کار پرداخت می خود کشاورز گندم
آبیاري، منافع استفاده از تکنولوژي آبیاري تحت فشار در دامنه وسـیع  

ي طـرح بـوده و لـذا    هاي اجـرا  قیمت براي آب آبیاري، کمتر از هزینه
بـا  . گـردد  منجر به عدم پذیرش تکنولـوژي آبیـاري تحـت فشـار مـی     

ریال به ازاي  1200افزایش قیمت آب آبیاري در این سناریو در قیمت 

هر متر مکعب آب آبیاري، جذابیت اقتصادي استفاده از این تکنولوژي 
. گـردد  کـار مـی   باعث پذیرش استفاده از آن توسـط کشـاورزان گنـدم   

ـ  بعب ثیر أارت دیگر افزایش قیمت آب آبیاري تا حد قیمت واقعـی آب، ت
مثبتی بر پذیرش استفاده از تکنولوژي آبیاري تحت فشـار بـه همـراه    

ـ     دارد، بطوري ـ ( ثیرأکـه میـزان ایـن ت ثیر قیمـت آب بـر اسـتفاده از    أت
بستگی به سطح حمایت مالی دولت از کشاورزان در ) تکنولوژي آبیاري

  ).2جدول ( ولوژي آبیاري داردجهت توسعه این تکن
 

  اولثیر سیاست افزایش قیمت آب کشاورزي بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار در سناریوي أت - 2جدول 
Table 2- The impacts of increasing of irrigation water price on acceptance of pressurized irrigation technology on the base of 

first scenario 
 

  تصمیم
 پذیرشبه اقتصادي  

Economical 
decision making   

  

هزینه 
  پرداختی دولت

 )ریال(
Total 

Government 
expenditure   

for 
technology 
acceptance  

(Rial) 

سود حاصل از 
  پذیرش 
  تکنولوژي

 )ریال(
The net  

 benefit of 
pressurized 
irrigation 

technology 
acceptance  

(Rial) 

سود در هر 
هکتار مزارع 

 )ریال( سنتی
Gross 

Margin of 
farms 
with 

traditional 
 irrigation 
(Rial/ha) 

سود در هر 
هکتار مزارع 
 تحت فشار

 )ریال(
Gross 

Margin of 
farms with 
pressurized 
irrigation 
(Rial/ha) 

متوسط 
هزینه آب 
در مزارع 

 سنتی
)ریال(

Averrage 
water cost 

in 
traditional 
farms(Ria

l) 

متوسط 
هزینه آب در 
مزارع تحت 

 فشار
)ریال(

Averrage 
Water in  

pressurized 
irrigation 

farms(Rial)  

قیمت آب 
 ریال( کشاورزي

 )بر متر مکعب
Price of 

irrigation 
water 

(Rial/M3) 

 Rejection 0 11246300 24690350 35936650 20196000 26640000  0پذیرشعدم 
 Rejection 0 11526300 24013500 35536650 20876000 27040000  100دم پذیرشع
 Rejection 0 11806300 23330350 35136650 21556000 27440000  200دم پذیرشع
 Rejection 0 12086300 22650350 34736650 22236000 27840000  300دم پذیرشع
 Rejection 0 12366300 21970350 34336650 22916000 28240000  400دم پذیرشع
 Rejection 0 12646300 21290350 33936650 23596000 28640000  500دم پذیرشع
  Rejection  0  12926300  20610350  33536650  24276000  29040000  600دم پذیرشع
  Rejection  0  13206300  19930350  33136650  24956000  29440000  700دم پذیرشع
 Rejection  0  13486300  19250350  32736650  25636000  29840000  800دم پذیرشع
 Rejection  0  13766300  18570350  32336650  26316000  30240000  900دم پذیرشع
 Rejection  0  14046300  17890350  31936650  26996000  30640000  1000دم پذیرشع
 Rejection  0  14326300  17210350  31536650  27676000  31040000  1100دم پذیرشع

 Accept  0  14606300  16530350  31136650  28356000  31440000  1200پذیرش
   Source: Research findingsهاي تحقیق یافته: مأخذ

  
درصد هزینـه بـه صـورت     50پرداخت : سناریوي دوم -ب

  اي تسهیالت یارانه
درصد از کل  50اي طراحی شده است که در آن  این سناریو بگونه

 5هزینه اجراي آبیاري تحت فشار به صورت تسهیالت بـا نـرخ بهـره    
سال توسـط دولـت و مـابقی هزینـه      5درصد و مدت زمان بازپرداخت 

 ).3 جدول( توسط کشاورز پرداخت گردد
ـ   یالت با بهره پایین میپرداخت تسه مین منـابع مـالی   أتوانـد در ت

طبیعـی اسـت،   . ثر باشدؤکشاورزان جهت پذیرش آبیاري تحت فشار م
چقدر نرخ بهره تسهیالت ارائه شده توسط دولت بیشتر باشد هزینه  هر

کل اجراي آبیار تحت فشار براي کشـاورزان افـزایش یافتـه و انگیـزه     
نتایج مربوط . کاهش خواهد یافت اقتصادي پذیرش آبیاري تحت فشار

ثیر قیمت آب آبیاري بر پذیرش تکنولوژي آبیـاري تحـت   أبه بررسی ت
  .ارائه شده است) 4( فشار در شرایط سناریو دوم در جدول
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  توضیح وضعیت متغیر ها در حالت سناریوي دوم -3جدول

Table 3- Description of variables in the second scenario  

نرخ بهره 
تسهیالت 

 (%)حمایتی
Interest rate 
of supportive 
facilities(%)  

نرخ بهره 
بانکی رایج 

در 
  (%)کشور

Current 
interest 
rate(%) 

نرخ بهره 
بانکی رایج 

در 
  (%)کشور

Current 
interest 
rate(%) 

میزان 
تسهیالت 
پرداختی با 
بهره پایین 

 از سوي
 )ریال(دولت

Governm
ent low 
interest 

loans  
(Rial)  

میزان پرداخت 
بالعوض از 

سوي 
 )ریال(دولت

Government 
grant 

payments  
(Rial)  

سهم پرداختی 
  )ریال(کشاورز

The share of 
farmers 
(Rial)  

  
هزینه اجراي 

آبیاري تحت فشار 
  )هکتار/ریال(

Cost of  
technology 

implementatio
n  

(Rial/ha) 
  

  متغیر
Variable 

5% 20% 20% 3600000
  مقدار  72000000 36000000  0  0

Quantity 
 شرح  - -  0 -  - -

Description 
                                                                Source: Research findingsهاي تحقیق یافته: مأخذ

  
  دومثیر سیاست افزایش قیمت آب کشاورزي بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار در سناریوي أت - 4 جدول

Table 4- The impacts of increasing of irrigation water price on acceptance of pressurized irrigation technology on the base of 
second scenario 

تصمیم 
به اقتصادي 
 پذیرش

Economica
l decision 
making  

 

هزینه پرداختی 
 )ریال( دولت

Total 
Government 
expenditure 

for 
technology 

acceptance(R
ial)  

سود حاصل از 
پذیرش 
  تکنولوژي

 )ریال(
The net 

benefit of 
pressurized 
irrigation 

technology 
acceptance(

Rial) 

سود در هر 
هکتار مزارع 

 )ریال( سنتی
Gross 

Margin of 
farms with 
traditional  
irrigation 
(Rial/ha)  

سود در هر 
هکتار مزارع 
 تحت فشار

 Gross )ریال(
Margin of 
farms with 
pressurized 
irrigation 
(Rial/ha)  

متوسط هزینه 
آب در مزارع 

 سنتی
)ریال(

Averrage 
water cost 
of  farms 

with 
traditional 
irrigation 

(Rial) 

متوسط هزینه 
آب در مزارع 
 تحت فشار

)ریال(
Averrage 
water cost 
of  farms 

with 
pressurized 
irrigation 

(Rial) 

قیمت ه آب 
 ریال( کشاورزي

 )بر متر مکعب
Price of 

irrigation 
water 

(Rial/M3) 

 Accept  0  10396700  24690350 35087050  20196000  27489600  0پذیرش
  Accept  0  10676700  24010350 34687050  20876000  27889600  100پذیرش
  Accept  0  10956700  23330350 34287050  21556000  28289600  200پذیرش
  Accept  0  11236700  22620350 33887050  22236000  28689600  300پذیرش
  Accept  0  11516700  21970350 33487050  22916000  29489600  400پذیرش
  Accept  0  11796700  21190350 33087050  23596000  29889600  500پذیرش
  Accept  0  12076700  20610350 32687050  24276000  30289600  600پذیرش
  Accept  0  12356700  19930350 32287050  24956000  30289600  700پذیرش
  Accept  0  12636700  19250350 31887050  25636000  30889600  800پذیرش
  Accept  0  12916700  18570350 31487050  26316000  31089600  900پذیرش
  Accept  0  13196700  17890350 31087050  26996000  31489600  1000پذیرش
  Accept  0  13476700  17210350 30687050  27676000  31889600  1100پذیرش
  Accept  0  13756700  1630350 30287050  28356000  32289600  1200پذیرش

 Source: Research findings               هاي تحقیق یافته: مأخذ
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دهند که بـا افـزایش قیمـت آب در شـرایطی کـه       نتایج نشان می

هاي اجـراي آبیـاري تحـت فشـار را بصـورت      درصد هزینه 50دولت 
پردازد، سود حاصل از پذیرش  می) درصد 5( تسهیالت بانکی کم بهره

تکنولوژي آبیاري تحت فشار افزایش خواهد یافت چـرا کـه اخـتالف    
سود بین تولید گندم به روش سنتی و تولید گندم به روش تحت فشار 

یابد و پذیرش آبیـاري   افزایش با افزایش قیمت آب آبیاري افزایش می
 .تحت فشار، توجیه اقتصادي پبیشتري خواهد داشت

  

اي  پرداخت بالعوض و تسهیالت یارانه: سناریوي سوم -ج 
  ) وضعیت موجود( توسط دولت

هـاي   در این سناریو که بیانگر وضعیت موجود در ارتباط با حمایت
باشـد،   تشویقی دولت براي گسترش تکنولوژي آبیاري تحت فشار مـی 

سهم پرداختی کشاورز و دولت از کل هزینه اجراي آبیاري تحت فشار، 
 بهره و سایر متغیرهاي در نظر گرفته شده بطور خالصه در جدول نرخ

 .ارائه شده است) 5(

  
  ها در حالت سناریوي سومتوضیح وضعیت متغیر - 5 جدول

Table 5- Description of variables in the third scenario  

نرخ بهره 
تسهیالت 

 (%) حمایتی
Interest 
rate of 

supportive 
facilities(%) 

 هزینه فرصت
  )ریال(

Opportunity 
cost(Rial) 

نرخ بهره 
بانکی 

رایج در 
 کشور
(%)  

Current 
interest 
rate(%) 

میزان 
تسهیالت 
پرداختی با 

بهره پایین از 
 سوي دولت

 )ریال(
Government 
low interest 
loans(Rial) 

میزان پرداخت 
بالعوض از سوي 

 )ریال( دولت
Government 

grant 
payments(Rial) 

سهم 
پرداختی 
 کشاورز

  )ریال(
The share 
of farmers 

(Rial) 

هزینه اجراي 
آبیاري تحت فشار 

  )هکتار/ریال(
Cost of  

technology 
implementation 

(Rial/ha)  

  متغیر
Variable 

-  7800000 20% 0 39000000 33000000 72000000 
  مقدار

Quantity 

 شرح - - - 0 - - 0
Description 

                                                                                              Source: Research findingsهاي تحقیق یافته: مأخذ
 

زاي قیمـت  ابر اساس نتایج حاصل از تحقیق در ایـن سـناریو بـه    
صفر ریال براي هر متر مکعب آب، سود اقتصـادي ناشـی از پـذیرش    
تکنولوژي آبیاري تحت فشار در یک هکتار محصول گنـدم در حـدود   

با افزایش قیمت آب آبیاري منافع . ریال برآورد شده است 19241300
اقتصادي ناشی از پذیرش این تکنولوژي افزایش یافته و بـا توجـه بـه    

 ،)ریـال اسـت   7800000ر این سناریو برابر د( ي فرصت سرمایههزینه
هاي پیشنهاد شده براي آب، پذیرش تکنولوژي آبیاري  در تمامی قیمت

  ).6جدول ( تحت فشار در تمامی سطوح قیمتی منطقی است
  

ي اجرا بـه  درصد از هزینه 50پرداخت : سناریوي چهارم -د
  صورت بالعوض توسط دولت 

درصـد   50شود که دولـت   می در این سناریو حالتی در نظر گرفته
بـه صـورت    هاي مورد نیاز جهت اجراي آبیاري تحـت فشـار را  هزینه

بـاقی هزینـه را کشـاورزان     کنـد و بالعوض به کشاورزان پرداخت می

  ).7جدول ( کنند پرداخت می
هـاي  درصد هزینـه  50که اشاره شد، در این سناریو دولت  بطوري

در ایـن  . پـردازد  ض مـی اجراي آبیاري تحت فشـار را بصـورت بالعـو   
سناریو بدلیل اینکه درصد قابل تـوجهی از هزینـه تکنولـوژي آبیـازي     

گردد، حتی در سطوح پایین قیمت  تحت فشار توسط دولت پرداخت می
گیري بـراي پـذیرش ایـن     آب در بخش کشاورزي نیز، فرآیند تصمیم

  .تکنولوژي بصورت پذیرش استفاده خواهد بود
  

خــت کـل هزینــه اجـرا بصــورت   پردا: سـناریوي پـنجم   -ي
  اي  تسهیالت یارانه

اي را جهـت اجـراي   در این سناریو کشاورزان هـیچ گونـه هزینـه   
کننـد و دولـت    آبیاري تحت فشار از سرمایه خودشـان پرداخـت نمـی   

هاي ناشی از اجراي آبیاري تحت فشـار را بصـورت   تمامی مبلغ هزینه
  ).9جدول ( کند اي پرداخت می تسهیالت یارانه
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  سومثیر سیاست افزایش قیمت آب کشاورزي بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار در سناریوي أت - 6 جدول
Table 6- The impacts of increasing of irrigation water price on acceptance of pressurized irrigation technology on the base of 

third scenario  

تصمیم 
به اقتصادي 
 پذیرش

Economical 
decision 
making  

  

هزینه پرداختی 
 )ریال( دولت

Total 
Government 

expenditure for 
technology 

acceptance(Rial) 

سود حاصل از 
پذیرش 
  تکنولوژي

 )ریال(
The net 

benefit of 
pressurized 
irrigation 

technology 
acceptance 

(Rial) 

سود در هر 
هکتار مزارع 

 سنتی
 )ریال(

Gross 
Margin of 

farms 
with 

traditional 
 irrigation 
(Rial/ha) 

سود در هر 
هکتار مزارع 
 تحت فشار

 )ریال(
Gross 

Margin of 
farms with 
pressurized 
irrigation 
(Rial/ha) 

متوسط هزینه آب 
 در مزارع سنتی

 Averrage)ریال(
water cost of  
farms with 
traditional 

irrigation (Rial) 

متوسط هزینه آب 
در مزارع تحت 

 فشار
 Averrage)ریال(

water cost of  
farms with 
pressurized 

irrigation (Rial) 

قیمت آب 
 کشاورزي

بر  ریال(
 )متر مکعب
Price of 

irrigation 
water 

(Rial/M3) 

  Accept  7995000  19241300  24690350  43931650  20196000  18645000 0پذیرش
 Accept 7995000 19521300 24010350 43531650 20876000 19045000 100شرپذی

 Accept 7995000 19801300 23330350 43131650 21556000 19445000 200پذیرش
 Accept 7995000 20081300 22650350 42731650 22236000 19845000 300شرپذی

 Accept 7995000 20361300 21970350 42331650 22316000 20245000 400پذیرش
 Accept 7995000 20641300 21290350 41931650 23596000 20645000 500شرپذی

 Accept 7995000 20921300 20410350 41531650 24276000 21045000 600پذیرش
 Accept 7995000 21201300 19730350 41131650 24956000 21445000 700شرپذی

 Accept 7995000 21481300 19050350 40731650 25636000 21845000 800پذیرش
 Accept 7995000 21761300 18370350 40331650 26316000 22245000 900شرپذی

 Accept 7995000 22041300 17690350 39931650 26996000 22645000 1000پذیرش
 Accept 7995000 22321300 17010350 39531650 27676000 23045000 1100شرپذی

 Accept 7995000 22601300 16330350 39131650 28356000 23445000 1200پذیرش
                                                                                              Source: Research findingsهاي تحقیق یافته: مأخذ

  
  ها در حالت سناریوي چهارمتوضیح وضعیت متغیر - 7 جدول

Table 7- Description of variables in the fourth scenario 

نرخ بهره 
تسهیالت 

 (%) حمایتی
Interest 
rate of 

supportive 
facilities(%) 

 هزینه فرصت
  )ریال(

Opportunity 
cost(Rial) 

نرخ بهره 
بانکی 

رایج در 
 کشور
(%)  

Current 
interest 
rate(%) 

میزان 
تسهیالت 
پرداختی با 

بهره پایین از 
 سوي دولت

 )ریال(
Government 
low interest 
loans(Rial) 

میزان پرداخت 
بالعوض از سوي 

 )ریال( دولت
Government 

grant 
payments(Rial) 

سهم 
پرداختی 
 کشاورز

  )ریال(
The share 
of farmers 

(Rial) 

هزینه اجراي 
ت فشار آبیاري تح

  ))هکتار/ریال(
Cost of  

technology 
implementation 

(Rial/ha)  

  متغیر
Variable 

  مقدار  72000000 36000000 36000000 0 20% 7200000 -
Quantity 

 شرح  - -  - 0 - - 0
Description 

                                                                                              Source: Research findingsهاي تحقیق یافته: مأخذ
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  چهارمثیر سیاست افزایش قیمت آب کشاورزي بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار در سناریوي أت - 8 جدول
Table 8- The impacts of increasing of irrigation water price on acceptance of pressurized irrigation technology on the base of 

fourth scenario  

تصمیم 
به اقتصادي 
 پذیرش

Economical 
decision 
making  

  

هزینه پرداختی 
 )ریال( دولت

Total 
Government 
expenditure 

for 
technology 
acceptance 

(Rial) 

سود حاصل از 
پذیرش 
  تکنولوژي

 )ریال(
The net 

benefit of 
pressurized 
irrigation 

technology 
acceptance 

(Rial) 

سود در هر 
هکتار مزارع 

 سنتی
 )ریال(

Gross 
Margin of 

farms 
with 

traditional 
 irrigation 
(Rial/ha) 

سود در هر 
هکتار مزارع 
 تحت فشار

 )ریال(
Gross 

Margin of 
farms with 
pressurized 
irrigation 
(Rial/ha) 

متوسط هزینه آب 
 در مزارع سنتی

 Averrage)ریال(
water cost of  
farms with 
traditional 
irrigation 

(Rial) 

متوسط هزینه آب 
در مزارع تحت 

 فشار
 Averrage)ریال(

water cost of  
farms with 
pressurized 
irrigation 

(Rial) 

قیمت آب 
 کشاورزي

بر  ریال(
 )متر مکعب
Price of 

irrigation 
water 

(Rial/M3) 

 Accept 7380000 18626300 24690350 43316650 20196000 19260000 0پذیرش
 Accept 7380000 18906300 24010350 42916650 20876000 19660000 100پذیرش
 Accept 7380000 19186300 23330350 42516650 21556000 20060000 200پذیرش
 Accept 7380000 19466300 22650350 42116650 22236000  20460000 300پذیرش
 Accept 7380000 19746300 21970350 41716650 22916000 20860000 400پذیرش
 Accept 7380000 20026300 21290350 41316650 23596000 21260000 500پذیرش
  Accept  7380000  20306300  20610350  40916650  24746000  21660000  600پذیرش
  Accept  7380000  20586300  19930350  40516650  24956000  22060000  700پذیرش
  Accept  7380000  20866300  19250350  40116650  25636000  22460000  800پذیرش
  Accept  7380000  21146300  18570350  39716650  26316000  22860000  900پذیرش
  Accept  7380000  21426300  17890350  39316650  26996000  23260000  1000پذیرش
  Accept  7380000  21706300  17210350  38916650  27676000  23660000  1100پذیرش
  Accept  7380000  21986300  16530350  38516650  28356000  24060000  1200پذیرش

                                                                                               Source: Research findingsیافته هاي تحقیق: مأخذ
  

  توضیح وضعیت متغیرها در حالت سناریوي پنجم - 9 جدول
Table 9- Description of variables in the fifth scenario 

نرخ بهره 
تسهیالت 

 (%) حمایتی
Interest rate 

of 
supportive 

facilities(%) 

 هزینه فرصت
  )ریال(

Opportunity 
cost(Rial) 

نرخ بهره 
بانکی 

رایج در 
  (%) کشور

Current 
interest 
rate(%) 

میزان 
تسهیالت 
پرداختی با 

بهره پایین از 
 سوي دولت

 )ریال(
Government 
low interest 
loans(Rial) 

میزان پرداخت 
بالعوض از سوي 

 )یالر( دولت
Government 

grant 
payments(Rial) 

سهم پرداختی 
  )ریال( کشاورز

The share of 
farmers 
(Rial) 

هزینه اجراي 
آبیاري تحت فشار 

  )هکتار/ریال(
Cost of  

technology 
implementation 

(Rial/ha)  

  متغیر
Variable 

  مقدار  72000000 0 0  72000000 20% - % 5
Quantity 

 شرح   0 0 -  - 0 -
Description 

                                                                                              Source: Research findingsهاي تحقیق یافته: مأخذ
 

نتایج حاصل از این سناریو و مقایسه آن با سناریوهاي قبلی بیانگر 
این موضوع است که براي گسترش استفاده از سیستم آبیـاري تحـت   

هـاي تشـویقی و حمـایتی دولـت نظیـر اعطـاي        فشار یا باید سیاست
هـاي   تسهیالت بالعوض و یا کم بهـره افـزایش یابـد، و یـا سیاسـت     
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قیمت آب در بخـش کشـاورزي اتخـاذ    تشویقی اجباري نظیر افزایش 
یابد و در حالـت دوم   گردد، که در حالت اول بار مالی دولت افزایش می

منطقی . هاي تولید تحمیل شده به کشاورز افزایش خواهد یافت هزینه

هـا بعنـوان    است که در شرایط مختلف، ترکیب بهینه بین این سیاست
اي آبیـاري تحـت   هـ  بهترین راهکار براي گسترش استفاده از سیسـتم 

  .فشار و افزایش کارایی استفاده از منابع آب کشاورزي خواهند بود
  

  پنجمثیر سیاست افزایش قیمت آب کشاورزي بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار در سناریوي أت - 10 جدول
Table 10- The impacts of increasing of irrigation water price on acceptance of pressurized irrigation technology on the base 

of fifth scenario 

تصمیم 
به اقتصادي 
 پذیرش

Economical 
decision 
making  

  

هزینه 
پرداختی 

 )ریال( دولت
Total 

Governmen
t 

expenditure 
for 

technology 
acceptance 

(Rial) 

سود حاصل از 
پذیرش 
  تکنولوژي

 )ریال(
The net 

benefit of 
pressurized 
irrigation 
technology 
acceptance 

(Rial) 

سود در هر 
هکتار مزارع 

 )ریال( سنتی
Gross 

Margin of 
farms with 
traditional  
irrigation 
(Rial/ha) 

سود در هر 
هکتار مزارع 
 تحت فشار

 Gross )ریال(
Margin of 
farms with 
pressurized 
irrigation 
(Rial/ha) 

متوسط 
آب در  هزینه 

 مزارع سنتی
  )ریال(

Averrage 
water cost 
of farms 

with 
traditional 
irrigation 

(Rial) 

 متوسط هزینه 
آب در مزارع 
 تحت فشار

  )ریال(
Averrage 
water cost 
of   farms 

with 
pressurized 
irrigation 

(Rial) 

قیمت آب 
 ریال( کشاورزي

 )بر متر مکعب
Price of 

irrigation 
water 

(Rial/M3) 

 Accept 0  9512400  24689250  34201650  20196000  28375000 0پذیرش
  Accept  0  9792400  24009250  33801650  20876000  28775000  100پذیرش
  Accept  0  10072400  23329250  33401650  21556000  29175000  200پذیرش
  Accept  0  10352400  22649250  33001650  22236000  29575000  300پذیرش
  Accept  0  10632400  21969250  32601650  22916000  29975000  400پذیرش
  Accept  0  10912400  21289250  32201650  23596000  30375000  500پذیرش
  Accept  0  11192400  20609250  31801650  24276000  30775000  600پذیرش
  Accept  0  11472400  19929250  31401650  24956000  31175000  700پذیرش
  Accept  0  11752400  19249250  31001650  25636000  31575000  800پذیرش
  Accept  0  12032400  18569250  30601650  26316000  31975000  900پذیرش
  Accept  0  12312400  17889250  30201650  26996000  32375000  1000پذیرش
  Accept  0  12592400  17209250  29801650  27676000  32775000  1100پذیرش
  Accept  0  12872400  16529250  29401650  28356000  33175000  1200پذیرش

                                                                                               Source: Research findingsهاي تحقیق یافته: مأخذ
 

دهد  نشان میحاصل از بررسی سناریوهاي مختلف سیاستی نتایج 
که سیاست افزایش قیمـت آب باعـث افـزایش تفـاوت سـودآوري در      

ایـن  . شـود  مزارع با آبیاري تحت فشار و مزارع بـا آبیـاري سـنتی مـی    
افـزایش  تواند باعـث   تفاوت در سود به عنوان یک عامل اقتصادي می

همچنین نتایج . گرایش به پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار گردد
جملـه کـاهش نـرخ     نشان داد که بهبود شرایط پرداخت تسـهیالت از 

ـ     بهره تسهیالت بانکی می ثر ؤتواند در پذیرش آبیـاري تحـت فشـار م
با توجه به اینکه میـزان مصـرف آب در تولیـد گنـدم بـه روش      . باشد

تر از میزان مصرف آب بـه روش سـنتی اسـت،    آبیاري تحت فشار کم
افزایش قیمت آب مورد استفاده در آبیاري موجب افزایش سود ناشی از 
 پذیرش تکنولوژي آبیـاري تحـت فشـار و افـزایش توجیـه اقتصـادي      

ایـن نتـایج بـا نتـایج      .شـود  پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار مـی 

، بربل )3( همکاراناللی و ، ب)6(همکاران مطالعه کهنسال و حاصل از 
  .سازگار است) 6(، گروبر و همکاران )12(، ریزگو و گومز )4(و گومز 
 

  هاگیري و پیشنهاد نتیجه
پس از طراحی مدل اقتصادي پذیرش تکنولـوژي آبیـاري تحـت     

ــادي و     ــار اقتص ــر رفت ــتی ب ــف سیاس ــناریوهاي مختل ــار س ــار آث فش
آبیاري تحت  هاي گیري کشاورزان در ارتباط با پذیرش سیستم تصمیم

کـه   دادندتحقیق نشان حاصل از  نتایج. فشار مورد بررسی قرار گرفت
باعث افزایش تفـاوت سـودآوري در    آبیاري سیاست افزایش قیمت آب

و ایـن   گردیـده مزارع با آبیاري تحت فشار و مزارع بـا آبیـاري سـنتی    
سود به عنـوان یـک عامـل اقتصـادي باعـث افـزایش       تابع تفاوت در 

همچنـین   .گـردد  مـی ذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار گرایش به پ
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از سـوي  مالی براي استفاده از آبیـاري تحـت فشـار    اعطاي تسهیالت 
در  .داري بر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشار دارد ثیر معنیأدولت ت
 نحـوه پرداخـت  که بیانگر وضعیت موجـود از نظـر   ي سیاستی سناریو

در آن دولـت جهـت پـذیرش     باشـد و  دولت میمالی توسط  تسهیالت
ـ  تکنولوژي آبیاري تحت فشار تسهیالت بالعوض پرداخت مـی  د، نمای

بر پذیرش تکنولـوژي   بیشتريثیر أاجراي سیاست افزایش قیمت آب ت
 در آن کـه اما در ارتباط با سناریوي سیاسـتی   .آبیاري تحت فشار دارد

ت دولت هیچ گونه تسهیالت مالی براي پذیرش تکنولوژي آبیاري تح
تواند  نماید سیاست افزایش قیمت آب به تنهایی نمی فشار پرداخت نمی

ـ   بعبـارت دیگـر    .ثر باشـد ؤدر پذیرش تکنولوژي آبیاري تحت فشـار م
گذاري آب در سناریوهاي مختلـف از نظـر    ثیر سیاست قیمتبررسی تأ

هاي آبیاري تحـت فشـار    نحوه پرداخت یارانه جهت استفاده از سیستم
هاي قیمتی، بـه   فزایش قیمت آب در برخی از دامنهدهد که ا نشان می
ثیري بر پذیرش آبیاري تحت فشار ندارد و اما ایـن سیاسـت   أتنهایی ت

همراه با سیاست پرداخت تسهیالت بانکی بـراي اسـتفاده از سیسـتم    

تواند باعث افزایش گرایش بـه اسـتفاده از ایـن     آبیاري تحت فشار می
هـاي تحقیـق در    بر اساس یافته .هاي آبیاري تحت فشار گردد سیستم

سـناریویی کـه دولـت در آن هــیچ گونـه تسـهیالت پرداختـی بــراي       
گسترش آبیاري تحت فشار در نظر نگرفته است، کشـاورزان گـرایش   

بعبـارت دیگـر در   . خاصی براي اسـتفاده از ایـن تکنولـوژي را ندارنـد    
منـافع  اي براي استفاده از این سیستم نپردازد،  صورتی که دولت یارانه

اقتصادي حاصل از بکارگیري ایـن روش بسـیار پـایین تـر از هزینـه      
فرصت بکارگیري سـرمایه خصوصـی در اسـتفاده تکنولـوژي بـوده و      
کشاورزان در هیچ شـرایطی حتـی در ازاي اجـراي سیاسـت افـزایش      
قیمت آب در دامنه منطقی حاضر به استفاده از این تکنولوژي نخواهند 

هاي تحقیـق، اعطـاي تسـهیالت بـانکی ارزان      لذا بر اساس یافته. بود
گـذاري صــحیح منــابع آب در بخــش   قیمـت توســط دولــت و قیمــت 

کشــاورزي از جملــه راهکارهــاي پیشــنهادي بــراي توســعه پــذیرش 
تکنولوژي آبیاري تحت فشـار و مـدیریت مصـرف منـابع آب در بـین      

 .باشد کشاورزان می
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