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چکیده
کاهش منابع آبی ،روند افاایشی وقوع خشکسالیها و صدمات سنگین آن به کشور ،بیش از پیش استفاده کارآمد از این منبع را ضشرورت
میبخشد .هدف این مطالعه ،ارزیابی اثرات سیاستهای گوناگون کاهش میاان آب مصرفی و افاایش قیمت هر مترمکعب آب بر الگویکشت
محصول زعفران میباشد .دادههای مورد نیاز پژوهش با مصاحبهی حفوری در میان 433بهرهبردار منشاطق کششاورزی دششت رو و نیششابور
سال  4934بهدست آمد .انتخاب ماارع نمونه با استفاده از نمونهگیری تصادفی ،انجام و مدل برای هر دو منطقه محاسبه شد .نتایج حاصل از
الگوی برنامهریای ریاضی مربت نشان داد که با  73درصد صرفهجویی در مصرف آب در دشت رو و  93درصد در دششت نیششابور مشیتشوان
الگوی کشتی مشابه با مقادیر دادهی واقعی در سطح مارعه برای محصشول زعفشران دسشت یافشت .همچنشین بشا کشاهش مقشدار آب ،ارزش
اقتصادی آب افاایش نشان داد .دو برابر نمودن قیمت هر متر مکعب آب مصرفی نیا در میاان مصرف آب و سطح زیر کشت محصول تأثیری
نشان نداد و تنها منجر به کاهش سود شد .لذا پیشنهاد میگردد برای صرفه جویی منابع آبی ،عالوه بر تشخیا زمان دقیق آبیاری و میاان
مناسب آن برای محصول زعفران که میتواند اثرات منفی آبیاری بیش از حد و بیموقشع را بشر عملکشرد ایشن محصشول کشاهش دهشد و در
مدیریت بهینه آب مؤثر باشد ،سیاستهای کاهش مقدار آب در دسترس نیا در برنامهریای سیاستگذاران قرار بگیرد.
کلمات کلیدی :برنامهریای ریاضی مربت ،حوضهآبریا نیشابور ،زعفران ،مدیریت آبیاری.
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مقدمه
افاایش تولید محصشوالت کششاورزی و درآمشد کششاورزان از
اهداف مه سیاستگذاران بخش کشاورزی بهشمار مشیرود .بشر

زیرا ارزان بودن آب باع

زیادهروی در مصرف آب می-

شود و انگیاه را برای حفاظت و اسشتفاده اقتصشادی آن
تفعی

میکند.

اسششاس گششاارش محسششن پششور و زیبششایی ( & Mohsenpour

از آنجایی که گیاه زعفران نسبت به آبیاری بیموقع و بشیش

 ،)Zibaei., 2010کششاهش منششابع آبششی ،رونششد افاایشششی وقششوع

از حد در زمان نامتعارف واکنش منفشی نششان مشیدهشد و تشأثیر

خشکسالیها و صدمات سشنگین آن بشه کششور ،بشیش از پشیش

منفی بر عملکرد آن دارد ،بنشابراین مشدیریت دور آبیشاری و نیشاز

استفاده کارآمد از این منابع را ضرورت میبخششدPaymozd ( .

آبیاری با توجه به عوامل مؤثر بر آن در منطقه میتواند از اثشرات

 .)et al., 2010مسئله مهمی که در زمینه بهرهبشرداری از منشابع

منفی آبیاری بشی موقشع بشر عملکشرد و کشاهش سشود حاصشل از

محدود آب وجود دارد ،عدم تعادل در عرضه و تقاضشای آب ،بشه

محصشول بکاهشد ( Razavi Khorasan Regional Water

ویژه در زمان بروز خشکسالیهای دورهای در املب نقشاط کششور

 .)Company, 2011محصول زعفران نقش مهمی در اششتغال-

میباشد .عرضه و تقاضای نامتعادل آب در بخش کششاورزی بشه

زایی و تأمین معیشت خانوارهای دو منطقه رو و نیشابور واقع در

عنوان یک محدودیت اساسی ،بازده تولید محصوالت را بشا رونشد

حوضه آبریا نیشابور دارد که قابلیتهای صادراتی ،ارزآوری باال و

کاهشششی در بلندمششدت مواجششه مششیسششازد ( & Barikani

سودآوری مناسب آن برای کشاورزان زبان زد مشیباششد .حوضشه

 .)Khalilian., 2011احسشانی و همکشاران ( Ehsani et al.,

آبریا نیشابور از جمله حوضههایی است که با مشکالت برداششت

 )2010بیان کردند که ایجاد تعادل بشین عرضشه و تقاضشای آب

بیرویه و کسری مخان در چند سال اخیر روبرو شده است .این

کشاورزی در مدیریت اقتصادی منابع آب هر منطقه نقش مهمی

منطقه از شمال به خشط الشرأس ارتفاعشات بینشالود ،از ششرق بشه

را ایفا میکند .از آنجا که در کشورهای خشک یشا نیمشهخششکی

بلندیهای لیال جوق و یالپلنن ،از جنوب به تپه ماهورهای نیشاه

چون ایران آب از مه ترین عوامل محدودکننده توسعه کشاورزی

بند ،سیاه کوه ،کویر نمک و از مرب به حوضه آبریا دشت سباوار

بهشمار می آید ،اهمیت مدیریت مناسب آب در مارعه نیا اهمیت

محشدود مشیششود ( Razavi Khorasan Regional Water

قابل توجهی دارد .طرفداران سیاست قیمتگذاری آب معتقدند

.)Company, 2011

که ایشن سیاسشت بشهطشور معنشیداری وضشعیت عملیشات

از نکات درخور توجه ،کاهش عملکرد محصشول زعفشران در

مدیریت آب را بهبود میبخشد و اساساً بهطور جائی یا

منطقه مورد مطالعه ،در طی زمان بشودهاسشت .بشر اسشاس آمشار،

کلی هاینههای خدمات آب را تأمین میکند و از طریق

عملکرد زعفران در سال  4923برابر بشا  1/4کیلشوگرم در هکتشار

تأثیر در رفتار مصرفکنندگان ،امکان استفاده منطقشی از

بوده که در سالهشای  4981و  4982بشه ترتیشب بشه  9/3و 3/1

آب را فراه میکند ( .)Shajari et al., 2009برطبق گاارش

کشاهش یافتششهاسشت ( Trade Promotion Organization,

کرامت زاده و همکاران ( ،)Karamatzade et al., 2006نقش

 .)2009بر این اساس میتوان گفت که بخششی از ایشن کشاهش

دیگر قیمشت آب ،ایجشاد انگیشاه بشرای صشرفهجشویی در

عملکرد به نحوه مدیریت و استفاده از منابع تولید (عدم مشدیریت

مصرف آب و جلوگیری از اسراف یا اتشالف آن اسشت،

صحیح در نحوه ،تعداد دفعات آبیشاری بشیش از حشد نیشاز گیشاه و
تاریخ و زمان مناسب آبیاری) و بخش دیگر آن به عوامشل خشارج
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از کنترل مانند بروز پدیده خشکسالی و یشا سشرمازدگی برمشی-

تأثیر مهمی بر درآمد کشاورز دارد ،به این معنشی کشه کشاهش در

گردد .لذا ،در این مطالعه یکی از عوامل مؤثر بر کاهش عملکشرد

سطح یارانه منجر به کاهش بازده ناخالا کشاورز میشود.

زعفران ،از طریق تغییر در قیمت و مقدار آب قابلدسترس بشرای

مدلین -آزورا ( )Medellin-Azuara et al., 2012پاسشخ

کشت این محصول مورد مطالعه قرار گرفت و تأثیر آن بر سود و

کشاورزان به سیاستهای قیمتگذاری آب ،سهمیهبندی و یارانه

سطح زیر کشت آن بررسی شد.

را با فرف حداکررسازی سود سرمایهگذاری در تکنولوژی آبیاری

در زمینه اثرات سیاستگذاریها بر الگوی کششت ،مشدیریت

با استفاده از برنامشهریشای ریاضشی مربشت در کالیفرنیشا بررسشی

منابع آب و مدل برنامهریای ریاضی مربت 4مطالعات فراوانشی در

نمودند .نتایج نششان داد یارانشه اثشر کمشی براسشتفاده از زمشین و

خارج و داخل کشور انجام شده است از آن جمله:

مصرف آب دارد و ترکیب سیاستهای سهمیهبندی آب و یارانشه

آرفینی ( )Arfini et al., 2003مدل برنامهریشای مربشت را

منجر به افاایش تولید کل و درآمشد خشالا کششاورز مشیششوند.

برای برآورد اثرات سیاستهای کشاورزی در سطح ملی ،منطقه-

افاون برآن ،سیاست قیمتگذاری آب به تنهایی میتوانشد منجشر

ای و زیرمنطقهای در کشور ایتالیا را با استفاده از دادههای خرد و

به کاهش مصرف آب ششود و بهشرهوری آب بشا اسشتفاده از ایشن

اطالعات اداری توصی نمودند .این مشدل امکشان انشدازهگیشری

سیاستها افاایش مییابد.

اثرات کمی و کیفی سیاستها در سطح منطقهای و زیرمنطقهای

محسششنی و زیبششایی ( )Mohseni & Zibaei, 2002در

را داشششت .مقدسششی ( )Moghaddasi et al., 2009اثششرات

پژوهشی به تحلیل پیامدهای افاایش سشطح زیرکششت کلشاا در

استراتژیهای آب و سیاسشت کششاورزی را در دششت مششهد بشا

سطح ماارع نماینده دشت نمدان استان فارس با استفاده از مشدل

استفاده از برنامهریای ریاضی مربت بررسی نمودند .نتایج نششان

برنامهریای ریاضی مربت پرداختند .نتشایج نششانداد کشه بشا وارد

داد سیاست قیمتگذاری آب هنگامی که سطو قیمشت آب بشاال

شدن کلاا به الگوی کشت ،ریسک الگوی کشت یشا بشه عبشارت

باشد ،در کاهش مصرف آب آبیاری مؤثر است.

دیگر واریانس درآمد افاایش مییابد و افاایش سشطح زیرکششت

بورگا و همکاران ( )Borges et al., 2010اثشرات تغییشر در

کلاا منجر به کاهش سطح زیرکشت گندم و لوبیا میشود .افاون

سیاست مشترک کششاورزی ( )CAPرا بشر الگوهشای منطقشهای

برآن ،با ورود کلاا به الگوی کششت کششاورزان ،مصشرف سشموم

استفاده از زمین در قالب یک سیست حمایت تصمی بشا اسشتفاده

شیمیایی افاایش مییابد.

از برنامهریای ریاضی مربت در جنشوب پرتقشال ارزیشابی نمودنشد.

باللشی و همکشاران ( )Balali et al., 2010نقشش سیاسشت

یافتهها نشانداد که روش پیشنهادی مطالعه برای ارزیشابی تشأثیر

قیمششتگششذاری آب در بخششش کشششاورزی بششر تعششادل منششابع آب

تغییر در قیمتها و سیاستهای کشاورزی در الگشوی اسشتفاده از

زیرزمینی دشت همدان -بهار را با استفاده از مدل برنامشهریشای

زمین و جنگل میتواند مؤثر باشد.

پویا بررسی نمودند .نتایج حاصل از ایشن تحقیشق نششان داد کشه

جیتا ( )Jitea, 2011پیامدهای سیاستهای کششاورزی را در

سیاست قیمتگذاری آب در برخی دامنههای قیمتی تشأثیر قابشل

سطح مارعه در کشور رومانی با استفاده از برنامهریشای ریاضشی

توجهی در کاهش تقاضا و بهشرهبشرداری منشابع آب زیرزمینشی و

مربت ارزیابی نمودند .نتایج نشان داد که سیاستهای کششاورزی

افاایش عمر آبخوان دارد.
بخشی و پیکانی ( )Bakhshi & Paykani, 2011از مشدل

)1- Positive Mathematical Programing (PMP

برنامهریای ریاضی مربت در سطح مارعه بشرای تحلیشل اثشرات
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مختل ش کششاربرد سیاسششتهششای قیمششتگششذاری آب و همچنششین

مواد و روش

سیاسششتهششای جششایگاین آن در دشششت مشششهد بهششرهگرفتنششد.

برنامهریای ریاضی مربت ( ، )PMP4اولین بار در سال 4331

سناریوهای شبیه سازی ششده ششامل افشاایش قیمشت نهشاده آب،

توسط هویت 7معرفی شد (صبوحی و همکاران .)4981 ،رویکشرد

مالیات بر نهادههای مکمل نهاده آب و مالیات بر محصشول بشود.

کلششی مششدل  ،PMPاسششتفاده از اطالعششات متغیرهششای دوگششان

نتایج نشان داد سیاست قیمتگذاری آب و مالیات بر محصول در

محدودیتهای کالیبراسیون است که جواب مسئله برنامشهریشای

مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل ،مؤثرتر و مناسبتر می

خطی را به سطح فعالیتهای موجشود محشدود مشیکنشد .مقشادیر

باشند.

دوگان مربوط به محدودیتهای کالیبراسیون بیانگر قیمت سایه-

صبوحی و همکاران ( )Sabouhi et al., 2007با استفاده از

ای محصوالت تولید ششده مشیباششند (.)Howitt et al, 2009

الگوی برنامهریای ریاضی مربت تغییر قیمت آب و کاهش مقدار

هویششت  ،4331پششاریس و هویششت  4338و هکلششی  7333مقششادیر

آب در دسششترس بششر منششافع خصوصششی و اجتمششاعی را در اسششتان

دوگان مرتبط با محدودیتهای کالیبراسیون را به عنوان نماینده-

خراسان مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج این مطالعه نششان مشی-
دهد که کشاورزان بشه افشاایش قیمشت آب آبیشاری از راه تغییشر
الگوی کشت خود پاسخ میدهند و در نتیجه افاایش قیمشت آب
آبیاری الااماً به کاهش مصرف آن در سطح مارعشه منجشر نمشی
شود.
با توجه به سه باالی محصشول زعفشران در اششتغالزایشی،
درآمد کشاورزان ،صشادرات و ارزآوری کششور و بشا درنظرگشرفتن

ای از هر نوع خطای تصریح مدل ،خطشای دادههشا ،خطشای هش
جمعی سازی ،رفتار خطرپذیری و انتظارهای قیمتی تفسیر کرده-
اند .روش برنامهریای مربشت بشه دو مرحلشهی تجایشه و تحلیشل
سیاستی و واسنجی تقسی بندی مشیششود .در تجایشه و تحلیشل
سیاستی ،اثرات تغییر قیمتها ،هاینهها و منابع تخمین زده می-
شود (.)Howitt et al., 2012

خشکسالیهای اخیشر و کشاهش منشابع آب زیرزمینشی ،بررسشی

به طور کلی کالیبراسشیون یشا واسشنجی مشدل برنامشهریشای

اثرات سیاستهای مختل مربشوط بشه نهشاده آب بشر محصشول

ریاضی مربت بهکاررفته در این تحقیق در سه مرحله به شر زیر

زعفران و اثرات آن بر رفشاه کششاورزان منطقشه بشه دلیشل عشدم

صورت میگیرد:

مدیریت مناسب در میاان آبیاری این محصول و از طرفی اثشرات
منفی افاایش یا کاهش میاان و دور آبیاری بر عملکرد محصول
زعفران با توجه به سودآوری باالی آن بهعنوان هدف تحقیق در

مرحله اول :حل مدل برنامهریزی خطی و برآورد قیمتهاای
سایهای

نظر گرفته شد .دادههشای مشورد نیشاز مطالعشه از سشازمان جهشاد

این مرحله شامل حل مشدل برنامشهریشای خطشی در جهشت

کشاورزی و اداره آب منطقهای خراسان رضشوی و مصشاحبه بشا

حششداکرر نمششودن سششود منطقششهای کشششاورزان بششا توجششه بششه

کشاورزان مناطق رو و نیشابور بهدسشت آمشد کشه بشا اسشتفاده از
نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد  433بهرهبشردار ( 13بهشرهبشردار
دشت رو و  13بهرهبردار از دشت نیشابور) انتخاب شدند.

محدودیتهای منابع و محدودیتهای واسنجی شده میباشد .در
این مرحله پس از حل مدل برنامهریای خطی مقادیر قیمتهای
سایهای برای محدودیتهای منابع و واسنجی بهدسشت مشیآیشد.
شکل ریاضی مدل برنامهریای خطی بشهصشورت زیشر مشیباششد
)1- Positive Mathematical Programing (PMP
2- Howitt

مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاستهای قیمتی و مقداری آب...

(:)Howitt et al., 2012
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کشاورزی میباشد .رابطه  ،1محدودیت واسنجی مشدل را نششان
مقدار مششاهده ششده فعالیشت مشورد

()4

میدهد که در آن

()7

استفاده در سال پایه و

مقدار مربت بسیارکوچکی را نشان می-

دهد.

()9
()1

مرحله دوم :تخمین تااب تولیاد  CESو تااب هزیناه ریار

()1

خطی

در این مرحله از روش برنامهریشای ریاضشی مربشت ،مقشادیر

()1
رابطه ،4تابع هشدف برنامشهریشای خطشی ،رابطشه  7ضشریب

دوگان به دست آمده از مرحله اول بشرای واسشنجی تشابع هاینشه

لئونتی و روابط  9تا  1محدودیتهای مدل را نشان میدهند .در

نمایی به کاربرده میشود .پس از برآورد ضرایب تابع هاینه ،تابع

روابط باال g ،بیانگر مناطق (7و )g=4و  jبیانگر نهشادههشای بشه-

تولید منطقهای با توجه بشه ثابشت بشودن کششش جانششینی بشین

کاربرده شده در تولید محصول زعفران مشیباششد .همچنشین

نهادهها تخمین زده شد .بر اساس ویژگیهای تابع تولید  CESو

بیانکننده قیمت محصول زعفران در هر منطقه (درآمد نهایی هر
تن محصول در هر منطقه)،
هر منطقه،

عملکرد محصول زعفشران در

هاینه نهشادههشای بشه کشاربرده ششده در تولیشد

محصول زعفران در هر منطقه،

(ضرایب لئونتی منطقهای)

در نظرگرفتن مدل منطقهای در مطالعه حاضر و مطالعات هویشت
 7343 ، 7347و  7333تابع تولید با کششش جانششینی ثابشت در
تحقیق حاضر در نظر گرفته شد.
تابع تولید  CESبرای محصول زعفران در هر منطقه به صورت
رابطه  2بیان گردید.

نسبت استفاده از نهادهها برای تولیشد محصشول زعفشران در هشر
منطقه به سطح زیرکشت زعفران در هر منطقه،
برداشت آب زیرزمینی در هر منطقه،
منطقه و

مقشدار

قیمت نهاده آب در هر

سطح زیرکشت زعفران در هر منطقه میباشد.

()2
در رابطه ،2

میاان تولید محصول زعفران در هر منطقشه،

پارامتر مقیاس برای محصول زعفران در هر دو منطقشه،

رابطه  9محدودیت سطح زیرکشت دو منطقه در حوضه آبریا

سه استفاده از نهادهها در تولید محصول زعفران در هرمنطقشه،

کشل

مقدار استفاده از نهادهها در تولید محصشول زعفشران در هشر

سششطح زیرکشششت در هششر منطقششه مششیباشششد .روابششط  1و  1نیششا

منطقه به میر از نهاده آب آبیاری ،ضریب بازده ثابشت نسشبت

محدودیت آب مورد استفاده و قابل دسترس برای هشر منطقشه را

به مقیاس در تابع تولید  CESو متغیری است کشه بشر اسشاس

نیاز آبی محصول زعفران در هشر منطقشه بشا

تعریش مشیششود کشه بشه صشورت

نیشابور (منطقه رو و نیشابور) را نشان میدهد .که

بیان میکند.

راندمان آبیشاری  13درصشد و  98درصشد بشرای دو منطقشه رو و
نیششابور و

مقششدار آب عرضششه ششده در هششر منطقششه

کشش جانشینی محصول

مورد محاسبه قرار گرفت (.)Howitt et al., 2012
با تخمین تابع تولیشد و محاسشبه مششتق اول از تشابع تولیشد،
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پارامترهای

بر اساس روابط زیر بهدست میآید .الزم بشه ذکشر

فاکتورهای برونزا و

و

به ترتیب عرف از مبدأ و ششیب

است که بر اساس بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در تشابع تولیشد

منحنی معکوس تقاضا برای محصول است که بر اسشاس روابشط

 4=ν ،CESاست و رابطه  3نیا برقرار میباشد.

زیر قابل محاسبه میباشند.

()8

()49
()41

()3

میاان تولید هر محصول در سال پایه،
()43

محصول زعفران و

قیمت وزنشی

هاینه بازاریابی محصول زعفشران در

دو منطقه بر اساس اخشتالف بشین قیمشت بشازاری (منطقشهای) و
در روابط

فوق xL

مقشدار نهشاده تولیشد  Lام و  WLهاینشه

نهاده تولید  Lام میباشد .پارامتر مقیاس برای محصول زعفشران
در هر منطقه نیا با استفاده از رابطه  44قابل محاسبه مشیباششد
(.)Howitt et al., 2012

قیمت وزنی محصول میباشد کشه بشر اسشاس روابشط زیشر قابشل
محاسبه میباشند که با جایگذاری روابط محاسبه شده در پارامتر
شیب و عرف از مبشدأ ،و در نهایشت در رابطشه  ،47تشابع تقاضشا
بهدست خواهد آمد (:)Howitt et al., 2012
()41

()44

()41

در رابطه باال،

سه استفاده از نهادهها در تولید محصول

زعفران در هر منطقه،

مقدار اسشتفاده از نهشادههشا در تولیشد

محصول زعفران در هر منطقه به میر از نهاده آب آبیشاری،
عملکرد محصول در هر منطقه میباشند.
سه تولید هرمنطقشه و انعطشاف پشذیری قیمشت تقاضشا ،بشه
واسنجی توابع تقاضا نیاز دارد .تابع معکوس تقاضا بشا دو پشارامتر
برای محصول زعفران در هر منطقه بهصورت زیشر تعریش ششد
(:)Howitt et al., 2012
()47
پارامتر انتقال موازی در مقدار تقاضا با توجه بشه تغییشر در

()42

مرحله سوم :واسنجی برنامه نهایی بهینهسازی ریرخطی

در این مرحله با استفاده از تشابع هاینشه میرخطشی واسشنجی
شده ،تابع تولید منطقهای زعفران تخمین زده شد و محشدودیت-
های منابع (آب ،زمین و نیروی کار) و مدل برنامهریای میرخطی
بهصورت زیر ساخته شد:

مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاستهای قیمتی و مقداری آب...
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()48
محدودیتهای مدل نیا بهصورت روابط زیر در نظر گرفتشه -

باشد .اثر هر یک از این سیاستها بر میاان سشودآوری و الگشوی

شد.

کشت زعفران در دو منطقه با توجه به نهادهها و محدودیتهشای

()43

ماارع در مناطق ،مورد بررسی قرار گرفت.

()73

نتایج و بحث

()74
اولین عبارت در تابع هدف رابطه  ،48مجموع درآمد ناخالا

در ابتدا ،اطالعات کلی مربوط به محصشول زعفشران در هشر

 +مازاد مصرفکننده برای زعفران در دو منطقه میباشد کشه بشر

یک از مناطق رو و نیشابور در سشال پایشه  4934در جشدول  4و

اساس قیمتهای سال پایه محصول انشدازهگیشری ششد .دومشین

نتایج حاصل از اجشرای مرحلشه اول برنامشهریشای پویشای مربشت

عبارت درآمد ناخالا هر منطقه را از طریق انحرافات در قیمت-

( )PMPدر جدول  7ارائه مشیششود و سشپس بشه تحلیشل نتشایج

های منطقهای از قیمتهشای سشال پایشه (کشه بشه هاینشههشای

مربوط به تغییر در قیمت و مقدار آب زیرزمینشی قابشل دسشترس

بازاریابی هر منطقه اشاره دارد) بیشان مشیکنشد .سشومین عبشارت

برای زراعت محصول زعفران پرداخته شده است.

هاینه مربوط به زمین زعفران در هر منطقه اسشت .هاینشههشای

همانگونه که در جدول  7مالحظه شد مدل توانسته است به

زمین بر اساس دادههای سال پایه (سال 4934به دلیل کاملتشر

خوبی بر دادههای سطح زیرکشت سال پایه تطبیشق ششود کشه از

بودن و در دسترس بودن دادهها و اطالعات مورد نیاز به عنشوان

خصوصیات مدل برنامهریای مربت میباشد .بر اساس محاسبهی

سال پایه انتخاب گردید) و هاینههای نهشایی بشهدسشت آمشده از

مدل ،ارزش تابع هدف (بشازده ناخشالا) و قیمشت سشایهای آب

ارزشهای سایهای نهاده و محدودیتهای واسنجی شده بهدست

بهدست آمده از مرحلهی نخست روش  PMPدر دو منطقه رو و

میآید .چهارمین عبارت هاینههای نیرویکار را برای دو منطقشه

نیشابور به ترتیب معادل  28371/1و  13318/1میلیشون ریشال و

محاسبه میکند و نهایتاً پنجمین عبارت از تشابع هشدف ،مجمشوع

 7233و  9313ریال بهدست آمد .ه چنین بشا اسشتفاده از روابشط

هاینههای آب آبیاری برای هر منطقه میباشد.

ارائه شده در بخش مواد و روش ،هاینه بازاریشابی زعفشران در دو

محششدودیتهششای  73و  74بششه ترتیششب محششدودیت کششل آب
استفاده شده در منطقه و کل اسشتفاده از نهشاده آب و

کشل

نهاده در دسترس در هر منطقه میباشند.
در نهایت ،الگوی برنامهریای باال به منظور تجایه و تحلیل
سیاستهای مورد نظر مورد استفاده قشرار گرفشت .سیاسشتهشای
مورد بررسی در این پژوهش شامل تغییر در قیمشت نهشاده آب و
تغییر در مقدار آب قابل دسترس در دو منطقه رو و نیشابور می-

منطقه بهدست آمد که در جدول  7نشان داده شد.
با در نظر گرفتن تشابع هشدف نهشایی در مرحلشه سشوم مشدل
برنامهریای مربت و تخمین نتشایج نهشایی روش  ، PMPششبیه-
سازی رفتار زعفرانکاران در دو دششت رو و نیششابور بشا اعمشال
سیاست کاهش آب آبیاری در دسترس ( 93 ،73 ،43و  13درصد
کاهش در مقدار آب در دسترس) و افاایش  7و  9برابری قیمشت
آب آبیاری در محشدودیتهشای مشدل انجشام ششد ،کشه در ادامشه
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بیانشدهاست.
جدول  -1اطالعات کلی محصول زعفران در حوضه آبریز نیشابور در سال زراعی پایه 1131
Table1- General information of saffron in the Naishabur Basin in the basis crop year 2012

محصول زعفران
Saffron Product

نیاز ناخالص آبیاری

عملکرد

سطح زیرکشت

Nashabur Basin

)The share of crop water use (m3

Gross irrigation requirement
)(m3.ha-1

Yield
)(kg.ha-1

Acreage
)(ha

حوضه آبریز نیشابور

7800000

3562130

3

611

Rokh Plain

376000

2349058

1.72

401

دشت نیشابور

سهم مصرف آب محصول

دشت رو

Naishabur Plain

منبع :سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی.4934 ،
Source: Agricultural Jihad Organization of Khorasan Razavi , 2012

جدول -2نتایج حاصل از مرحله اول  PMPو هزینه بازاریابی زعفران
Table 2-Results of first stage of PMP and saffron Marketing Cost

دشت نیشابور

دشت رخ

حوضه آبریز نیشابور

Naishabur Plain

Rokh Plain

Nashabur Basin

401

611

سطح زیرکشت

50058.43

78925.6

3050

2700

29500

32000

)Acreage (ha

سود ناخالا
)Gross Margin ( million Rials

ارزش اقتصادی آب
) Economic Value of Water (Rials

هاینه بازاریابی زعفران
)Saffron Marketing Cost (Thousand Rials

منبع :یافتههای تحقیق
Source: research findings

نتایج اعمال سیاست کاهش آب آبیاری در دسترس

نیشابور بهترتیب  217/2و  113/18میلیون ریال است کشه ایشن

در جدول  ،9مقدار تغییرات سشطح زیرکششت ،سشود ناخشالا

اختالف مقدار در سود (کاهش سود ناخشالا در مرحلشهی سشوم

کشاورزان و قیمت آب آبیاری پس از اعمال سیاست کشاهش آب

نسبت به مرحلهی اول روش  )PMPنشان مشیدهشد کشه PMP

آبیاری در دسترس تحشت سشناریوهای  93 ،73 ،43و  13درصشد

هاینههای دیگر که ذکر نشده را در تابع هاینهی نمشایی اعمشال

تغییر در مقدار آب در دسترس در دشتهای رو و نیشابور نشان

میکند .افاایش هاینه به دلیل مدیریت محدود میباشد ،بنابراین

دادهشده است.

از میاان ارزش تابع هدف کاسته میشود.

همانگونه که در جدول  9مالحظه میششود ،سشود ناخشالا
(ارزش نهایی تابع هدف) در مرحله نهایی اجرای مشدل  PMPدر
دو منطقه رو و نیشابور نشان داد که سود ناخشالا (ارزش تشابع
هدف با به کاربردن تشابع هاینشه نمشایی) بشرای دو منطقشه رو و

مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاستهای قیمتی و مقداری آب...
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جدول  -1تأثیر کاهش آب آبیاری در دسترس تحت سناریوهای مختلف بر الگوی کشت زعفران ،سود ناخالص کشاورزان و ارزش اقتصادی آب در
مناطق رخ و نیشابور
Table 3 - The effect of available irrigation water reduction under various scenarios on the saffron cultivation
pattern ,farmers gross margin and water economic value in Rokh and Naishabur regions.
سطح زیرکشت
سیاست کاهش آب آبیاری در دسترس تحت سناریوهای مختلف
The politicy of available irrigation water reduction under
various scenarios

سال پایه
Acreage/
)Basic year(ha

50%

30%

20%

10%

605

608

611

611

611

2980

2800

2720

2700

2700

7552457.000

7589907.200

7627357.400

7627357.400

7627357.400

392

401

401

401

401

3220

3082

3020

2980

3050

4409625.600

460484.300

460484.340

460484.340

460484.340

محصول زعفران /حوضه آبریز نیشابور
Nashabur basin /saffron crop

سطح زیرکشت
)Acreage (ha

ارزش اقتصادی آب

دشت رو

Economic Value of Water
) (Rials

Rokh Plain

سود ناخالا
Gross Margin (Thousand
)Rials

سطح زیرکشت
)Acreage (ha

ارزش اقتصادی آب
Economic Value of Water
) (Rials

دشت نیشابور
Nashabur Plain

سود ناخالا
Gross Margin (Thousand
)Rials

منبع :یافتههای تحقیق
Source: research findings

نتایج اعمال سیاسشت کشاهش آب آبیشاری در طشول زراعشت

دستیافت .ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری نیا درمنطقة

محصول زعفران نیا نشان داد که سشطح زیرکششت زعفشران در

نیشابور با اعمال سناریوی  93تا  13درصد کشاهش آب ،افشاایش

دشت رو پس از اعمال سناریوهای  43و  73درصد بدون تغییر و

یافت و از  7233ریال به  7383ریال برای دشت رو و از 9313

با اعمشال  93و  13درصشد کشاهش آب آبیشاری بشه  131هکتشار

ریال به  9773ریال برای دشت نیشابور رسید.

کاهش یافت .یعنی حدود 4درصد (3/38درصد) سشطح زیرکششت
زعفران نسبت به سال پایه کاهش یافته است .نتایج مربشوط بشه

نتایج اعمال سیاست افزایش قیمت آب آبیاری

دشت نیشابور نیا نشان داد که با اعمال  43تا  93درصد تغییر در

بر اساس نتایج حاصل از تجایه و تحلیل مصاحبه حفشوری

مقدار آبیاری ،سطح زیرکشت زعفران بشدون تغییشر و بشا اعمشال

با زعفرانکشاران دو منطقشه ،تمایشل بشه پرداخشت کششاورزان در

سشناریوی  13درصشد کشاهش آب آبیشاری در دسشترس ،سشطح

استفاده از آب چاه برای کششاورزی  83تومشان بشرآورد ششد .بشا

زیرکشت زعفران نسبت به سال پایه  7/7درصد کاهش نشان داد

افاایش قیمت آب از  83تومان به  413تومان و سشپس بشه 713

و از  134به  937هکتار رسید .نتایج بیانگر آن اسشت کشه بشا 93

تومان معادل افاایش هاینهی نهادهی آب به ازای هر مترمکعب

درصد کاهش در میاان آب آبیاری میتوان تغییر نامحسوسشی را

آب مصرفی میاان درآمد تغییر قابل محسوسی نکرد به دلیل این

در ارزش تابع هدف مشاهده کرد و بشه سشود مششابه سشال پایشه

که افاایش هاینهی ایشن نهشاده رقش نشاچیای اسشت و مقشادیر
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بهدست آمده از حل مدل نسبت به مقادیر سال پایه تغییر نکشرده

مقدار سطح کشت قبلی اقدام میکند که به دلیل پرداخت هاینه

است .نتایج بهدست آمده نشان داد که افاایش هاینههای آب بر

باالتر برای آب ،سود آن کاهش مییابد ولی با توجه به پشر سشود

تغییر الگوی کشت تأثیر ندارد .نتایج نشان داد کشه بشا توجشه بشه

بودن زعفران و سود بشاالی محصشول ،ایشن تغییشر چنشدان زیشاد

پایین بودن قیمت آب ،افاایش آن بشه  7برابشر نیشا تشأثیری بشر

نیست .در جدول  1نتایج مربوط به افاایش در قیمت آب مصرفی

تصمی کشاورز مبنی بر کاهش اسشتفاده از آن و کشاهش سشطح

برای محصول زعفران ارائه شدهاست.

زیرکشت ندارد و کشاورز با پرداخت هاینه بشاالتر آب بشه همشان
جدول  -4تأ ثیرات افزایش قیمت آب بر الگوی کشت زعفران و سود ناخالص کشاورزان در مناطق رخ و نیشابور
Table 4- The effects of water price increase on cultivation pattern of saffron and farmers gross margin in Rokh and
Naishabur regions

میزان افزایش قیمت آب

الگوی کشت سال پایه

The water price increase

Cultivation pattern of base year

 1برابر

2برابر

tripled

doubled

611

611

611

7378954.367

7497500.000

7627357.400

401

401

401

4271278.902

4400453.291

4604843.400

محصول زعفران  /حوضه آبریز نیشابور
Naishabur basin /Saffron crop

سطح زیرکشت
)Acreage (ha

سود ناخالا

دشت رو
Rokh Plain

)Gross Margin ( Thousand Rials

سطح زیرکشت
)Acreage (ha

سود ناخالا

دشت نیشابور
Naishabur Plain

)Gross Margin ( Thousand Rials

منبع :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

همانگونه که در جدول  1مالحظه شد ،با دو برابشر نمشودن

مصرف آب در دشت رو و  93درصد در دشت نیشابور مشیتشوان

قیمشت هشر مترمکعشب آب مصشرفی در میشاان سشطح زیرکششت

الگوی کشتی مشابه با مقادیر دادهی واقعی در سطح مارعه برای

زعفران تغییری بهدست نیامد ،ولی ارزش تشابع هشدف بشه دلیشل

محصول زعفران دست یافت .سطح زیرکشت زعفشران در دششت

افاایش میانگین هاینهها در دشت رو و نیششابور بشه ترتیشب بشه

رو پس از اعمال سناریوهای  43و  73درصشد بشدون تغییشر و بشا

 2928/31و  1724/72میلیون ریال کاهش یافشت .بشر اسشاس

اعمال  93و  13درصد کاهش آب آبیاری به  131هکتار کشاهش

نتایج بهدست آمده ،درصد کاهش در سود ناخشالا (ارزش تشابع

یافت .نتایج مربوط به دشت نیشابور نیا نشان داد که بشا اعمشال

هدف) در دشت نیشابور نسبت به دشت رو محسوستر میباشد.

 43تا  93درصد تغییر در مقدار آبیاری ،سطح زیرکشت زعفشران
بدون تغییر و با اعمال سناریوی  13درصد کاهش آب آبیاری در

نتیجهگیری

دسترس ،سطح زیرکشت زعفران نسبت بشه سشال پایشه کشاهش

نتایج بهدست آمده از محاسبهی مدل و اتخاذ سیاستهشا در

یافت و از  134به  937هکتار رسید .نتایج بیانگر آن است کشه بشا

دو حالت کاهش سطح موجودی آب مصرفی و افاایش قیمت هر

 93درصد کاهش در میاان آب آبیاری میتوان تغییر نامحسوسی

متر مکعب آب نشان داد که تنها بشا  73درصشد صشرفهجشویی در

را در ارزش تابع هدف مشاهده کرد و به سود مششابه سشال پایشه
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...مدیریت آبیاری زعفران با استفاده از اعمال سیاستهای قیمتی و مقداری آب

دقیق در آبیاری محصول زعفران نیا میتواند به مصشرف بهینشه

 با افاایش قیمت هر متر مکعب آب نیا بشه دو برابشر.دست یافت

این منبع آبی در کنار اعمال سیاسشت کشاهش آب آبیشاری مشؤثر

 تغییر محسوسی در میاان سطح زیرکششت و درآمشد،مقدار فعلی

 در این. این منبع با ارزش جلوگیری کند،باشد و از هدر روی آب

 بر اساس نتایج میتوان اینگونشه بیشان.کشاورزان ایجاد نگردید

:راستا پیشنهاد میشود

نمود که کاهش در مقدار آب قابشلدسشترس سیاسشت مشؤثرتری

اجرای هرچه سریعتر سیاستهای مربوط به صرفهجشویی در

نسبت به افاایش قیمت آب آبیاری برای صرفهجشویی در میشاان

میاان آب مصرفی با توجه به بحران ک آبی در سالهای اخیر در

آب با کمترین تغییر در سود دریافتی زعفران کاران منطقشه مشی

.جهت افاایش درآمد کشاورز و کاهش فقر

- بنابراین با کاهش در مقدار آب زیرزمینی استخراجی مشی.باشد

از آنجایی که بشهکشارگیری سیاسشت کشاهش آب آبیشاری در

توان مشدیریت مناسشبی را در جهشت مشدیریت پایشدار منشابع آب

- کشاورزان را به مدیریت صحیح منابع آب تشویق می،دسترس

 ایشن امشر.زیرزمینی مورد استفاده زعفران کاران منطقه انجام داد

 پیشنهاد میشود این سیاست برای ذخیشره منشابع، از این رو.کند

بیانگر این واقعیت است که استفاده از سیاست افاایش قیمت آب

.آب در فصول پرآب و رفع نیازهای فصول ک آب استفاده شود

آبیاری به تنهایی نمیتواند اثر چنشدانی بشر کشاهش تقاضشای آب
 افاون بشر آن زمشان مناسشب و.برای زراعت زعفران داشته باشد
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Abstract
The reduction in water resources, increased occurrence of droughts and heavy damages to the
country make the more efficient use of this resource very important. The aim of this study is to
evaluate the effects of various policies of reduction of water consumption and the effect of any
increase in the price of each cubic meter of water on saffron cultivation pattern. The data for the
research was obtained by interviews done with 100 farmers in agricultural areas of the Rokh and
Naishabur plain in 2012. The sample farms were selected using random sampling, the study was
conducted and the models were calculated for both areas. The results of positive mathematical
programming model showed that by 20 percent savings in water consumption in the Rokh Plain and
30% in the Naishabur plain, we can achieve cultivating a pattern similar to those which have achieved
the previous values at the farm level for saffron. Also, by reducing the amount of water, the economic
value of water increased. Doubling the price per cubic meter of water used in crop cultivation and
water consumption does not lead to lower profit. Therefore, it is recommended to save water
resources. In addition, precise time detection irrigation and the right to saffron can have negative
effects when excessive irrigation is done and reduce the performance of this product. Effective and
optimal water management policies to reduce the amount of available water is also planned to be
presented to the policy makers.
Keywords: Positive mathematical programming, Naishabur basin, Saffron, Irrigation management.
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