تحقيقات منابع آب ايران
Iran-Water Resources
Research

0360  پاييز،3  شماره،سال دوازدهم
Volume 12, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR)

۵۶۶-۵۰۹

Effects of Irrigation Water Quotation on
Cropping Pattern and Farmers' Gross Margin
in Amol Region
K. Mirzaei *2and M. Ahmadpour Borazjani2

اثرات سهميهبندی آب آبياری بر الگوی کشت و سود
ناخالص زارعين در منطقه آمل
* و محمود احمدپور برازجانی۵کامران ميرزايی

8

چکيده

Abstract
In recent decades the increasing population pressures,
improved living standards, and increasing demand for
environmental quality have urged governments to provide
better solutions for efficient water resources management.
Since agriculture is the largest consumer of water, providing
proper water resource management practices and codification
correct policies in this sector is vital. In the present study the
economic analysis of the effects of irrigation quota on
cropping patterns and gross profit of farmers in Amol County
is performed using positive mathematical programming
model. The model was developed using data of cropping
season of 2013-14 for irrigated lands of the county
(Dashtesar, Marandeh, Raeisabad and Oskumahaleh). To
achieve the study goals firstly the production function with
constant elasticity of substitution and then the Quadratic cost
function were included in the Positive Mathematical
Programming models. The results illustrated that water
rationing policy will lead to reduced acreage of most of the
irrigated agricultural products in Amol county. Canola in the
Dashtesar, Marandeh, and Raeisabad and clover crop in the
Oskumahaleh area have undergone the most decrease
compared to other crops. Also the applied water rationing
resulted in increase in acreage of products with high profit
and low water requirements such as rice and maize crops in
all regions with irrigated agriculture.

 بهبود سطح زندگي و تقاضای،در دهههای اخير افزايش فشارهای جمعيتي
 دولتها را بر آن داشته تا برای،در حال افزايش برای کيفيت محيط زيست
 از آن جا که بخش. راهکارهای بهتری ارائه کنند،مديريت کارآمد منابع آب
 لذا ارائه شيوههای مديريت،کشاورزی بزرگترين مصرفکننده آب ميباشد
منابع آب و تدوين سياستهای صحيح در اين بخش الزم و ضروری به
 تحليل اقتصادی اثرات سهميه بندی آب، در مطالعه حاضر.نظر ميرسد
آبياری بر الگوی کشت و سود ناخالص زارعين شهرستان آمل با استفاده از
 اين مدل با.مدل برنامهريزی رياضي اثباتي مورد بررسي قرارگرفته است
 و برای مناطقي از شهرستان که۵3۹۵-۹2 استفاده از دادههای سال زراعي
) رئيسآباد واسکو محله، مرانده،دارای کشاورزی آبي ميباشند (دشتسر
 ابتدا تابع توليد با کششهای، جهت دستيابي به نتايج کاربردی.ساخته شد
جانشيني ثابت و سپس تابع هزينه درجه دوم در مدل برنامهريزی رياضي
 نتايج نشان داد که اعمال سياست سهميهبندی آب.اثباتي گنجانده شد
آبياری منجر به کاهش سطح زيرکشت اغلب محصوالت منتخب زراعي در
 اما محصول کلزا در مناطق،مناطق با کشاورزی آبي شهرستان آمل ميشود
 مرانده و رئيسآباد و محصول شبدر در منطقه اسکو محله نسبت،دشت سر
 بيشترين کاهش سطح زيرکشت و به،به ديگر محصوالت الگوی کشت
 نتايج حاصل از، همچنين.عبارتي بيشترين حساسيت را به همراه دارند
اعمال سهميهبندی آب آبياری افزايش سطح زيرکشت محصوالت با صرفه
اقتصادی باال مانند برنج و نياز آبي پايين مانند ذرت علوفهای را در الگوی
.کليه مناطق با کشاورزی آبي در شهرستان آمل نشان داد
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 دانشآموخته کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزی-۵
 ايران، زابل، دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، استاديار اقتصاد کشاورزی-2
 نويسنده مسئول-*

راستا حاکي از آن است که تا سال  2۷۱۷مسأله مديريت منابع آب،
اصلي ترين موضوع مورد بحث در کشورهای مختلف جهان خواهد
بود .کشور ايران نيز بر اساس پيشبينيهای انجام شده تا سال 2۷2۱
به ليست کشورهايي که با وضعيت کمبود آب مواجهاند ،اضافه خواهد
شد ( .)Parhizkari and Sabouhi, 2013امروزه تالشهای زيادی
برای سياستگذاری در جهت کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی
و بهبود تخصيص آن در بين فعاليتهای مختلف صورت گرفته است.
برای بهبود کارايي تخصيص آب ،اقتصاددانان افزايش قيمت نهاده
آب را پيشنهاد مينمايند ولي سياستگذاران به داليل اقتصادی،
فرهنگي و سياسي اين پيشنهاد را رد ميکنند (.)He et al., 2006

 -0مقدمه
آب يکي از مهمترين عوامل محدود کننده توسعه اقتصاد کشاورزی
کشور به شمار ميرود .لذا ،برنامهريزی جهت استفاده بهينه از منابع
آب و تخصيص اقتصادی اين منبع کمياب بين مصارف مختلف
ضروری به نظر ميرسد .کشاورزی يکي از ارکان اساسي و زيربنايي
اقتصادکشور ميباشد که عالوه بر تأمين نيازهای غذايي ،موجب
کسب درآمد و ايجاد اشتغال برای بخش عمدهای از نيروی کار جامعه
ميشود ( .)Askari pour and Bagheri, 2011بخش کشاورزی
برای توليدات خود به منابع فراواني از آب نياز دارد .با توجه به اينکه
منابع تجديد شونده آب در جهان ثابت ميباشند ،اين مسأله باعث
شده تا تأمين آب به يکي از اساسيترين مشکالت برای بشر تبديل
شود و کمبود آن با گذر زمان بيش از پيش احساس گردد
( .)Riazi and Montazer, 2009رشد سريع جمعيت ،ارتقای سطح
رفاه اجتماعي و نياز به توليد مواد غذايي بيشتر و از طرفي محدوديت
منابع آب در دسترس ارزش آب را به عنوان يک عنصر اساسي در
زندگي جوامع بشری بيش از پيش روشن نموده است .در اين راستا
ضرورت توجه به امنيت غذايي و محدوديت منابع آب در کشور باعث
گرديده که مهمترين چالش بخش کشاورزی در شرايط کنوني توليد
بيشتر غذا با مصرف آب کمتر باشد .اين هدف تنها در صورتي تحقق
مييابد که راهکارهای مناسبي برای استفاده مؤثرتر از منابع آب در
بخش کشاورزی به کار گرفته شود .از اينرو کم آبياری به منظور
بهينهسازی مصرف آب ميتواند به عنوان يک راه حل مطرح گردد
(.)Nakhjavanimoghadam et al., 2011

نظر به اينکه در اغلب نقاط استان مازندران آبهای سطحي از طريق
بارندگي و تشکيل رودخانههای فصلي حاصل ميشوند ،در فصول
گرم سال کاهش بارندگي و عدم وجود اين منابع موقت (رودخانههای
فصلي) سبب شده تا آب آبياری مورد نياز برای کشاورزان از طريق
برداشت آبهای زيرزميني تأمين شود .اين عامل در طول زمان باعث
افت سطح آبهای زيرزميني و منفي شدن بيالن آب در اغلب نقاط
استان ،بويژه در بخشهايي از شهرستان آمل شده است
(.)Mazandaran Regional Water Authority, 2013
در زمينه مديريت منابع آب و کاربرد مدل  ،PMPدر ايران و جهان
پژوهشهای زيادی صورت گرفته است که در ادامه پارهای از آنها
مرور شده است ،Haouari and Azaiez (2001) .الگوهای بهينه
کشت را تحت شرايط کمبود آب مورد مطالعه قراردادند .در اين
مطالعه از روش برنامهريزی خطي جهت تخصيص بهينه آب و زمين
استفاده شد .با داشتن ميزان مشخص آب و به منظور تخصيص
کارای آب بين کشاورزان ،مدل برنامهريزی بهينه کشت برای کل
منطقه مشخص شد .نتايج ،انتخاب محصوالت با سود بيشتر را نشان
داد ،Ahmadpur and Sabouhi (2010) .با استفاده از مدل
برنامهريزی بازهای به برآورد ارزش اقتصادی آب پرداختند .نتايج کار
آنها نشان داد که کشاورزان درصد ناچيزی از ارزش اقتصادی آب
(قيمت سايهای آن) را در قالب هزينههای استحصال ميپردازند.
نتايج حاصل از برآورد تابع تقاضا نيز نشان داد که تقاضای آب آبياری
در فصول مختلف نسبت به تغيير قيمت آب در آن فصول کم کشش
و تقاضای آب کل سال نسبت به تغيير قيمت آب در هر يک از
فصول بسيار کمکشش است ،Bakhshi et al. (2012) .اثرات
استراتژیهای آب و سياست کشاورزی را در دشت مشهد با استفاده
از مدل برنامهريزی رياضي اثباتي ( ۵)PMPبررسي نمودند .نتايج

مسأله مهمي که در زمينه بهرهبرداری از منابع محدود آب وجود دارد،
عدم تعادل در عرضه و تقاضای آب مورد نياز اراضي تحت کشت ،به
ويژه در زمان بروز تنشهای کم آبي و خشکساليهای دورهای در
اغلب نقاط کشور ميباشد .عرضه و تقاضای نامتعادل آب در
بخش کشاورزی به عنوان يک محدوديت اساسي ،بازده توليد
محصوالت را با يک روند کاهشي در بلند مدت مواجه ميکند
( .)Barikani and Khalilian, 2012يکي ديگر از مسائلي که در
بخش کشاورزی وجود دارد و توليد محصوالت زراعي را با محدوديت
مواجه ميکند ،تغييرات اقليم ميباشد .اين پديده منابع آبي هر منطقه
را در طول زمان دستخوش تغيير قرار ميدهد .با افزايش دما ،نياز
گياهان به آب بيشتر شده و بهرهبرداری از منابع آب افزايش مييابد.
عالوه بر آن ،کاهش نزوالت آسماني و عدم تغذيه صحيح آبخوانها
و سفرههای آب زيرزميني از ديگر عواملي هستند که منجر به
بهرهبرداری بيش از حد منابع آب شده است .پيشبينيها در اين
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نشان داد سياست قيمتگذاری آب هنگامي که سطوح قيمت آب باال
باشد ،در کاهش مصرف آب آبياری مؤثر است.

قيمت آب آبياری کشاورزان با تغيير روش آبياری ،از آبياری کامل به
آبياری زماني در ميزان مصرف آب صرفهجويي ميکنند.

) ،Frija et al. (2011تابع تقاضای فردی آب آبياری کشاورزان
تونس را به منظور بررسي سياستهای قيمتي آب آبياری و اثرات اين
سياستها بر تقاضای نهادههای کشاورزی با استفاده از روش تحليل
پوششي دادهها برآورد نمودند .يافتهها نشان داد که سطح کارايي فني
کشاورزان ،عامل مهمي در اثر گذاری برکشش تقاضای آب ميباشد.
همچنين ،اگر قيمت آب افزايش يابد ،الگوی کشت کشاورزان به
صورت استفاده کمتر از نهاده آب و استفاده بيشتر از نهاده زمين تغيير
مييابد.

) ،Howitt et al. (2012با استفاده از مدل  PMPو مدل توليدات
کشاورزی ايالتي ( )SWAPبه بررسي نقش بازارهای انتقال آب در
کاليفرنيا پرداختند .برای اين منظور ،آنها در مدل  PMPخود از تابع
هزينه نمايي ) 2(ECFو تابع توليد با کششهای جانشيني ثابت
) 3(CESبهره گرفتند .استفاده از اين نوع مدل جداگانه برای تجزيه و
تحليل سياست ارزيابي انتقال آب بالقوه تحت شرايط خشکسالي بود.
نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد که با تخصيص آب
آبياری بر اساس مکانيزم بازار ميتوان زيانهای درآمدی حاصل از
خشکسالي را تا  3۷درصد کاهش داد.

) ،Gharghani et al. (2010تأثير کاهش آب آبياری و افزايش
قيمت هر مترمکعب آب بر الگوی کشت را با استفاده از روش PMP
در شهرستان اقليد استان فارس بررسي نمودند .يافتههای حاصل از
محاسبه مدل و اتخاذ سياستها نشان داد که ميتوان با  ۵۷درصد
صرفهجويي در مصرف آب به ترکيب بهينهی الگوی کشت مشابه با
شرايط موجود در سطح مزرعه دست يافت بدون اين که زيانهای
زيادی بر کشاورزان وارد شود ،Moeinoddini (2011) .در پاياننامه
کارشناسي ارشد خود ،واکنش زارعين نسبت به سياستهای قيمتي و
سهميهبندی آب آبياری در استان کرمان را با استفاده از مدل PMP
بررسي نمود .نتايج نشان داد که افزايش هزينه آب آبياری و کاهش
آب در دسترس در پذيرش کم آبياری مؤثر است .افزون بر آن،
تأثير سياست کاهش آب در دسترس نسبت به سياستهای افزايش
قيمـــت و تلفيقي در تغيير الگوی کشــت بيشتر بــــود.
) ،Keramatzadeh et al. (2012نقش بازار آب در تعيين ارزش
اقتصادی آب کشاورزی را با رهيافت  PMPدر اراضي پايين دست
سد شيريندره بجنورد بررسي نمودند .نتايج نشان داد که ارزش
اقتصادی نهاده آب در سناريوهای مختلف نرمال و خشکسالي به
ترتيب معادل  ۸۵۶و  ۱۰۵ريال ميباشد و ايجاد بازار آب باعث
افزايش رفاه کشاورزان مناطق مختلف اراضي زير سد شيريندره
بجنورد ميشود ،Cortignani and Severini (2009) .برای
حفاظت از منابع آبي اتحاديه اروپا در منطقهای از مديترانه به بررسي
سياستهای آب آبياری با استفاده از مدل  PMPپرداختند .نتايج
مطالعه آنها نشان داد که اعمال سياستهای کاهش آب در دسترس
به ميزان  ۱و  ۵۷درصد و افزايش قيمت آب به ميزان  2۷۷و 3۷۷
درصد ،بر کاهش مقدار مصرف آب مؤثر است .همچنين ،نتايج نشان
داد که با به کارگيری سياستهای کاهش آب در دسترس و افزايش

) ،Medellin-Azuaraet al al. (2012با استفاده از مدل  PMPو با
فرض به حداکثر رساندن سود سرمايهگذاری در تکنولوژی آبياری به
بررسي واکنش کشاورزان نسبت به قيمتگذاری و سهميهبندی آب و
حذف يارانهها در ايالت کاليفرنيا پرداختند .نتايج نشان داد که يارانه
تکنولوژی کارآمد بوده و سهميهبندی آب آبياری ممکن است اثر
کمي بر روی زمين و آب استفاده شده بگذارد .بنابراين حفاظت از آب
به مشوقهای ديگری در اين زمينه نياز دارد .همچنين ،نتايج نشان
داد که سياست شبيهسازی افزايش قيمت آب به ميزان  2۷درصد
منجر به افزايش بهرهوری آب کشاورزی در حدود  ۸3درصد ميشود.
) ،Mugurel et al. (2015اثر اصالحات سياست کشاورزی مشترک
( )CAPرا روی محيط زيست روماني پيشبيني کردند .آنها يک
مدل پويای اقتصادی-زيستي که با روش  PMPواسنجي شده بود
ارائه کردند .نتايج تحقيق آنها نشان داد که حساسترين گروه به
تغييرات سياست ،مزارع کوچک هستند .بنابراين ،پيشنهاد کردند تنوع
و اشتغال خارج از مزرعه بايستي در برنامههای توسعه جهت بقاء
زارعين خردهپا در نظر گرفته شود.
) ،Moghaddasi and Bakhshi (2016از روش  ،PMPبرای
تخصيص بهينه آب در بخش کشاورزی سرخس استفاده نمودند.
آنها در اين تحقيق سياست قيمتگذاری آب را با سياست ماليات بر
نهادهها و ماليات بر محصول مقايسه نمودند .نتايج نشان داد که اين
سه سياست آثار متفاوتي بر درآمد ،تقاضای آب و الگوی کشت
بهرهبرداران دارد و سياست ماليات بر محصول دارای نياز آبي باالتری
در مقايسه با سياست ماليات بر نهادهها ميباشد.

تحقيقات منابع آب ايران ،سال دوازدهم ،شماره  ،3پاييز 0360
)Volume 12, No. 3, Fall 2016 (IR-WRR

۵۶۱

کشاورزی آبي دشتسر ،مرانده ،رئيسآباد و اسکو محله در شهرستان
آمل نشان ميدهد.

با توجه به مطالب بيان شده ،کاهش برداشت بيرويه آبهای
زيرزميني برنامهريزی مناسبي را برای مديريت منابع آب در شهرستان
آمل ايجاب ميکند .در اين راستا ،سهميه بندی آب و پذيرش آن
توسط کشاورزان ،زمينه را برای تقويت نقش اقتصادی آب در توسعه
فراهم ميسازد .اما ،الزم است قبل از اتخاذ سياستهای مناسب در
بخش کشاورزی ،اثرات احتمالي آنها بر مقادير مصرفي نهادهها،
الگوی کشت و درآمد زارعين پيشبيني شود تا برنامهريزان اين
بخش را در سياستگذاری مطلوب ياری کند.

دادهها و اطالعات مربوط به اين مطالعه از نوع اطالعات اسنادی و
ثبت شده در دستگاههای دولتي ذیربط ميباشند که از طريق
مراجعه مستقيم به هر يک از سازمانها و ادارات مربوطه در
شهرستان آملو مناطق آن (دشتسر ،مرانده ،رئيسآباد و اسکو محله)
جمعآوری شد .دادههای مربوط به بخش زراعت از طريق مراجعه به
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و ادارات جهاد کشاورزی
شهرستانهای ذیربط و دادههای مربوط به آب از طريق مراجعه به
اداره منابع آب شهرستان آمل و شرکت آب منطقهای استان مازندران
جمعآوری شده است.

به طور کلي ،هدف از اين تحقيق پاسخگويي به سؤاالت زير است)۵:
آيا سياست سهميهبندی آب منجر به کاهش سود ناخالص زارعين در
منطقه مورد مطالعه ميشود؟  )2آيا سياست سهميهبندی آب منجر به
تغيير الگوی کشت در منطقه مورد مطالعه خواهد شد؟

برنامهريزی رياضي اثباتي ( )PMPبه عنوان يک روش تحليل
تجربي که از تمام اطالعات موجود ،جهت ساختن الگوی واسنجي
شده استفاده ميکند ،در تحليل سياستهای منطقهای و مزرعهای
اهميت ويژهای دارد ).(Rohm and Dabbert, 2003

 -3مواد و روشها
جدول  ،۵ميزان مصرف نهادههای توليدی آب ،سرمايه و نيرویکار را
در واحد سطح هر يک از محصوالت منتخب زراعي در مناطق با

جدول -0ميزان مصرف نهادهها در واحد سطح محصوالت منتخب در سال پايه

منطقه
مطالعاتي

محصوالت منتخب زراعي در الگوی کشت

نهاده مصرفي

دشتسر
مرانده
رئيس آباد
اسکو محله

برنج

باقال

ذرت علوفهای

کلزا

شبدر

آب آبياری (مترمکعب)

۶۵۰۷

۸۹۱۷

۸۱۱۷

۱۹۰۷

۰3۸۷

سرمايه (هزار ريال)

۵۱۶۰

۵۵3۷

32۸۷

2۶۸۷

۵۶۵۹

نيرویکار (ساعت)

2۸۱۱

۵۰۵3

۵۱۶۱

۵۱۶2

۵۱۱۷

آب آبياری (مترمکعب)

۶۸۱۷

۸۰۶۷

۸۶2۷

۶۷3۷

۰۱۷۷

سرمايه (هزار ريال)

۵۹2۷

۵۱۶۸

3۷۷۷

2۶۸۷

۵۱۸۷

نيرویکار (ساعت)

2۹۵۶

۵۸۵۱

۵۹22

۵۹۰2

۵۶۰3

آب آبياری (مترمکعب)

۶2۶۷

۸۱3۷

۸۰۷۷

۶۵۷۷

۰2۵۷

سرمايه (هزار ريال)

۵۱۱۷

۵۸۵2

3۷۶۱

2۵۸۸

۵۱2۱

نيرویکار (ساعت)

3۷۵۱

2۷۵۸

۵۰2۷

۵۶۶۱

۵۶2۷

آب آبياری (مترمکعب)

۶3۷۷

۸۰۷۷

۸۶۷۷

۱۹۷۷

۰۸۱۷

سرمايه (هزار ريال)

2۷۷۷

2۷۸۱

3۵۷۷

2۷۱۷

۵۱۰۷

نيرویکار (ساعت)

3۷۷۰

۵۶۵3

۵۹3۸

۵۰۱۷

۵۱3۱

مأخذ :اداره جهاد کشاورزی شهرستان آمل۵3۹2 ،
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(۸)NMP

مجدداً از طريق جواب بهينه مسأله برنامهريزی جديدی که فاقد
محدوديت واسنجي است ،بازسازی ميکند (.)Meyer et al., 1993
تعيين سطح تجمع مکاني (فضايي) برای تعريف دامنهی کاری مدل
 PMPو تجزيه و تحليل سياستهای کشاورزی بسيار مهم ميباشد.
در واقع تعيين اين سطح به جای تحليل سياستها در يک سطح
وسيع ،ترکيبي از ويژگيهای محلي يا منطقهای را با مجموعه
دادههای کوچکتر لحاظ نموده و سياستهای مورد نظر را در
سطــح منـــاطق تعييـــن شده مورد بررسي قرار ميدهــــد
( .)Medellin-Azuara et al., 2010در شکل  ،۵مراحل گام به گام
واسنـــجي مـــدل  PMPمورد نظر نشان داده شـــده اســـت
(.)Medellin-Azuaraet al., 2012

مدلهای  PMPبرای غلبه بر مشکالت مدلهای هنجاری
توسعه پيدا کردهاند .برخالف مدلهای  ،NMPدر مدلهای PMP
برخي پارامترها برای بازسازی دادههای مشاهده شده در سال پايه
تعديل ميشوند .بنابراين PMP ،تضمين ميکند که جوابهای مدل
همان جوابهای سال پايه باشند .اين مسأله باعث محبوبيت
مــدلهـــای  PMPدر تحليـــل سيــــاستها شــده است
( .)Britzet al., 2003ايده کلي مدل  PMPاستفاده از اطالعات
موجود در متغيرهای دوگان محدوديتهای واسنجي است که جواب
مسأله برنامهريزی خطي را به سطح فعاليتهای موجود محدود
ميکند .در واقع مقادير دوگان برای تصريح تابع هدف غيرخطيای
مورد استفاده قرار ميگيرند که سطح فعاليتهای مشاهده شده را

شکل  -0مراحل واسنجی مدل  PMPتوأم با توابع توليد محصوالت کشاورزی
مأخذ)Medellin-Azuaraet al., 2012( :
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باشد .رابطه  ،۶بيانگر محدوديت غيرمنفي بودن مقادير سطح زير-
روابط زير مدل تجربي نهايي ارائه شده را نشان ميدهد:
4
5
4
5
4
 Max  کشت محصوالت است .حال از اين مدل برای محاسبه تحليل
ri p riY ri   c jir x jir 

r 1 i 1
r 1 i 1 j 1
اقتصادی اثرات سهميهبندی آب آبياری بر الگوی کشت و سود
()۵
4
5
5
1
2
)    ( irj x irj   irj x irjناخالص زارعين در منطقه آمل در نظر گرفته ميشود.
2

r 1 i 1 j  land

Subject to:

()2
()3
()۸
()۱

r  1,2,...,4
r  1,2,...,4
r  1,2,...,4

r  1,2,...,4

xri  Ar

در اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات اقتصادی سياست سهميهبندی
آب آبياری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان شهرستان آمل
و بررسي پاسخ کشاورزان اين شهرستان در شرايط کم شدن منابع
آب دردسترس از مدل  PMPو رهيافت تابع توليد با کشش جانشيني
ثابت ( )CESاستفاده شد .برای دستيابي به نتايج کاربردی در اين
زمينه ،ابتدا مناطقي از شهرستان آمل که دارای کشاورزی فارياب
(آبي) ميباشند انتخاب شدند و سپس ،ميزان آب آبياری دردسترس
کشاورزان هر منطقه که از آن برای توليد محصوالت منتخب زراعي
خود استفاده ميکنند ،تحت سناريوهای مختلف ( 3۷ ،2۷ ،۵۷و ۸۷
درصد کاهش سهميه آب آبياری) کاهش داده شد و اينگونه اثرات
سهميهبندی آب بر الگوی کشت ،ميزان توليدات کشاورزی و سود
ناخالص کشاورزان بررسي و ارزيابي گرديد .به عبارت ديگر ،در اين
مطالعه واکنش کشاورزان مناطق چهارگانه دشتسر ،مرانده ،رئيس
آباد و اسکو محله که آب آبياری مورد نياز خود را از طريق منابع آب
زيرزميني و جريانات آب سطحي حاصل از سد الر و رودخانه هراز
تأمين مينمايند ،تحت سناريوهای مختلفي کاهش داده شد و از اين
طريق اثرات اقتصادی سهميهبندی آب آبياری بر توليدات کشاورزی
(الگوی کشت) و وضعيت درآمدی (سود ناخالص) کشاورزان مناطق
چهارگانه مذکور بررسي و شبيهسازی شد .به منظور قابل اجرا بودن
اين سياست (سهميهبندی آب آبياری) در سطح منطقهای ،نياز است تا
ميزان آب دردسترس کشاورزان هر منطقه را تحت سناريوهای ،۵۷
 3۷ ،2۷و  ۸۷درصد کاهش داد .اين کار با کاهش مقادير سمت
راست )RHS=brj( ۱مربوط به نهاده آب آبياری در رابطه  ،3مدل
تجربي ارائه شده امکانپذير ميباشد .لذا ،جهت تحليل و ارزيابي
اثرات سياست فوق بر رفتار (عکسالعمل) کشاورزان شهرستان آمل
کافي است که در هر مرحله به صورت مجزا ميزان کل منابع آب
دردسترس کشاورزان در مناطق با کشاورزی آبي اين شهرستان
(دشت سر ،مرانده ،رئيس آباد و اسکو محله) مطابق با درصد کاهش
هر سناريوی اعمال شده در مدل لحاظ گردد .نتايج به دست آمده از
مدل PMPپس از اعمال سياست سهميهبندی آب آبياری در هر يک
از مناطق با کشاورزی آبي شهرستان آمل در ادامه آورده شده است.

5

ri

a
i 1
5

xri  Wr

w

. xri  TKr

k

ri

ri

i 1
5

i 1

5

 Lagi. xgi  TLag
i 1

()۶

xgi  0

رابطه  ،۵تابع هدف غيرخطي مدل ميباشد که شامل سه جزء يا
بخش تابع توليد محصوالت ،تابع هزينه غيرخطي برای نهاده زمين و
تابع هزينه خطي برای ساير نهادهها به جز زمين است .در رابطه ،۵
 Yriتوسط تابع توليد محصول  iدر منطقه  rتعريف ميشود ri .
ميزان تغييرات عملکرد (  ) qriميباشد که در اثر تغيير در قيمت
محصول ،هزينه آب و ميزان آب در دسترس حاصل ميشود .در اين
مطالعه ،با توجه به فرض ثبات قيمت محصوالت و هزينه توليد آنها
در سال پايه و عدم ايجاد تغييرات نوساني در آنها ،ضريب فوق
معادل با يک در نظر گرفته شد .رابطه  ،2بيانگر محدوديت سطح
زيرکشت محصوالت زراعي ميباشد که در آن  Arکل سطح
زيرکشتدردسترس در منطقه  rميباشد .رابطه  ،3محدوديت مربوط
به نهاده آب آبياری است که در آن  wriنياز آبي خالص محصول i
در منطقه ( rبر حسب متر مکعب در هکتار) و  wrکل آب در دسترس
کشاورزان در منطقه  rميباشد .رابطه  ،۸بيانگر محدوديت سرمايه
ميباشد که در آن  k riضريب فني هزينه در واحد سطح محصول i
در منطقه  rو  TK rکل سرمايه در دسترس در منطقه  rاست .در
واقع ،سمت چپ اين محدوديت ،نياز فعاليتهای توليدی به سرمايه
است که معادل هزينههای متغير برای توليد محصول در هر هکتار
ميباشد .سمت راست محدوديت نيز مجموع ميزان کل سرمايه قابل
تخصيص به فعاليتهای زراعي در مناطق مورد مطالعه ميباشد.

رابطه  ،۱محدوديت نيروی کار را نشان ميدهد .در اين رابطه Lagi
نيروی کار مورد نياز در توليد محصول  iدر منطقه ( rبر حسب نفر
روز در هکتار) و  TLarکل نيروی کار دردسترس در منطقه  rمي-
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محصول کلزا در مقايسه با ديگر محصوالت الگو (برنج ،باقال ،ذرت
علوفهای و شبدر) از بيشترين ميزان حساسيت (بيشترين ميزان
تغييرات) برخوردار بوده و بيشترين کاهش سطح زيرکشت را نيز به
خود اختصاص داده است که اين امر عدم توسعه سطح زيرکشت آن
را برای کشاورزان منطقه دشت سر در شرايط رخداد کمآبي و
سهميهبندی شدن آب آبياری بازگو ميکند .به طور کلي ،اجرای
سياست سهميهبندی آب آبياری در منطقه دشت سر شهرستان آمل،
کاهش تمايل کشاورزان اين منطقه را برای توسعه سطح زيرکشت
محصوالت کلزا ،شبدر و باقال به همراه دارد و کشاورزان اين منطقه
را به سمت توسعه سطح زيرکشت محصوالت با صرفه اقتصادی
بيشتر مانند برنج و ذرت علوفهای متمايل ميسازد .افزون بر نتايج
فوق ،با توجه به جدول  ،2مالحظه ميشود که مجموع سود ناخالص
منطقهای حاصل از الگوی کشت برای کشاورزان دشت سر تحت
شرايط اعمال سهميهبندی آب آبياری مطابق با تغييرات به وجود آمده
در الگوی کشت ،تغيير ميکند ،به طوری که تحت سناريوهای  ۵۷تا
 ۸۷درصد سهميهبندی آب آبياری ميزان سود ناخالص حاصل از
الگوی کشت از  ۵۵۹۸2۱۱/۱به  ۵۵۱۱3۵۶/3هزار ريال ميرسد که
کاهشي معادل با  ۵/۵تا  ۱/۶درصد را در سود ناخالص کشاورزان
منطقه دشت سر به همراه دارد .علت اين امر ميتواند کاهش سطح
زيرکشت اغلب محصوالت منتخب زراعي (باقال ،شبدر و کلزا) در
الگوی کشت پس از اعمال سناريوهای مختلف سهميهبندی آب
آبياری در منطقه دشت سر باشد.

 -1نتايج
 -0-1نتايج حاصل از اعمال سهميهبندی آب آبياری در
شهرستان آمل (منطقه دشت سر)

جدول  ،2نتايج حاصل از اعمال سناريوهای مختلف سياست
سهميهبندی آب آبياری را در منطقه دشت سر شهرستان آمل پس از
حل مدل  PMPنشان ميدهد .با توجه به نتايج اين جدول ،مالحظه
ميشود که پس از اعمال سهميهبندی آب آبياری تحت سناريوهای
 ۵۷تا  ۸۷درصد ،الگوی کشت محصوالت منتخب زراعي در منطقه
دشت سر نسبت به شرايط سال پايه تغيير ميکند .بدين ترتيب که
سطح زيرکشت محصول غلهای برنج (شلتوک) از  ۹۷32به ۹2۱۰
هکتار و سطح زيرکشت محصول علوفهای ذرت از  ۵۸۶۱به ۵۸۱۱
هکتار ميرسد که به ترتيب افزايش سطح زيرکشتي معادل با ۷/۶۹
تا  3/۵۹درصد را برای محصول برنج و  ۷/۱۱تا  2/۵۵درصد را برای
محصول ذرت علوفهای نسبت به شرايط سال پايه به همراه دارد.
علت افزايش سطح زيرکشت محصوالت فوق ،نياز آبي کمتر آنها
نسبت به ساير محصوالت الگوی کشت و ارزش اقتصادی يا صرفه
اقتصادی باالتر حاصل از هر هکتار آنها نسبت به ديگر محصوالت
الگو در منطقه مورد بررسي ميباشد .عليرغم افزايش سطح
زيرکشت محصوالت برنج و ذرت علوفهای در منطقه دشت سر پس
از سهميهبندی  ۵۷تا  ۸۷درصد آب آبياری ،سطح زيرکشت ساير
محصوالت منتخب الگو نسبت به شرايط سال مرجع (پايه) کاهش
مييابد .به طوری که سطح زيرکشت محصول حبوباتي باقال از ۱۵۶
به  ۰۹۶هکتار ،سطح زيرکشت محصول صنعتي کلزا از  ۰۷2به ۱۵2
هکتار و سطح زيرکشت محصول علوفهای شبدر از  ۵223به ۵۵۱۱
هکتار ميرسد که به ترتيب کاهش سطحي معادل با  ۷/۸۱تا 2/۹۵
درصد را برای محصول باقال ۰/۰۱ ،تا  32/۰درصد را برای محصول
کلزا و  ۷/۶۵تا  3/۶۸درصد را برای محصول شبدر نسبت به شرايط
سال پايه (مرجع) به همراه دارد .علت کاهش سطح زيرکشت
محصوالت فوق در شرايط سهميهبندی آب آبياری و کم شدن منابع
آب دردسترس کشاورزان منطقه دشت سر ،باال بودن نياز آبي اين
محصوالت و صرفه اقتصادی پايينتر آنها نسبت به محصوالت
برنج (شلتوک) و ذرت علوفهای است .افزون بر اين ،نتايج به دست
آمده در جدول  ،2حاکي از آن است که کشت محصول غالب برنج
همچنان نيز در شرايط سهميهبندی آب آبياری توسط کشاورزان
منطقه دشت سر توسعه داده ميشود که علت اصلي اين امر صرفه
اقتصادی باالی حاصل از هر هکتار اين محصول در منطقه موردنظر
است .همچنين ،نتايج گويای آن است که در شرايط سهميهبندی آب
آبياری و کاهش منابع آب دردسترس کشاورزان منطقه دشتسر،

 -8-1نتايج حاصل از اعمال سهميهبندی آب آبياری در
شهرستان آمل (منطقه مرانده)

با توجه به نتايج به دست آمده در جدول  ،3مالحظه ميشود که
اجرايي شدن سياست سهميهبندی آب آبياری الگوی کشت
محصوالت منتخب زراعي را در منطقه مرانده تغيير ميدهد ،به
طوری که با سهميهبندی آب آبياری تحت سناريوهای  ۵۷تا ۸۷
درصد در اين منطقه نيز ميزان سطح زيرکشت محصوالتي غلهای و
علوفهای برنج (شلتوک) و ذرت نسبت به شرايط سال پايه به ترتيب
 ۷/۱3تا  3/۰۷درصد و  ۷/۹2تا  3/۰2درصد افزايش مييابد و از
 ۱3۸۸به  ۱۸۹۶هکتار برای محصول برنج و از  ۵۸۷۸به ۵۸۸3
هکتار ميرسد .علت افزايش سطح زيرکشت محصوالت فوق ،صرفه
اقتصادی باالی حاصل از آنها در واحد سطح ميباشد که کشاورزان
منطقه مرانده را به تخصيص آب بيشتر جهت حصول سود اقتصادی
باالتر در اراضي تحت کشت برنج و ذرت علوفهای متمايل ميسازد.
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جدول  -8اثرات سياست سهميهبندی آب آبياری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان منطقه دشتسر

محصوالت منتخب

الگویکشت سال
پايه (هکتار)

سطح جديد
و درصد تغيير

برنج (شلتوک)

۱۹۰۷

باقال

۱2۷

ذرت علوفهای

۵۸۱۰

کلزا

۰۶۵

شبدر

۵23۷

سودناخالص کل (۵۷۷
هزار ريال)

۵۵۹۱۶/2۰2

سطح
درصد
سطح
درصد
سطح
درصد
سطح
درصد
سطح
درصد
سطح
درصد

سناريوهای مختلف سهميهبندی آب آبياری
%۸۷
%3۷
%2۷
%۵۷
۹2۱۰
۹۵۰۱
۹۵۷۷
۹۷32
3/۵۹
2/2۱
۵/۸۱
۷/۶۹
۰۹۶
۱۷۱
۱۵۵
۱۵۶
-2/۹۵
-۵/۱۶
-۵/۷۱
-۷/۸۱
۵۸۱۱
۵۸۱۵
۵۸۰3
۵۸۶۱
2/۵۵
۵/۶3
۵/۵۷
۷/۱۱
۱۵2
۱۰۰
۶۸۷
۰۷2
-32/۰
-2۸/2
-۵۱/۱
-۰/۰۱
۵۵۱۱
۵2۷۵
۵2۵3
۵223
-3/۶۸
-2/3۱
-۵/3۰
-۷/۶۵
۵۵۱۱3/۵۶3 ۵۵۱۹۹/2۵۸ ۵۵۹2۰/۰2۸ ۵۵۹۸2/۱۱۱
- ۱/ ۶
-۸/۰
-2/۸
-۵/۵

مأخذ :يافتههای تحقيق

ديگری از نتايج جدول  ،3نشان ميدهد که با اعمال سناريوهای ۵۷
تا  ۸۷درصد سهميهبندی آب آبياری در منطقه مرانده ،مجموع سود
ناخالص کشاورزان  ۵/3تا  ۵3/۷درصد نسبت به شرايط سال پايه
کاهش پيدا ميکند که علت اصلي اين امر ميتواند کاهش سطح
زيرکشت محصوالت باقال ،شبدر و کلزا در الگوی کشت منطقه باشد.

اين در حالي است که با اجرايي شدن سياست سهميهبندی آب
آبياری و به تناسب آن کاهش منابع آب دردسترس کشاورزان منطقه
مرانده به ميزان  ۵۷تا  ۸۷درصد نسبت به شرايط سال پايه ،سطح
زيرکشت محصوالت باقال ،کلزا و شبدر به ترتيب  ۵/۶۰تا ۱/32
درصد ۱/2۶ ،تا  2۷/۹درصد و  ۵/2۰تا  ۶/۶3درصد کاهش پيدا
ميکند و به ترتيب از  ۸۶۱به  ۸3۸هکتار ،از  ۶۱2به  ۱۶۹هکتار و از
 ۱۱۹به  ۱۵2هکتار ميرسد .علت کاهش سطح زيرکشت محصوالت
فوق تحت شرايط سهميهبندی آب آبياری ،پرآب بودن آنها نسبت
به ديگر محصوالت الگو (داشتن نيازآبي باال) و صرفه اقتصادی کم
حاصل از آنها در هر هکتار از اراضي تحت کشت منطقه مورد
بررسي ميباشد .نتايج به دست آمده از اعمال سياست سهميهبندی
آب آبياری در منطقه مرانده (جدول  )3در مقايسه با منطقه دشت سر
(جدول  )2حاکي از آن است که عليرغم کاهش و افزايش به وجود
آمده در محصوالت منتخب زراعي الگوی کشت به طور مشابه در
نوع محصوالت ،ميزان تغييرات کاهشي سطح زيرکشت محصوالت
شبدر و باقال در منطقه مرانده بيشتر از منطقه دشت سر بوده ،اما
تغييرات کاهشي سطح زيرکشت کلزا در منطقه مرانده نسبت به
منطقه دشت سر کمتر ميباشد .با اين وجود ،محصول کلزا همچنان
در منطقه مرانده نيز همانند منطقه دشت سر حساسترين محصول
نسبت به ديگر محصوالت الگو (برنج ،باقال ،ذرت علوفهای و شبدر)
در شرايط سهميهبندی آب آبياری شناخته ميشود که بيشترين
تغييرات کاهشي را در سطح زيرکشت خود دارد .افزون بر اين ،بخش

 -3-1نتايج حاصل از اعمال سهميهبندی آب آبياری در
شهرستان آمل (منطقه رئيس آباد)

با توجه به نتايج جدول  ،۸مالحظه ميشود که به کارگيری سياست
سهميهبندی آب آبياری در جهت مديريت پايدار منابع آب در منطقه
رئيس آباد ،ميزان توليدات کشاورزی (الگوی کشت) و وضعيت
درآمدی کشاورزان (سود ناخالص کشاورزان از الگوی کشت) را تغيير
ميدهد .تغييرات به وجود آمده پس از اعمال سياست سهميهبندی
آب آبياری در بخش کشاورزی منطقه رئيس آباد در جهت توسعه
سطح زيرکشت محصوالت با صرفه اقتصادی باالتر در واحد سطح
مانند برنج (شلتوک) و ذرت علوفهای و کاهش سطح زيرکشت
محصوالت با سود ناخالص کمتر در واحد سطح مانند باقال ،کلزا و
شبدر پيش ميرود .همانگونه که نتايج جدول ۸نشان ميدهد ،با
کاهش منابع آب در دسترس کشاورزان منطقه رئيس آباد پس از
اعمال سناريوهای  ۵۷تا  ۸۷درصد سهميهبندی آب آبياری سطح
زيرکشــت محصول غلهای برنج (شلتوک) و محصول علوفهای ذرت
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جدول  -3اثرات سياست سهميهبندی آب آبياری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان منطقه مرانده

محصوالت منتخب

الگویکشت
سال پايه(هکتار)

تغييرات
ايجادشده

برنج (شلتوک)

۱3۷۷

باقال

۸۰3

ذرت علوفهای

۵3۹۵

کلزا

۰2۷

شبدر

۱۰۷

سودناخالص کل
( ۵۷۷هزار ريال)

۰3۵۶/۱۹۱

ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد

سناريوهای مختلف سهميهبندی آب آبياری
%۸۷
%3۷
%2۷
%۵۷
۱۸۹۶
۱۸۸2
۱3۹۵
۱3۸۸
3/۰۷
2/۶۱
۵/۰2
۷/۱3
۸3۸
۸۸۶
۸۱۶
۸۶۱
-۱/32
-۱/۰۱
-3/۱۰
-۵/۶۰
۵۸۸3
۵۸3۷
۵۸۵۰
۵۸۷۸
3/۰2
2/۱۷
۵/۱۶
۷/۹2
۱۶۹
۶۷۶
۶۸۸
۶۱2
-2۷/۹
-۵۱/۹
-۵۷/۶
-۱/2۶
۱۵2
۱3۵
۱۸۶
۱۱۹
-۶/۶3
-۸/۱۵
-2/۰۱
-۵/2۰
۰22۵/3۶3 ۰2۶۱/۵۸۵ ۰2۹2/۱2۹ ۰3۷۰/۵۱۸
-۵3/۷
-۰/۵
-3/3
-۵/3

مأخذ :يافتههای تحقيق

شهرستان آمل (دشت سر و مرانده) بيشترين تغييرات کاهشي
(بيشترين حساسيت نسبت به سياست سهميهبندی آب آبياری) را در
سطح زيرکشت خود دارد ،اما نتايج به دست آمده گويای آن است که
محصول شبدر نيز در منطقه رئيسآباد حساسيت بااليي را در شرايط
سهميهبندی آب آبياری دارا ميباشد و سطح زيرکشت آن تحت
سناريوی  ۸۷درصد کاهش منابع آب دردسترس تا حدود  ۵۶/2درصد
نسبت به شرايط سال پايه کاهش مييابد .اين امر به لحاظ اقتصادی
عدم توسعه سطح زيرکشت محصول علوفهای شبدر را پس از
محصول صنعتي کلزا در منطقه رئيسآباد بازگو ميکند .بخش
ديگری از نتايج جدول  ،۸حاکي از آن است که پس از اجرايي شدن
برنامه سياستي سهميهبندی آب آبياری ،با تغييرات ايجاد شده در
الگوی کشت محصوالت منتخب زراعي منطقه رئيسآباد ميزان سود
ناخالص کشاورزان اين منطقه نيز تغيير ميکند .بدين ترتيب که اين
شاخص اقتصادی (مجموع سود ناخالص کشاورزان در الگوی کشت)
با اعمال سناريوهای  ۵۷تا  ۸۷درصد سهميهبندی آب آبياری نسبت
به شرايط سال پايه (مبنا) با روندی نزولي همراه ميباشد و از
 ۹۸3۵۷۵/۷به  ۹3۱۱3۵/2هزار ريال ميرسد که در نهايت کاهشي
معادل با  ۵/۵تا  ۱/۱درصد را در مجموع سود ناخالص حاصل از
الگوی کشت برای کشاورزان منطقه رئيس آباد به همراه دارد .علت
اصلي اين امر ميتواند ناشي از کاهش سطح زيرکشت محصوالت با
صرفه اقتصادی کمتر (مانند باقال ،کلزا و شبدر) و افزايش سطح
زيرکشــت محصوالت با هزينه توليد و سرمايه بيشتر (مانند برنــج و

به ترتيب از  ۰3۵۹به  ۰۱۵۵هکتار و از  ۵2۶۵به  ۵2۱۱هکتار
ميرسد که در نهايت افزايش سطح زيرکشتي معادل با  ۷/۰۱تا 3/3۱
درصد را برای محصول برنج و  ۷/۶۶تا  2/۱۰درصد را برای محصول
ذرت علوفهای به همراه دارد .علت افزايش سطح زيرکشت
محصوالت فوق و متمايل شدن کشاورزان منطقه رئيس آباد به
توسعه سطح زيرکشت اين محصوالت (برنج و ذرت علوفهای) پس از
سهميهبندی آب آبياری ،بازده ناخالص مناسب حاصل از آنها در
واحد سطح و نياز به سرمايه کمتر در مقايسه با ديگر محصوالت الگو
ميباشد .اين در حالي است که نتايج به دست آمده از مدل
برنامهريزی ارائه شده ،کاهش سطح زيرکشت محصوالت باقال ،کلزا
و شبدر را در الگوی کشت منطقه رئيس آباد به ترتيب به ميزان
 ۷/۱۵تا  3/۷۶درصد ۱/۱3 ،تا  2۸/۶درصد و  3/۱۵تا  ۵۶/2درصد
نسبت به شرايط سال مرجع (پايه) نشان ميدهد .علت کاهش سطح
زيرکشت محصوالت فوق در شرايط اعمال سياست سهميهبندی آب
آبياری و به تناسب آن کاهش منابع آب دردسترس کشاورزان در
الگوی کشت منطقه رئيسآباد صرفه اقتصادی پايينتر اين
محصوالت و نيازآبي باالتر آنها نسبت به ديگر محصوالت الگو
(برنج و ذرت علوفهای) ميباشد که کشاورزان اين منطقه را در جهت
کاهش سطح زيرکشت محصوالت فوق (باقال ،کلزا و شبدر) و توسعه
سطح زيرکشت محصوالت کمآبتر و اقتصادیتر (برنج و ذرت
علوفهای) به جای آنها در الگوی کشت سوق ميدهد .اگرچه که
محصول صنعتي کلزا در منطقه رئيسآباد نيز همانند ديگر مناطق
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جدول -1اثرات سياست سهميهبندی آب آبياری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان منطقه رئيس آباد

محصوالت
منتخب

الگویکشت سال
پايه (هکتار)

تغييرات ايجاد
شده

برنج (شلتوک)

۰2۶۱

باقال

۶22

ذرت علوفهای

۵2۱3

کلزا

۶۱3

شبدر

۱۶2

سودناخالص کل
( ۵۷۷هزار ريال)

۹۸۸۵/۱۸۵

ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد

سناريوهای مختلف سهميهبندی آب آبياری
%۸۷
%3۷
%2۷
%۵۷
۰۱۵۵
۰۸۸2
۰3۰۱
۰3۵۹
3/3۱
2/۸3
۵/۱۱
۷/۰۱
۶۷3
۱2۷
۶۵۱
۶۵۹
-3/۷۶
-۵/۹۰
-۵/۵۸
-۷/۱۵
۵2۱۱
۶۵۷
۵2۰۷
۵2۶۵
2/۱۰
۵/۹۶
۵/32
۷/۶۶
۱۵۱
۱۱۹
۶۷2
۶۸3
-2۸/۶
-۵۱/2
-۵۵/۹
-۱/۱3
۸۰۵
۸۹۰
۱2۵
۱۸2
-۵۶/2
-۵۵/۱
-۰/32
-3/۱۵
۹3۱۱/3۵2 ۹3۹۱/3۱۷ ۹۸۵۱/۱۱۹ ۹۸3۵/۷۵۷
-۱/۱
-۸/۹
-2/۱
-۵/۵

مأخذ :يافتههای تحقيق

محصوالت و نياز کمتر آنها به نهاده سرمايه در واحد سطح اراضي
تحت کشت ميباشد .اين در حالي است که اثرات اعمال سياست
سهميهبندی آب آبياری بر سطح زيرکشت ديگر محصوالت الگوی
کشت (يعني باقال ،کلزا و شبدر) در منطقه مورد بررسي منفي ميباشد
و مالحظه ميشود که تحت سناريوهای باالتر سهميهبندی آب
آبياری به دليل محدوديت بيشتر منابع آب دردسترس ،سطح
زيرکشت محصوالت فوق (يعني باقال ،کلزا و شبدر) با تغييرات
کاهشي بيشتری نسبت به سال پايه همراه ميباشد .مطابق نتايج به
دست آمده از مدل برنامهريزی ارائه شده ،مالحظه ميشود که با
اعمال سناريوهای  ۵۷تا  ۸۷درصد سهميهبندی آب آبياری در منطقه
مطالعاتي اسکو محله سطح زيرکشت محصول حبوباتي باقال از ۱۱۹
به  ۱3۱هکتار ،سطح زيرکشت محصول صنعتي کلزا از  ۱۰۶به ۱۱3
هکتار و سطح زيرکشت محصول علوفهای شبدر از  ۰۵۱به ۶۸۰
هکتار ميرسد که به ترتيب کاهش سطح زيرکشتي معادل با  ۷/۱۹تا
 ۸/۱۱درصد را برای محصول باقال ۵/۷3 ،تا  3/۶۱درصد را برای
محصول کلزا و  2/۰۶تا  ۵2/3درصد را برای محصول شبدر به همراه
دارد .علت کاهش سطح زيرکشت محصوالت فوق را پس از اعمال
برنامه سياستي سهميهبندی آب آبياری ميتوان در صرفه اقتصادی
کمتر حاصل از آنها نسبت به ميزان مصرف آب و نهادههای سرمايه
و نيرویکار در واحد سطح ،در مقايسه با ديگر محصوالت الگوی
کشت منطقه اسکو محله (يعني برنج و ذرت علوفهای) دانست .افزون
بر اين ،نتايج جدول  ۱نشان ميدهد که برخالف نتايج به دست آمده

ذرت علوفهای) در الگوی کشت منطقه مورد بررسي پس از اعمال
سياست مذکور باشد.
 -1-1نتايج حاصل از اعمال سهميهبندی آب آبياری در
شهرستان آمل (منطقه اسکو محله)

با توجه به نتايج جدول  ،۱مالحظه ميشود که توليدات کشاورزی
(الگوی کشت) و وضعيت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از
الگوی کشت) منطقه اسکو محله همانند ديگر مناطق شهرستان آمل
(دشت سر ،مرانده و رئيس آباد) متأثر از سياست سهميهبندی آب
آبياری ميباشد و با کاهش منابع آب دردسترس کشاورزان اين
منطقه (منظور منطقه اسکو محله) نيز سطح زيرکشت محصوالت
منتخب زراعي و بازده ناخالص حاصل از الگوی کشت تغيير ميکند.
بدين ترتيب که پس از اعمال سناريوهای  ۵۷تا  ۸۷درصد
سهميهبندی آب آبياری ميزان سطح زيرکشت محصول غلهای برنج
(شلتوک) و محصول علوفهای ذرت به ترتيب از  3۸۰۰به 3۱۰۵
هکتار و از  ۵۵۵۱به  ۵۵3۶هکتار ميرسد که در نهايت افزايشي
معادل با  ۷/۰۹تا  3/۱۹درصد و  ۷/۶۸تا  2/۱۵درصد را برای سطح
زيرکشت محصوالت فوق نسبت به شرايط سال پايه به همراه دارد.
علت افزايش سطح زيرکشت برنج و ذرت علوفهای تحت شرايط
سهميهبندی آب آبياری و کاهش منابع آب دردسترس کشاورزان در
الگوی کشت منطقه اسکو محله ،صرفه اقتصادی باالی اين
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کمتر در واحد سطح (مانند برنج و ذرت علوفهای) متمايل ميشوند و
از سطح زيرکشت محصوالت با نيازآبي باالتر ،هزينه توليد بيشتر و
صرفه اقتصادی کمتر در واحد سطح مانند شبدر ،کلزا و باقال
ميکاهند .بخش ديگری از نتايج جدول  ۱نشان ميدهد که با اعمال
سياست سهميهبندی آب آبياری تحت سناريوهای  ۵۷تا  ۸۷درصد در
منطقه اسکو محله ،مجموع سود ناخالص کشاورزان از  ۱2۰۸۱۵/۸به
 ۱۵۱۱۷۹/۱هزار ريال ميرسد و نسبت به شرايط سال پايه  ۵/۱تا
 ۵۱/۱درصد کاهش مييابد.

از اعمال سياست سهميهبندی آب آبياری در مناطق دشت سر (نتايج
جدول  ،)3مرانده (نتايج جدول  )۸و رئيس آباد (نتايج جدول ،)۱
اعمال اين سياست در منطقه اسکو محله سطح زيرکشت محصول
شبدر را بيشتر از ديگر محصوالت منتخب الگوی کشت (برنج ،باقال،
ذرت علوفهای و کلزا) کاهش ميدهد و لذا ،اين محصول (شبدر)
بيشترين حساسيت (بيشترين تغييرات کاهشي سطح زيرکشت) را
نسبت به اجرايي شدن برنامه سياستي سهميهبندی آب آبياری در
منطقه اسکو محله دارا ميباشد ،به طوری که سطح زيرکشت آن در
شرايط کاهش  ۸۷درصدی منابع آب دردسترس کشاورزان تا حدود
 ۵2/3درصد نسبت به شرايط سال پايه کاهش مييابد و اين در حالي
است که محصول کلزا در اين منطقه تحت سناريوی فوق کاهش
سطح زيرکشتي معادل با  3/۶۱درصد را دارا ميباشد .علت کاهش
بيشتر سطح زيرکشت محصول علوفهای شبدر نسبت به محصول
صنعتي کلزا و حتي محصول حبوباتي باقال در منطقه اسکو محله ،باال
بودن نياز آبي آن ،مصرف بيشتر نهادههای توليدی نيرویکار و
سرمايه (بذر و کود و سم) در واحد سطح آن ،بيشتر بودن اجاره بهای
زمينهای زراعي تحت کشت آن و هزينه توليد بيشتر آن نسبت به
محصوالت کلزا و باقال در اين منطقه ميباشد .به طور کلي ،نتايج
جدول  ۱حاکي از آن است که در شرايط سهميهبندی آب آبياری و
کاهش منابع آب دردسترس ،کشاورزان منطقه اسکو محله به سمت
توسعه سطح زيرکشت محصوالت با صرفه اقتصادی باالتر و نياز آبي

 -0نتيجهگيری
نتايج نشان داد که پس از اعمال سهميهبندی آب آبياری تحت
سناريوهای  ۵۷تا  ۸۷درصد ،الگوی کشت محصوالت منتخب زراعي
در منطقه دشتسر نسبت به شرايط سال پايه تغيير ميکند .بدين
ترتيب که سطح زيرکشت محصول غلهای برنج (شلتوک)  ۷/۶۹تا
 3/۵۹درصد و سطح زيرکشت محصول علوفهای ذرت  ۷/۱۱تا 2/۵۵
درصد نسبت به شرايط سال پايه افزايش مييابد .علت اصلي افزايش
سطح زيرکشت محصوالت فوق در شرايط سهميهبندی آب آبياری
نياز آبي کمتر آن نسبت به شبدر و صرفه اقتصادی باالتر آنها در
واحد سطح نسبت به ساير محصوالت الگوی کشت در منطقه
دشتسر بود.

جدول  -0اثرات سياست سهميهبندی آب آبياری بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان منطقه اسکو محله

محصوالت منتخب

الگویکشت سال پايه (هکتار)

تغييرات
ايجاد شده

برنج (شلتوک)

3۸۱۷

باقال

۱۶۸

ذرت علوفهای

۵۵۷۱

کلزا

۱۱۱

شبدر

۰3۱

سودناخالص کل(۵۷۷
هزار ريال)

۱2۱3/۷۷۸

ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد
ميزان
درصد

سناريوهای مختلف سهميهبندی آب آبياری
%۸۷
%3۷
%2۷
%۵۷
3۱۰۵
3۱3۱
3۱۷۰
3۸۰۰
3/۱2
2/۱۱
۵/۶۸
۷/۰۹
۱3۱
۱۸۶
۶22
۱۱۹
-۸/۱۱
-3/۵2
-۵/۹۵
-۷/۱۹
۵۵3۶
۵۵2۹
۵۵22
۵۵۵۱
2/۱۵
۵/۹2
۵/2۱
۷/۶۸
۱۱3
۱۱۹
۱۶۰
۱۰۶
-3/۶۱
-2/۹3
-2/۷3
-۵/۷3
۶۸۰
۶۰2
۶۹۶
۰۵۱
-۵2/3
-۱/۹۷
-۱/۰2
-2/۰۶
۱۵۱۱/۷۹۱ ۱23۷/۰۹۹ ۱2۱۹/۸۱3 ۱2۰۸/۱۵۸
-۵۱/۱
-۹/۱
-۸/۸
-۵/۱
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با توجه به نتايج به دست آمده از شبيهسازی رفتار کشاورزان
شهرستان آمل نسبت به اعمال سناريوهای کاربردی سهميهبندی آب
آبياری و همچنين ،اهميت نهاده آب در بخش کشاورزی اين
شهرستان و وابستگي توليد محصوالت منتخب زراعي آن (برنج،
باقال ،ذرت علوفهای ،کلزا و شبدر) به منابع آب زيرزميني و سطحي
حاصل از جريانات رودخانه هراز و سد ذخيرهای الر ،پيشنهادات و
توصيههای سياستي زير در جهت بهبود مديريت مصرف نهاده آب در
واحد سطح اراضي و عدم مواجهه شدن کشاورزان با مشکالت و
مسائل کمآبي در اين منطقه از شمال کشور در دهههای آتي ،ارائه
ميشود:

نتايج عليرغم افزايش سطح زيرکشت محصوالت برنج و ذرت
علوفهای در منطقه دشت سر پس از سهميهبندی  ۵۷تا  ۸۷درصد آب
آبياری ،حاکي از کاهش  ۷/۸۱تا  2/۹۵درصدی سطح زيرکشت
محصول باقال ۰/۰۱ ،تا  32/۰درصدی سطح زيرکشت محصول کلزا
و  ۷/۶۵تا  3/۶۸درصدی سطح زيرکشت محصول شبدر نسبت به
شرايط سال پايه (مرجع) بود .علت کاهش سطح زيرکشت
محصوالت فوق در شرايط سهميهبندی آب آبياری و کم شدن منابع
آب دردسترس کشاورزان منطقه دشتسر ،باال بودن نياز آبي اين
محصوالت و صرفه اقتصادی پايينتر آنها نسبت به محصوالت
برنج (شلتوک) و ذرت علوفهای ميباشد .تغييرات به وجود آمده در
سطح زيرکشت محصوالت منتخب زراعي برای مناطق مرانده و
رئيسآباد نيز پس از اعمال برنامه سياستي سهميهبندی آب آبياری
تحت سناريوهای  ۵۷تا  ۸۷درصد همانند منطقه دشتسر با افزايش
سطح زيرکشت محصوالت برنج و ذرت علوفهای و کاهش سطح
زيرکشت محصوالت باقال ،کلزا و شبدر همراه بود .تفاوت موجود تنها
در ميزان تغييرات کاهشي يا افزايشي سطح زيرکشت محصوالت
فوق بود .افزون بر اين ،نتايج به دست آمده برای مناطق دشتسر،
مرانده و رئيسآباد در شهرستان آمل حاکي از آن بود که در بين کليه
محصوالت منتخب ،محصول کلزا دارای بيشترين ميزان حساسيت
(بيشترين تغييرات کاهشي سطح زيرکشت) و محصول باقال دارای
کمترين ميزان حساسيت (کمترين تغييرات کاهشي سطح زيرکشت)
نسبت به اجرايي شدن سياست سهميهبندی آب آبياری ميباشد.
نتايج به دست آمده پس از اعمال برنامه سياستي سهميهبندی آب
آبياری برای منطقه اسکو محله تا حدی متفاوت با نتايج به دست
آمده برای مناطق مذکور (دشت سر ،مرانده و رئيس آباد) بود .بدين
ترتيب که ميزان تغييرات کاهشي سطح زيرکشت محصول شبدر در
اين منطقه (اسکو محله) بيشتر از تغييرات کاهشي سطح زيرکشت
محصول کلزا بود و محصول شبدر برخالف نتايج به دست آمده برای
مناطق دشت سر ،مرانده و رئيس آباد از حساسيت بيشتری (تغييرات
کاهشي سطح زيرکشت بيشتری) نسبت به اجرايي شدن سياست
سهميهبندی آب آبياری در منطقه اسکو محله برخوردار بود .به طور
کلي ،نتايج اين بخش نشان داد که اجرای سياست سهميهبندی آب
آبياری در مناطق با کشاورزی شهرستان آمل (دشت سر ،مرانده،
رئيسآباد و اسکو محله) ،کاهش تمايل کشاورزان را برای توسعه
سطح زيرکشت محصوالت کلزا ،شبدر و باقال به همراه دارد و
کشاورزان مناطق مذکور را به سمت توسعه سطح زيرکشت
محصوالت با صرفه اقتصادی بيشتر مانند برنج و ذرت علوفهای
متمايل ميسازد.

 -۵نتايج تحقيق حاضر نشان داد که اعمال سهميهبندی آب آبياری
در مناطق با کشاورزی آبي شهرستان آمل ،به خصوص در مناطق
دشت سر ،مرانده و اسکو محله منجر به کاهش شديد سطح زيرکشت
محصول صنعتي کلزا در الگوی کشت ميشود .لذا ،در صورت اجرايي
شدن سياست مذکور در مناطق موردبررسي توصيه ميشود که
حتياالمکان از توسعه سطح زيرکشت محصول کلزا در اين مناطق
(دشتسر ،مرانده و رئيسآباد) خودداری شود.
 -2نتايج اين تحقيق کاهش سطح زيرکشت محصول علوفهای شبدر
و افزايش سطح زيرکشت محصول علوفهای ذرت را در مناطق با
کشاورزی آبي شهرستان آمل ،به خصوص در منطقه اسکو محله پس
از اعمال برنامه سياستي سهميهبندی آب آبياری نشان داد .توصيه
ميشود که به منظور تأمين علوفه دامها و احشام دامداریها و
واحدهای پرورش دام اين منطقه سطح زيرکشت ذرت علوفهای
جايگزين شبدر شده و تا حد امکان از توسعه سطح زيرکشت محصول
شبدر در مناطق با کشاورزی آبي شهرستان آمل ،به خصوص منطقه
اسکو محله خودداری شود.
 -3اگرچه که به کارگيری سياست سهميهبندی آب آبياری در جهت
صرفهجويي منابع آب و پايداری اين نهاده کمياب در شهرستان آمل
راهکار مناسبي ميباشد ،اما منجر به کاهش مجموع سود ناخالص
کشاورزان اين شهرستان ميشود .لذا ،توصيه ميشود که جهت
جبران کاهش به وجود آمده در سود ناخالص کشاورزان اين
شهرستان برنامههای سياستي مناسب ديگری همزمان با اعمال
سياست سهميهبندی آب آبياری به کار گرفته شوند .پرداخت جبراني
مستقيم معادل با کاهش سود زارعين ،فراهم نمودن بازار مناسب
برای فروش محصوالت منتخب ،ايجاد بازارهای محلي و منطقهای و
خريد محصوالت با قيمتهای تضميني در مناطق با کشاورزی آبي
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