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چکيده
دشت مشهد در استان خراسان رضوی و جزو دشتهای ممنوعه و ممنوعهی بحرانی است .با عنايت به اينکه در اثر بهارهبارداریهاای
بیرويه و غيرمجاز از منابع آب زيرزمينی ،ساط آب زيرزمينای در آن باه تدري پايين رفته و با كسری ملزن مواجاه شادهاسات ،انتلااب
استراتژی های مناسب برای كاهش مصرف آب در اين دشت ضروری است .سياستهای متنوعی برای كاهش مصرف آب كشاورزی توساط
محققين پيشنهاد گرديده كه از جمله آنها سياست توسعه كشت محصوالت با نياز آبی پايين همچون زعفران اسات .ايان سياسات ممکان
است راه حل مناسبی برای مقابله با مصرف روزافزون آب باشد اما از آنجا كه سياستهای ملتل دارای ابعاد اقتصادی متفاوتی میباشند ،لاا
بايستی تأثيرگااری هر سياست در تحقق اهداف و همچنين پيامدهای هر سياست با دقت مورد بررسی قرار گيرند .در اين پژوهش پيامدهای
سياست گسترش كشت زعفران در سناريوی تلصي

حداقل  01 ،0و  00درصد از كل سط زيركشت شهرستان واقع شاده در دشات

مشهد (مشهد ،بينالود و چناران) ،با استفاده از مدل برنامهريزی رياضی اثباتی در سال  0 31بررسی شد .نتاي نشان داد كه باا اعماال ايان
سياست ،در هر سه شهرستان درآمد كشاورزان افزايش خواهد يافت اما مصرف آب فقط در شهرستان بينالود به مقدار كمی كاهش میيابد و
در دو شهرستان ديگر تغييری نمیكند زيرا با گسترش كشت زعفران ،به جای كاهش سط زيركشت محصوالت باا نيااز آبای بااال ،ساط
زيركشت گندم و جو كه نياز آبی كمتری نسبت به زعفران دارند كاهش میيابد و بنابراين كاهشی در مصرف آب ايجاد نمیشود .بنابراين در
صورتی كه سياست گسترش كشت زعفران توام با عدم كاهش سط زير كشت گندم و جو باشد ،باعاث مایشاود مصارف آب در هار ساه
شهرستان كاهش و درآمد كشاورزان افزايش يابد.

کلمات کليدی :برنامهريزی ،رياضی اثباتی ،دشت مشهد ،نياز آبی.

 - 0دانشجوی دكتری اقتصاد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد
 استاد گروه اقتصاد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد استاد گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد(* -نويسنده مسئول)m-hoshmand@um.ac.ir :
DOI: morteza142000@yahoo.com
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كشااورزی و گرانتارين ادوياه جهاان اسات ( & Mahmoudi

مقدمه
يکی از تنگناهای اساسی دنيای امروز كافی نبودن آب بارای

 )Afrasiabi, 2012كه با توجه به نياز آبی كم ،گسترش كشت

مصارف گوناگون اعم از شرب ،صنعت ،كشاورزی است .بررسای

آن در استان خراسان رضاوی باه عناوان راهای بارای كااهش

وضع موجود كشاورزی بيانگر آن اسات كاه باا وجاود پتانسايل

مصرف آب پيشنهاد گرديده است .در حال حاضر حدود  31درصد

سيساتم

از كل زعفران جهان در ايران توليد میشاود كاه از ايان ميازان

مديريتی صحي امکان استفاده صاحي از مناابع موجاود (آب و

استان خراسان رضوی با بيش از  11هزار هکتار كشت زعفاران،

خاک) ميسر نشده است و خشکسالی ها و كاهش نزوالت جوی و

بيش از  10درصد توليد جهانی را به خاود اختصااص داده اسات

افزايش جمعيات ،كااهش ميازان آب در دساترس را در بلاش

( .)Mohtashmi et al., 2016سط زيركشت زعفران در دشت

كشاورزی به دنبال داشته اسات ( .)Nasrabadi, 2014لااا در

مشهد در سال  ،0 31حدود  113هکتار با عملکرد سط باارور

سالهای اخير افزايش تقاضای آب هماراه باا برداشاتی فراتار از

 1كيلوگرم در هکتار بوده است كه در سه شهرستان واقع شده در

ميزان مجاز تامين شده است .اين امر موجب اضافه برداشات آب

اين دشت يعنی مشهد ( 03 0هکتاار) ،چنااران ( 171هکتاار) و

از ملازن زيرزمينی بساياری از دشاتهاای كشاور شاده اسات

بيناالود ( 1هکتاار) كشات شاده اسات ( Agricultural Jihad

دشات از

 .)Statistics, 2015شايان ذكر است كه محصول زعفران نقش

مجموع  1دشت استان جزو دشاتهاای ممنوعاه و ممنوعاهی

مهمی در اشتغالزايی و تأمين معيشت خانوارهای اين استان دارد

بحرانی قرار گرفتهاناد (.)Karbasi & Rafiee Darani, 2014

كه قابليتهای صادراتی ،ارزآوری بااال و ساودآوری مناساب آن

از جمله ی دشت مشهد كه در اثر بهرهبارداریهاای بایروياه و

برای كشاورزان زبانزد مایباشاد ( Shirzadi Lezkouklai et

غيرمجاز از منابع آب زيرزمينی دشات ،ساط آب زيرزمينای باه

 .)al., 2017گسترش كشت زعفاران در دشات مشاهد ممکان

تدري پايين رفته و با كسری ملزن مواجه شده اسات ،بناابراين

است راه حل مناسبی برای مقابله با مصرف روزافزون آب در اين

دشات مشاهد از جملاه دشاااتهااای فااوق بحرانای از لحاااظ

دشت باشد اماا از آنجاا كاه سياساتهاای ملتلا دارای ابعااد

فرونشست زمين در باين دشاتهاای كشاور شده اسات كاه از

اقتصادی متفاوتی می باشند ،لاا بايستی تأثيرگااری هار سياسات

نام برده می شود ،زيرا

در تحقق اهداف و همچنين پيامدهای هر سياست با دقت ماورد

فروريزشهاا در اشاکال متفاااوتی ظاهرشااده و پيکرشناساای

بررسی قرار گيرند .بدين ترتياب بايساتی بررسای گاردد كاه در

دشاات را دساتلوش تغييركارده اسات ( Behniafar et al.,

صورت اعمال اين سياست آياا مصارف آب باه نحاو معنااداری

 ،)2010بنابراين انتلاب استراتژی هاای مناساب بارای كااهش

كاهش میيابد؟ ضمناد اين سياسات عاالوه بار تاأثير بار ميازان

مصرف آب ضروری است .سياست های متناوعی بارای كااهش

مصرف آب میتواند از جنبههاای ديگار نياز اثارات مطلاوب ياا

مصرف آب كشاورزی توسط محققاين پيشانهاد گردياده كاه از

نامطلوبی را بر جای بگاارد كه بايستی مورد بررسی قرار گيرناد.

جمله آنها سياست گسترش كشت محصوالت با نياز آبی پاايين

مثالد اعمال برخی سياست ها ممکن است موجب كااهش درآماد

است .زعفران به عنوان طاالی سارر باا ارزشتارين محصاول

زارعين گردد كه با توجه به سط پايين درآمد اغلاب كشااورزان

افزايش توليد محصوالت كشاورزی ،به دليل فقدان ي

( .)Parhizkari et al., 2015در خراسان رضاوی

آن باه عناوان يا

ملااطره ژئومورفي

بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

بايستی بوسيلهی برخی سياستهای حمايتی جبران گردد.
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میدهد كه كشاورزان به افزايش قيمات آب آبيااری از راه تغييار

در زمينه بررسی اثرات سياستهاای ماديريت مناابع آب باا

الگوی كشت خود پاسخ میدهند و در نتيجه افزايش قيمات آب

استفاده از مدل برنامهريزی رياضی اثبااتی مطالعاات فراوانای در

آبياری الزامااد باه كااهش مصارف آن در ساط مزرعاه منجار

خارج و داخال كشاور انجاام شاده اسات از آن جملاه :مقدسای

نمیشود .اين مطالعه بر ان اسات كاه بررسای سياسات توساعه

( )Moghaddasi et al., 2009اثاارات اسااتراتژیهااای آب و

كشت زعفران در راستای كااهش مصارف آب در دشات مشاهد

سياست كشاورزی را در دشت مشهد با اساتفاده از برناماهريازی

بپردازد.

رياضی مثبت بررسی نمودند .نتاي نشان داد هنگامی كه ساطوح
قيمت آب باال باشد ،سياست قيمتگااری آب در كاهش مصرف

مواد و روشها

آب ماؤثر اسات .مادلين -آزورا ( Medellin-Azuara et al.,

مدل برنامهريزی رياضی اثباتی ،0اولاين باار در ساال 0330

 )2012پاسخ كشاورزان به سياستهای قيمتگااری آب ،سهميه

توسااط هاوياات معرفاای شااد .اياان ماادل در تجزيااه و تحلياال

بندی و يارانه را باا اساتفاده از برناماهريازی رياضای اثبااتی در

سياستهای كشاورزی مفيد باوده و باه طاور گساتردهای بارای

كاليفرنيا بررسی نمودند .نتااي نشاان داد ياراناه تاأثير كمای در

واسنجی مدلهای اقتصادی اساتفاده مایشاود ( & Mohseni

استفاده از زمين و آب دارد اما تركيب سياستهای سهميهبنادی

 PMP.)Zibaei, 2009در طی سه مرحله انجام مایشاود .در

آب و يارانه منجر به افزايش توليد و درآمد كشااورزان مایشاود.

گام نلست با اضافه كاردن محادوديااتهاای كااليباراسيااون

محسنی و زيبايی ( )Mohseni & Zibaei, 2009در پژوهشای

(سطا فعاليتها را به سطوح مشاهدهشده دوره پايه مقيد مای-

به تحليل پيامدهای افزايش سط زيركشت كلزا در سط مزارع

كند) به مجموعه محدوديتهای منابع ي

الگوی برناماه ريازی

نماينده دشت نمدان استان فارس با استفاده از مدل برنامهريازی

خطی معمولی ،مدل برنامهريزی خطی كمکی اولياه باه صاورت

رياضی مثبت پرداختند .نتاي نشان داد كه اثر سياست گسترش

زيار تعريا

مایگاردد ( ;Cortignani & Severini, 2012

كشت كلزا بر مصرف آب در مزارع نماينده متفااوت اسات و باه

:)Rahnema et al., 2012

اين سياست نمیتوان بهعنوان ي

Z  pX - cX

سياست مديريت تقاضای آب

نگاه كرد .بلشی و پيکاانی ( )Bakhshi & Paykani, 2011از

 

مدل برنامهريزی رياضی مثبت در ساط مزرعاه بارای تحليال

 

اثرات ملتل كاربرد سياست های قيمتگااری آب و همچناين
سياستهای جايگزين آن در دشت مشاهد بهاره گرفتناد .نتااي

()0

M ax

subject to :
AX  b
X  X0  
X0

مقايسه با سياست ماليات بر نهاده مکمال ،ماؤثرتر و مناسابتار

كاااه در آن Z ،ارزش تاااابع هااادف؛  Pباااردار قيمااات
محصوالت؛  Xبردار سطوح كشت فعاليات؛  cباردار هزيناهی

میباشاند .صابوحی و همکااران ( )Sabouhi et al., 2007باا

حسابداری هر واحد از فعاليت؛  Aماتريس ضرايب فنای نهااده-

نشان داد سياست قيماتگاااری آب و مالياات بار محصاول در

استفاده از الگوی برنامهريزی رياضی مثبات تغييار قيمات آب و

های توليد؛  bبردار مقادير در دسترس منابع؛  بردار متغيرهاای

كاهش مقدار آب در دسترس بر منافع خصوصی و اجتماعی را در
استان خراسان مورد بررسی قرار دادهاند .نتاي اين مطالعه نشاان

)1- Positive Mathematical Programming (PMP
2- Howitt
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دوگااان محاادوديتهااای توليااد؛  بااردار متغيرهااای دوگااان
محدوديتهای كاليبراسايون؛  بارداری از اعاداد مثبات خيلای
كوچ و  X 0بردار سطوح مشاهدهشدهی توليد میباشند.
در مرحلهی دوم ،بردار مقاادير  بارای تصاري يا تاابع
هدف غيرخطی به گونهای كه در سطوح مشاهده شدهی فعاليت-
ها در سال پايه ،هزينهی نهايی هر محصول مساوی با درآمد آن
باشد ،به كار مایرود ( .)Heckelei & Wolff, 2003در اغلاب
مطالعات انجام يافته با استفاده از روش PMPي

تاابع هزيناه

متغير چند محصولی درجهی دوم به صاورت زيار اساتفاده شاده
است (:)Bustani et al., 2014; Mozafari, 2015
()

1
XX
2

C v   X 

در اين تابع  ، بردار ) (J  1از پارامترهای جزء خطی تاابع
هزينه و  ماتريس مثبت ،نيمه معين و متقارن با ابعااد ( ) J  J
از پارامترهای جزء درجه دوم تابع هزينه هستند .پارامترهای تاابع
به گونهای بايد تصري شوند كه رابطه

برقرا باشاد ( Arata

:)et al., 2017
()

) C v (X 0
 MCv     X 0  c  
X

C v (X)X0 

v
كااه در ان ) C (Xبااردار گراديااان (  ) 1 jاز مشااتقات
v
مرتبهی اول ) C (Xبرای  X  X 0است .اين فرم تصاري

از تابع هزينه ی نهاايی ،مباين ايان مطلاب اسات كاه واكانش
عرضهی هر محصول به ماتريس كامل  بستگی دارد .به بياان
ديگر ،تغيير در هزينهی نهايی هم تابعی از سط خاود فعاليات و
هم تابعی از سط ديگر محصاوالت (جانشاين و ماتمم) اسات.
تصااري فااوق ي ا

حالاات بااد-وضااعيت 0اساات ،زياارا تعااداد

پارامترهايی كه بايد برآورد شوند J  J(J  1)/2 ،بزرگتر از
1 - ill-posed

تعداد مشاهدات ( Jمشاهده از هزينه ی نهايی) است .برای فاائق
آمدن بر مشاکل فاوق راهحالهاای گونااگونی ( & Heckelei

 )Britz, 2000; Howitt, 1995; Paris & Howitt, 1998به
كار گرفته شده است كه در همه آنها مقاادير عناصار غيرقطاری
ماتريس  برابر صفر فرض شده است كه اين به معنای چشام-
پوشی از آثار متقاطع عرضه ی بين محصاوالت اسات .برقاراری
اين فرض در دنيای واقعی با توجاه باه وجاود تنااوب زراعای و
وابستگی متقابل بين محصوالت توجيه چندانی ندارد ( Bakhshi

 .)et al., 2011پااريس و هاويات ()Paris & Howitt, 1998
اساااتفاده از روش حاااداكثر آنتروپااای را كاااه توساااط شاااانون
( )Shannon, 1948به عنوان ي

روش رياضای انادازهگياری

اطالعات معرفی شده بود ،برای حل اين مشکل ،به كاار بارده و
بدين گونه روش برنامهريزی رياضی اثبااتی مبتنای بار حاداكثر
آنتروپی را پيشنهاد كردند كه در زير به شرح آن پرداختاه مای-
شود.
همانگونه كاه بياان شاد ،در مرحلاهی دوم PMPعناصار
ماتريس  بارآورد مایشاود .در اينجاسات كاه اصال حاداكثر
آنتروپی چارچوب تحليل برای ي

مسئلهی بد وضعيت را فراهم

میكند .اطالعاات در دساترس بارای باه دسات آوردن عناصار
ماتريس  شامل بردار هزيناههاای نهاايی باه دسات آماده از

الگوی  ، LPيعنی (  )   cو بردار سطوح مشاهده شاده يعنای
 X 0است ( .)Cortignani & Severini, 2009بر اين اسااس
پارامترهااای بااردار  و ماااتريس  بااا حداكثرسااازی توزيااع
احتماالتی مربوط به مقادير حمايتی تعري شاده ،بازياابی مای-
شوند .تاابع هادف غيرخطای حاداكثر آنتروپای ،در اينجاا بارای
تضمين فرض مثبت ،نيمه معين و متقارن بودن مااتريس  ، باا
كما ا

روش فااااكتورگيری چولساااکی كاااه در آن مااااتريس

2- Positive Mathematical Programming –Maximum
)Entropy (PMP-ME

بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

   W  TTاست ،تصري میشود  .ي
مثلثی؛  Wي
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 .)2005; Solazzo et al., 2015تابع هدف مسئلهی مااكزيمم

مااتريس

آنتروپی به شرح زير نوشته میشود (:)Shahraki et al., 2016

1/2
ماتريس قطری و  T  Wاسات ( Howitt,

P

J

J

P

J

Max HC(p)   p j,p log p j,p   pj, j,p log pj, j,p
j1 j 1 p 1

()1

j1 P 1
P

J

J

  pw j, j,p log pw j, j,p
j1 j 1 p 1

كه در آن

p j,p

توزيعهای احتماالتی ناامعين از عارض از

مبد های توابع هزيناه،

pj, j,p

pw j, j,p

و

باه ترتياب تواباع

احتماالتی مربوط به عناصر ماتريس مثلثی  و ماتريس قطاری
 Wاست .تابع هدف  1با توجاه باه محادوديتهاای هزيناهی
نهايی محصوالت ملتل

حداكثر میشاود ( Louhichi et al.,

.)2017


K

J

p



K 1

j1

p 1

 j  c j   p jp z jp    (Tjk Tkj )X k

j

()0

نيااز باار اساااس رابطااهی    W  TTاز روی مقااادير
مااتريس مثلثاای  و ماااتريس قطااری  Wمحاساابه ماایشااوند
( .)Rohm & Dabbert, 2003در گاام ساوم ،تاابع هزيناهی
غيرخطی برآوردشده در مرحلاهی دوم ،باه جاای بلاش خطای
هزينه در تابع هدف  0قرار میگيارد و مسائله تباديل باه يا
مسئلهی برنامهريزی رياضی غيرخطی میشاود .در ايان مرحلاه
قيود كاليبرهسازی از الگو حاف و الگو تنهاا باا محادوديتهاای
سيستمی حداكثر میشود .در اين مرحله الگوی فوق قاادر اسات
به طور صحي سطوح فعاليتهای مشاهدهشده در ساال پاياه را

) T(.ي ا

عنصاار از ماااتريس  Tاساات كااه بااا تجزيااهی

بازسازی كند (.)Heckelei et al., 2012
به منظاور بررسای سياسات گساترش كشات زعفاران در

چولسکی بر اساس رابطهی  1به دست میآيد:
J  P
P

Tj, j    (pj, j, w zj, j, w ) (pw j, j,p zw j, j,p )1 / 2 
j1  p 1
p 1


شهرستان دشت مشهد ،مدل  PMPبرای هار يا

از ايان

شهرستان در نرم افزار گمز ( )GAMSنوشته شد .بعد از كااليبره

()1

شدن مدل ها و به منظور تحليال سياسات ابتادا در ساناريوی

روابط درون رابطهی  1نقاش مقاادير حماايتی ) z(.و
) zw (.را در فرايند برآورد ماتريس هزينه روشن مایساازند.

ملتل  ،اين محدوديت باه مادلهاا اضاافه گردياد كاه ساط
زيركشت زعفران بزرگتر يا مساوی  %01 ،%0و ياا  00درصاد از

 ،عناصار

كل سط زيركشت باشاد .در اداماه ايان محادويت نياز اضاافه

اين مقادير به همراه توزيع احتمااالتی

)p(.

و

)pw(.

ماتريس مثلثی  و عناصر ماتريس قطاری  Wرا تعريا مای-
كنند .همهی توزيعهای احتماالتی فوق باياد شارايط جماعپااير
بودن به ي (  ) adding upرا باه صاورت زيار تاأمين كنناد
(.)Júdez et al., 2002
1

()7

P

)(.

 pw
p 1

P

 p(.)  1,
p 1

P

 p (.)  1
p 1

ضرايب شيب توابع غيرخطی هزينه كل (عناصر ماتريس ) 

می گردد كه مجماوع ساط زيركشات گنادم و جاو بزرگتار ياا
مساوی ،مجموع سط زير كشت اين دو محصول در ساال پاياه
باشد .دادههای مورد نياز برای بازيابی پارامترهای تاابع هزيناهی
نهايی و تابع هزينه ی غيرخطی هر يا

از محصاوالت ،شاامل

هزينه ی توليد آن محصول و سط فعاليت مشااهده شادهی آن
محصول در سال پاياه اسات كاه از اطالعاات هزيناه و درآماد
محصااوالت زراعاای موجااود در بان ا

اطالعاااتی وزارت جهاااد
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كشاورزی جمعآوری شده است.

نتايج و بحث

منطقه مورد مطالعه

در دشت مشهد ،شهرستان مشهد بيشترين سط زير كشات

دشت مشهد بلشی از حوضه آبريز كش رود می باشاد كاه

محصوالت آبی منطقه مورد مطالعاه را باه خاود اختصااص داده

در ملتصاات جغرافياايی 0درجاه و 11دقيقه تا  1درجاه و

است و محصول گندم و جو در اين دشت در مجموع نسابت باه

دقيقه عرض شمالی و  01درجاه و  1دقيقاه تاا  11درجاه و 1

ساير محصوالت مورد مطالعه دارای سط زيار كشات بيشاتری

دقيقه طاول شارقی واقاع شاده اسات .از شامال باه ارتفاعاات

است.

هزارمسجد (كپه داغ شرقی) ،از جناوب باه ارتفاعاات بيناالود ،از

در اي ان قساامت ابتاادا بااا اسااتفاده از ماادل  PMPسياساات

غارب به حوضه آبريز اترک و از جنوب شرق باه حوضاه آبرياز

گسااترش سااط زيركشاات زعفااران در سااناريوی تلصااي

جامرود محدود می شود ( .)Sabouhi & Azadegan, 2014از

حداقل  01 ،0و  00درصد از كال ساط زيركشات باه زعفاران

نظر تقسيمات سياسی اين دشت در شهرساتان مشاهد و اساتان

بررسی میشود .سناريورهای ملتل در مادل اعماال شاد و در

خراسان رضوی قرار دارد .مساحت كل دشت تا محال خروجاای

نهايت سناريوهايی كه بيشترين تغييرات را در مدل ايجاد كردند،

آن يعنی النگ اسدی حدود  0111كيلومترمرباع مای باشاد كاه

مورد بررسی قرار گرفت .اماا در اداماه چاون سياسات گساترش

كيلومتر مرباع آن را آبلاوان دشات مشاهد تشکيل مای

كشت زعفران به تنهاايی قاادر باه ايجااد كااهش مصارف آب

00

دهد .طاول كشايدگی حوضاه كشا رود  001كيلاومتر كاه از
اراضای آبگارگ و دالاو واقااع در  3كيلاومتری جااده قوچاان–

نمیگردد ،در قسمت دوم ،محدوديت عدم كاهش مجموع ساط
زيركشت گندم و جو نيز اضافه میگردد.

مشهد شروع و به كال تنگل شور در شرق حوضااه خااتم ماای
گاردد .بلنادترين نقطه ارتفاعی حوضه 11

متر در قله بيناالود

در جنوب غربی حوضه و پااايين تاارين ارتفاااع  111متاار در
خروجی دشت در تنگل شاور اسات ( Hosseini & Bagheri,

.)2014

سیاست افزایش سطح زیر کشت زعفران در سه شهرسیتان
مشهد ،بینالود و چناران

در سااتون اول جاادول  0سااط زياار كشاات هاار ياا

از

محصوالت شهرستان مشهد در سال  0 31آورده شده است كاه

در مطالعه حاضر جامعه آماری شامل كشاورزان دشت مشاهد

همان جواب مدل  PMPنيز مایباشاد .هماانطور كاه مشااهده

شامل شهرستانهای مشهد ،چناران و بيناالود(طرقباه -شاانديز)

می گردد در حالت فعلی ساط زيركشات زعفاران  03 0هکتاار

میباشد .دادههای مورد نياز برای انجام اين مطالعاه مرباوط باه

است اما اگر سط زيركشت اين محصول به  01 ،0يا  00درصد

سال زراعی  0 3 -31است كه شامل هزينههای تولياد ،هزيناه

كل سط زيركشت اين شهرستان افزايش يابد ،در آنصاورت بار

آب مصرفی ،منابع آب در دساترس ،ساط زيار كشات ،ميازان

طبااق نتاااي ماادل  PMPسااط زيركشاات گناادم ،جااو ،ساااير

عملکرد نياز آبی و قيمت منطقهای محصوالت مایباشاد كاه از

محصوالت زراعای و محصاوالت بااغی كااهش مایياباد ،كاه

آمار سازمان جهاد كشاورزی استان خراسان رضاوی و اطالعاات

بيشترين درصدهای كاهش در زمان افزايش  00درصاد زعفاران

اسنادی و ثبت شده در دستگاههای دولتای ذیرباط گاردآوری و

مربوط به جو (  )%و گندم ( )%01است .در نتيجه اين تغييارات

مورد استفاده قرار گرفت.

بنابرپيش بينی مدل ،برخالف انتظاار مصارف آب دچاار كااهش

بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

نمیشود و در سط همان 3

ميليون متر مکعب باقی میماناد
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اما درآمد كشاورزان در هر سناريو افزايش میيابد.

جدول  -1سياست افزايش سطح زير کشت زعفران در شهرستان مشهد
Table 1- The policy of increasing the level of cultivation of saffron in Mashhad county

15درصد زعفران

 14درصد زعفران

 5درصد زعفران

فعلی

محصول

15% Saffron

10% Saffron

5% Saffron

Current

Crop

10926

11487

12048

12160

گندم

9599

10955

12312

12584

13380

13478

13575

13665

8191

8653

9114

9181

7429

4953

2476

1935

239.1865

239.1865

239.1865

239.1865

145593500

139900600

134207600

132899900

نتاي مدل  PMPبمنظور بررسای اثارات سياسات افازايش

Wheat

جو
Barley

ساير محصوالت زراعی
Other crops

محصوالت باغی
Garden products

زعفران
Saffron

آب
)Water (million M3

درآمد
Income

در سااتون اول جاادول سااط زياار كشاات هاار ياا

از

سط زيركشت زعفران در شهرستان بينالود به زعفران در جدول

محصوالت شهرستان چناران در سال  0 31آورده شده است كه

آورده شده است .در ستون اول سط زيار كشات محصاوالت

همان جواب مدل  PMPنيز میباشد .هماانطاور كاه مشااهده

اين شهرستان در سال  0 31آورده شده است كه هماان جاواب

میگردد در حالت فعلی سط زيركشت زعفران  171هکتار است

مدل  PMPنيز میباشد .در حالت فعلی سط زيركشت زعفاران

اما اگر سط زيركشت اين محصول به  01 ،0يا  00درصاد كال

 1هکتار است اما اگر سط زيركشت اين محصول باه  01 ،0ياا

سط زيركشت اين شهرستان افزايش يابد ،در آنصورت بر طباق

 00درصد كل سط زيركشت اين شهرساتان افازايش ياباد ،در

نتاي مدل  PMPسط زيركشت گندم ،جو و محصوالت بااغی

آنصورت بر طبق نتاي مدل  PMPسط زيركشات گنادم ،جاو،

كاهش میيابد اماا ساط زيركشات سااير محصاوالت زراعای

ساير محصوالت زراعی و محصوالت باغی كاهش مای ياباد ،در

افزايش می يابد .بيشترين درصد كاهش مربوط به جاو اسات .در

سط  0درصد زعفران ،مصرف آب حدود  0ميليون متار مکعاب

نتيجه اين تغييارات ،همانناد دشات مشاهد ،مصارف آب دچاار

كه معادل  %كل مصرف آب كشااورزی ايان شهرساتان اسات

كاهش نمیشود و در سط همان  13ميليون متر مکعب بااقی

كاهش میيابد و سط درآمد كشاورزان نياز حادود  %3افازايش

میماند اما درآمد كشاورزان در هر سناريو افزايش میيابد.

می يابد .ساير سناريوهای اين سياست دراين شهرستان نيز اثرات
مثبتی به هماين ترتياب دارناد و باعاث كااهش مصارف آب و
افزايش درآمد كشاورزان میشوند.
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جدول  -2سياست افزايش سطح زير کشت زعفران در شهرستان بينالود
Table 2- The policy of increasing the level of cultivation of saffron in Binalud county
15درصد زعفران

 14درصد زعفران

 5درصد زعفران

فعلی

محصول

15% Saffron

10% Saffron

5% Saffron

Current

Crop

108

108

109

125

گندم

32

33

34

48

63

64

64

67

5734

6081

6428

6741

1048

699

349

4

47.49

48.89

50.29

51.29

10469410

9521252

85730

7655673

Wheat

جو
Barley

ساير محصوالت زراعی
Other crops

محصوالت باغی
Garden products

زعفران
Saffron

آب
)Water (million M3

درآمد
Income

جدول  -3سياست افزايش سطح زير کشت زعفران در شهرستان چناران
Table 3- The policy of increasing the level of cultivation of saffron in Binalud county

15درصد زعفران

 14درصد زعفران

 5درصد زعفران

فعلی

محصول

15% Saffron

10% Saffron

5% Saffron

Current

Crop

6686

7071

7457

7744

گندم

6731

7885

9040

9900

8464

8412

8361

8359

11109

11561

12014

12338

5822

3881

1941

470

209.6836

209.6836

209.6836

209.6836

88725770

84087510

79449240

75905090

Wheat

جو
Barley

ساير محصوالت زراعی
Other crops

محصوالت باغی
Garden products

زعفران
Saffron

آب
)Water (million M3

درآمد
Income

سیاست افزایش سطح زیر کشت زعفران مشروط بیه عیدم

محصوالت شهرستان مشهد در سال  0 31آورده شده است كاه

کاهش سطح زیر کشت سایر محصوالت

همان جواب مدل  PMPنيز مایباشاد .هماانطور كاه مشااهده

نتاي مدل  PMPبمنظور بررسای اثارات سياسات افازايش

میگردد در حالت فعلی سط زيركشت زعفران  171هکتار است

حاداقل ،%0

اما اگر سط زيركشت اين محصول به  01 ،0يا  00درصاد كال

 %01و  00درصد از كل سط زير كشت شهرستانهای مشاهد،

سط زيركشت اين شهرستان افزايش يابد ،سط زيركشات جاو

بينالود و چناران به زعفران ،مشاروط باه عادم كااهش مجماوع

كاهش و سط زيركشت گندم با توجاه باه شارط ثابات باودن

سط زير كشت گندم و جو به ترتيب در جاداول  0 ،1و  1آورده

مجموع سط زيركشت گندم و جاو ،باه هماان انادازه افازايش

از

می يابد .سط زيركشت محصاوالت بااغی و سااير محصاوالت

سط زيركشت زعفاران در ساناريوی تلصاي

شده است .در ستون اول جدول  1سط زير كشات هار يا

بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد

زراعی نيز كاهش میيابد .در نتيجه اين تغييرات ،مصارف آب از
3
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 00درصد زعفران ،كاهش می يابد كه كاهش قابل توجهی است.
درآمد كشاورزان هم در هر سناريو افزايش میيابد.

ميليون مترمکعب به  03ميلياون مترمکعاب در ساناريوی

جدول  -4سياست افزايش سطح زيرکشت زعفران بدون کاهش سطح زيرکشت گندم و جو در شهرستان مشهد
Table 4- Increasing the level of saffron cultivation without reducing the level of wheat and barley cultivation in
Mashhad county

 15درصد زعفران

 14درصد زعفران

 5درصد زعفران

فعلی

محصول

15% Saffron

10% Saffron

5% Saffron

Current

Crop

12266

12266

12266

12160

گندم

12478

12478

12478

12584

12737

13108

13478

13665

4616

6721

8827

9181

7429

4953

2476

1935

219.1625

229.1508

239.1391

239.1865

146294300

140251600

134208900

132899900

Wheat

جو
Barley

ساير محصوالت زراعی
Other crops

محصوالت باغی
Garden products

زعفران
Saffron

آب
)Water (million M3

درآمد
Income

همانطور كه در جدول  0مشاهده میگاردد در حالات فعلای

سط زيركشت محصوالت باغی و ساير محصاوالت زراعای باه

سط زيركشت زعفران در بينالود  1هکتار است و باه  01 ،0ياا

اندازه افزايش زعفران ،كاهش میيابد .در نتيجاه ايان تغييارات،

 00درصد كل سط زيركشت اين شهرساتان افازايش ياباد ،باا

مصرف آب از  00ميليون مترمکعب به  17ميليون مترمکعاب در

توجه به شرط ثابت بودن مجموع سط زيركشات گنادم و جاو،

سناريوی  00درصد زعفران ،كاهش میيابد .درآمد كشاورزان هم

مجموع سط زيركشت اين دو محصول ثابت میماناد ،بناابراين

در هر سناريو افزايش میيابد.

جدول  -5سياست افزايش سطح زيرکشت زعفران بدون کاهش سطح زيرکشت گندم و جو در شهرستان بينالود
Table 5- Increasing the level of saffron cultivation without reducing the level of wheat and barley cultivation in
Binaloud county

15درصد زعفران

 14درصد زعفران

 5درصد زعفران

فعلی

محصول

15 % Saffron

10 % Saffron

5 % Saffron

Current

Crop

126

126

126

125

گندم

47

47

47

48

63

64

64

67

5701

6050

6399

6741

1048

699

349

4

47.33381

48.74339

50.15297

51.29799

10492540

9543270

8593996

7655673

Wheat

جو
Barley

ساير محصوالت زراعی
Other crops

محصوالت باغی
Garden products

زعفران
Saffron

آب
)Water (million M3

درآمد
Income
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در جدول  1مشاهده مایگاردد كاه در حالات فعلای ساط

سط زيركشت محصوالت بااغی در هماهی ساناريوها كااهش

زيركشاات زعفااران در چناااران  171هکتااار اساات .اگاار سااط

میيابد اما سط زير كشت ساير محصوالت زراعی در ساناريوی

زيركشاات ايان محصااول بااه  01 ،0ياا  00درصااد كاال سااط

 0درصد زعفران ،افزايش و در دو سناريوی ديگر كاهش میيابد.

زيركشت اين شهرستان افزايش يابد ،با توجه به شرط ثابت بودن

مصرف آب نيز در اين شهرستان از  13ميلياون مترمکعاب باه

مجموع سط زيركشت گندم و جو ،مجموع سط زيركشت ايان

 017ميليون مترمکعب در سناريوی  00درصد زعفاران ،كااهش

دو محصول ثابت میماند اما جو كاهش و گندم افزايش می يابد.

میيابد .درآمد كشاورزان هم در هر سناريو افزايش میيابد.

جدول  -6سياست افزايش سطح زيرکشت زعفران بدون کاهش سطح زيرکشت گندم و جو در شهرستان چناران
Table 6- Increasing the level of saffron cultivation without reducing the level of wheat and barley cultivation in
Chenaran county

15درصد زعفران

 14درصد زعفران

 5درصد زعفران

فعلی

محصول

15 % Saffron

10 % Saffron

5 % Saffron

Current

Crop

7815

7815

7815

7744

گندم

9829

9829

9829

9900

7870

8143

8416

8359

7475

9143

10811

12338

5822

3881

1941

470

187.7122

196.128

204.5437

209.6836

89946170

84893140

79840110

75905090

نتيجهگيری

Wheat

جو
Barley

ساير محصوالت زراعی
Other crops

محصوالت باغی
Garden products

زعفران
Saffron

آب
)Water (million M3

درآمد
Income

اينحال در هر شهرساتان درآماد كشااورزان افازايش خواهاد

دشت مشهد در استان خراسان رضاوی و جازو دشات هاای

يافت .علت اين امر میتواند به اين دليل باشد كه در بينالود اكثر

ممنوعه و ممنوعهی بحرانی است .باا عنايات باه اينکاه در اثار

سط زيركشت به محصوالت باغی با نياز آبای بااال ،اختصااص

بهره برداری هاای بایروياه و غيرمجااز از مناابع آب زيرزمينای،

داده شده و زعفران جايگزين اين محصوالت میشود و مصارف

ساط آب زيرزمينای در آن باه تدري پايين رفته و باا كساری

آب كاهش میيابد اما چاون در دو شهرساتان مشاهد و چنااران

ملزن مواجه شدهاست ،انتلااب اساتراتژیهاای مناساب بارای

كشت غالب گندم و جو است كه نياز آبی كمی دارند ،با گسترش

كاهش مصارف آب در ايان دشات ضاروری اسات در مجماوع

زعفران ،سط زيركشت گندم و جو (كه نياز آبی كمتری نسابت

مشاهده گرديد كه هر چناد سياسات افازايش ساط زيركشات

به زعفران دارند) كاهش میيابد و كاهشی در مصرف آب ايجااد

زعفران باعث كاهش مصرف آب در شهرستان بينالود میشود اما

نمیشود .بنابراين در ادامه اين سياست بررسی گرديد كه چنانچه

در دو شهرستان مشهد و چناران مصرف آب تغييری نمیكند .باا

سياست گسترش كشت زعفران تاوام باا عادم كااهش مجماوع

بررسی سیاست توسعه کشت زعفران در راستای کاهش مصرف آب در دشت مشهد
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سط زير كشت گندم و جو باشد چه اثراتی خواهد داشات .ايان

كم آببر بايد به عنوان ي

سياست باعث میشود كاه مصارف آب در هار ساه شهرساتان

اسااتان و توسااط دساات اناادركاران اياان بلااش دنبااال شااود و

كاهش و درآمد كشاورزان به نحو مطلوبی افزايش يابد ،بناابراين

كارشناسان مربوطه كار پژوهشی مناسبی روی محصاوالت كام

در اين راستا پيشنهاد میشود كه چنانچه سياست گسترش كشت

آبباار انجااام داده و شاااخ هااای مطلااوبی از جااايگزينی اياان

زعفران با هدف كاهش مصرف آب اتلاذ میشود ،ايان سياسات

محصوالت را استلراج و به نحو مطلاوبی از طرياق تاروي باه

بايستی به همراه سياست های مکملای هامچاون عادم كااهش

كشاورزان معرفی نمايند .اما در عمال اكثار سياساتهای كااهش

مجموع سط زير كشت گندم و جو باشاد ،تاا مثمار ثمار واقاع

مصرف آب منجر به افزايش سط زير كشات و درنتيجاه ثباات

گردد ،بنابراين كشت جايگزين و ملغی كردن كشاتهاای آببار

مصرف آب در منطقه می شود .به عبارتی درصورتی كه كشااورز

يکی از راهکارهای نجاات از آسايبهاای خشکساالی و گاار از

احساس كند با افزايش سط زيركشات زعفاران در كناار عادم

شرايط بحرانی كمآبی در استان اسات .اماا اينکاه فقاط دسات

كاهش سط زيركشت جو و گندم مصارف آب نسابت باه قبال

اندركاران ،مسئوالن ،كارشناسان و سياستگااران حوزه آب قاانع

كاهش يافته اقدام به افزايش سط زيركشت جو و گندم نسابت

شده و به اين نتيجه برسند كه زمان كشتهای آببر به سر آمده

به قبل می كند تا از حق آبه ای كه دارد حداكثر استفاده را كند و

و بايد كشتهای جاايگزين باه كشااورزان معرفای كارد كاافی

درنتيجه از فشار به سفره های آب زيرزمينی كاساته نمای شاود،

كشاورزان و روستاييان و كساانی كاه

بنابراين در اين زمينه پيشنهاد می شود در سياساتهاای اعماال

نيست ،بايد روی ت

ت

تاكنون از كشات محصاوالت آببار ارتازاق مایكاردهاناد كاار

رويکرد اصلی در بلاش كشااورزی

شده اثرات متقابل اعمال سياست ها در نظر گرفته شود.
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Abstract
Mashhad plain is one of plains of the Khorasan Razavi province, which is one of the prohibited
and critically prohibited plains. Due to unlicensed and unauthorized exploitation, the groundwater
level has been gradually lowered and with a deficit of reservoir. Therefore, choosing the right
strategies to reduce water consumption in this plain is necessary. Various policies have been
proposed to reduce agricultural water consumption by researchers, including the policy of
expanding crops with low water requirements such as saffron. This policy may be a good solution
to tackling the increasing use of water. However, since different policies have different dimensions
and effects, each policy must be explicitly examined for the impact of each policy, as well as its
implications. In this regard, the consequences of the policy of extending the cultivation of saffron
in three scenarios of allocating 5%, 10% and 15% of the total land area of the three counties located
in the Mashhad Plain was investigated using a positive mathematical programming model. The
results showed that with the application of this policy, in all three cities, the income of farmers will
increase. However, water consumption will decrease only slightly in Binalud, and will not change
in the other two cities. This is because with the expansion of saffron cultivation, instead of reducing
the area of products with a high water requirement, the area of wheat and barley that requires less
water than saffron is reduced. Therefore, no reduction in water consumption results. So, next the
policy to increase the cultivation of saffron, along with the absence of a decrease in total surface
area of wheat and barley was examined next. It was observed that the application of this policy
would reduce the consumption of water in all three cities and increase the income of farmers.
Keywords: Water requirment, Positive Mathematical Programming, Mashhad Plain.
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