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بررسی تغییر الگوی کشت و میزان استخراج منابع آب
زیرزمینی با اعمال سیاستهای کاهش مصرف آب در دشت
ارزوئیه استان کرمان
مصطفی بنیاسدی ،محمدرضا زارع مهرجردی ،حسین مهرابی بشرآبادی،
حمیدرضا میرزایی خلیل آباد ،عباس رضایی استخروئیه ،مریم حسنوند
تاریخ دریافت2931/20/02 :

1

تاریخ پذیرش2936/8/6:

چكیده
با توجه به خشکسالیهای متوالی در سالهای اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان ،آب
مهمترین نهاده کشاورزی و عامل محدودکننده توسعه اقتصادی است .ازاینرو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند
دارای اهمیت باالیی است .هدف از این پژوهش ،بررسی واکنش و شبیهسازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در
برابر سیاستهای کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است .این سیاستها شامل سیاست
افزایش هزینه استخراج ،کاهش دسترسی به منابع آب ،کمآبیاری و سیاستهای ترکیبی در غالب هشت سناریو
بررسی و ارزیابی شدند .برای این منظور از روش برنامهریزی ریاضی مثبت برای تعیین الگوی بهینه کشت برای
هر سیاست استفاده شد .دادههای مورد نیاز پژوهش با تکمیل  491پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین
دادههای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان بهدست آمد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که از میان
سیاستهای یادشده ،سیاست کمآبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب ،دارای
بهترین نتایج بودهاند .با اعمال این سیاست ،بهرغم کاهش  62درصدی مصرف آب ،سطح زیرکشت  62درصد
افزایش مییابد و بازده ناخالص تنها  42درصد کاهش مییابد .با توجه به نتایج بررسی ،سیاست افزایش هزینه
استخراج چندان تأثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش میدهد ،اما سیاست کمآبیاری به عنوان یک
سیاست مؤثر توصیه میشود..
طبقهبندی .. .. . ،. .. ،. .. ،. .. :JEL
واژهگان کلیدی :منابع آب زیرزمینی ،الگوی کشت ،برنامهریزی مثبت ،شهرستان ارزوئیه.

. ..........................................
 1بهترتیب دانشجوی دکترای اقتصادکشاورزی و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشیار ،استاد و
استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ،استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان و
دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران.
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مقدمه
با وجود محدودیت منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مكانی آن در کشور ،استفاده از این
منابع با ارزش و غیر قابل جایگزین ،کارآیی بهینهای نداشته و بازده (راندمان) آن خصوصاً در
بخش کشاورزی بسیار پایین است ،بهطوریکه میزان کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی
نزدیك به  03تا  03درصد محاسبه شده است (قرقانی و همكاران .)1011 ،البته در زمینه این
عدد بین وزرات جهاد کشاورزی و وزرات نیرو اختالف نظر وجود دارد؛ هر چند بر سر این
موضوع اجماع وجود دارد که کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار کم است .در بسیاری
از مناطق کشور آب کافی در زمان مورد نیاز برای فعالیتهای کشاورزی وجود ندارد و در اغلب
مناطق آب مهمترین و محدودکننده ترین نهادة تولید بهشمار میآید (بخشی و همكاران،
.)1033
در استان کرمان که از استانهای خشك کشور است ،منابع آب دارای اهمیت ویژهای هستند .با
توجه به نبود دسترسی کافی به آبهای سطحی در این استان ،بخش کشاورزی حجم زیادی از
آبهای زیرزمینی را مصرف میکند .در منطقه مورد بررسی دشت ارزوئیه در استان کرمان نیز
وضعیت بحرانی است .براساس اطالعات سال  ،1031بیالن دشت ارزوئیه ( )-13/5میلیون متر
مكعب است (شرکت آب منطقهای استان کرمان .)1031 ،همچنین طی  13سال اخیر همواره
بیالن دشت ارزوئیه منفی بوده و افت سطح آب در این دشت بهطور میانگین ساالنه  1/11متر
میباشد .همچنین تعداد چاههای دشت ارزوئیه در آماربرداری سال  511 ،1015حلقه چاه بوده
که نسبت به سال ( 1011با  733حلقه چاه) به بیش از دو برابر ( 133/3درصد) افزایش یافته
است .آخرین آماربرداری منابع آب در سال  1031توسط شرکت مشاور منابع آب به انجام
رسیده است که در آن تعداد  171حلقه چاه به ثبت رسیده است (شرکت آب منطقهای استان
کرمان .)1031 ،متأسفانه به دلیل بهرهبرداریهای روز افزون از آبهای زیرزمینی منطقه و
خشكسالیهای پی در پی ،سطح آبهای زیرزمینی منطقه افت شایان توجهی پیدا کرده است.
بنا به اهمیت منابع آب زیرزمینی در اقتصاد و معیشت مردم منطقه ،این پژوهش بهدنبال
بررسی سیاستهایی در جهت کاهش مصرف منابع آب در دشت ارزوئیه میباشد .یكی از
سیاستهای مورد بررسی ،کاهش دسترسی به منابع آب است.
کاهش دسترسی به آب میتواند اثرگذاری شایان توجه ،اما متفاوتی بر عملكرد محصوالت،
هزینههای نهاده و سودآوری کشاورزی در مناطق مختلف یك حوضه آبی داشته باشد .درک
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پیامدهای اقتصادی کاهش بارندگی ،تخصیص آب در شرایط کمبود آب و ظرفیت کشاورزان
برای هماهنگی با شرایط کم آبی مورد توجه خاص مدیران و سیاستگذاران حوزه منابع آب قرار
دارد (قریشی و همكاران .)7311 ،یكی از راههای درک این پیامدها استفاده از مدلهای
برنامهریزی ریاضی است .مدلهای برنامهریزی ریاضی در هر دو گروه کشورهای توسعهیافته و
در حال توسعه برای تجزیه و تحلیل اقتصادی پیامدهای تغییرهای آب و هوایی (مانند
خشكسالی و کمآبی) بر بخش کشاورزی استفاده شده است (قریشی و همكاران7333 ،؛ هرتل و
رچ .)7313 ،با این حال ،روشهای برنامهریزی ریاضی ،بهرغم توان تحلیلی خود ،در پیشبینی
رفتار مشاهده شده کشاورزان ناموفق بودهاند (هكلی و بریتز. .)7335 ،
رویكرد برنامهریزی ریاضی مثبت  1)....این مشكالت را (در برابر استفاده از مدل برنامهریزی
خطی) از طریق فرض تعادل بیشینهسازی سود در نقطه عطف حل میکند (هاویت.)1335 ،
رویكرد  ...دادههای اضافی از سطح فعالیتهای مشاهده شده را بازسازی کرده و تابع هدف
غیرخطی را تصریح میکند .با این کار ،بدون ایجاد کردن محدودیتهای مصنوعی (هكلی و
بریتز ،)7335 ،مدل بادقت رفتار مشاهده شده کشاورزان در دوره واسنجی (کالیبراسیون) را
بازسازی میکند (کورتیگنانی و سورینی .)7333 ،براین اساس است که روش  ...یك روش
پذیرفتهشده برای تحلیلهای سیاستی است (گریفین7331 ،؛ هاویت و همكاران7313 ،؛ مرل و
بیوکرام .)7313 ،برای بررسی سیاستهای مختلف آبی در بخش کشاورزی ،در بررسیهای
مختلفی از روش برنامهریزی مثبت استفاده شده است که به برخی از آنها اشاره میشود.
بخشی و همكاران ( )1033در یك پژوهش برای تحلیل پیامدهای مختلف کاربرد سیاستهای
قیمتگذاری آب و نیز سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد ،از شیوة برنامهریزی ریاضی
مثبت در سطح مزرعه استفاده کردهاند .موسوی و قرقانی ( ،)1033با استفاده از مدل
برنامهریزی ریاضی مثبت ،با اعمال دو سناریوی «افزایش قیمت آب آبیاری» و «کاهش میزان
آب آبیاری» به بررسی و ارزیابی سیاستهای آب کشاورزی در شهرستان اقلید پرداختهاند.
حسنوند و همكاران ( )1030در پژوهش خود به بررسی واکنش و شبیهسازی رفتار کشاورزان با
اعمال سیاست کاهش میزان آب بر الگوی کشت محصوالت زراعی راهبردی شهرستان خرمآباد
پرداختند .بوستانی و همكاران ( )1030در پژوهش خود ،با استفاده از روش برنامهریزی ریاضی
مثبت تصحیح شده ،سیاست کاهش آب در دسترس و قیمتگذاری آب را بر مصرف منابع آب
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در مرودشت را بررسی کردند .نتایج نشان داد ،افزایش هزینه آبیاری و کاهش آب در دسترس،
در پذیرش کمآبیاری موثر است .مقدسی و بخشی ( )1031در پژوهش خود به منظور بهبود
تخصیص نهاده آب ،سیاستهای جایگزین سیاست قیمتگذاری آب را بررسی کردند .برای این
منظور از مدل برنامهریزی ریاضی مثبت (  )...به منظور واسنجی مدل و تحلیل سیاستهای
پیشنهادی در دشت سرخس استفاده شد.
کورتیگنانی و سورینی (  )7333در پژوهش خود با استفاده از روش برنامهریزی ریاضی مثبت،
پیامدهای روش تكنیك کمآبیاری را در سطح مزرعه بررسی کردند .نتایج این پژوهش نشان
داد ،کشاورزان با کاهش سطح زیر کشت اختصاص یافته نسبت به سیاست کاهش دسترسی به
آب و افزایش قیمت محصوالت زراعی آبی واکنش نشان میدهند .هوانگ و همكاران ( )7313به
بررسی تأثیر تقاضای آب آبیاری و کاربرد سیاستهای قیمتگذاری آب بر مصرف آب و تغییر
الگوی کشت کشاورزان در مناطق روستایی چین پرداختند .نتایج شبیهسازی ناشی از تغییر
قیمت آب نشان داد ،افزایش قیمت آب موجب کاهش استفاده از آن میشود .فراگوسو و
همكاران ( )7311در پژوهشی ،با استفاده از روش  ...به بررسی پیامدهای اقتصادی سیاست
مشترک کشاورزی( )1در زیستبوم مونتادو/دهسا در مدیترانه پرداختهاند .مدلین-آزوارا و
همكاران ( )7317با استفاده از روش  ...به ارزیابی اقتصادی آب آبیاری در سه منطقه از
ایالت کالیفرنیا پرداختند .تحلیل نتایج نشان داد ،ارزش اقتصادی نهایی آب ،دستکم  7/1برابر
قیمت پرداختی توسط بهرهبرداران است .هی و همكاران ( )7317با استفاده از برنامهریزی
ریاضی مثبت ،به تجزیه و تحلیل نتایج کاربرد روش«به اشتراکگذاری آب متناسب» در مقابل
«تخصیص بر اساس رتبه» در کمان رودخانة حوضة فرعی جنوب آلبرتا پرداختهاند .قریشی و
همكاران ( )7311در پژوهش خود با استفاده از روش برنامهریزی مثبت چند دورهای به ارزیابی
تاثیر اقتصادی خشكسالی در حوضه موری دارلینگ در استرالیا پرداختند.
با توجه به پژوهشهای بررسی شده ،چنین برمیآید ،کمبود و استفادة نامناسب از منابع آب
بهویژه در بخش کشاورزی باعث گرایش پژوهشها اعم از داخلی و خارجی به سمت استفاده از
سیاستهای کاهش مصرف آب (مانند قیمتگذاری نهادة آب ،کمآبیاری و کاهش آب در
دسترس) شده است .پژوهشهایی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده ،بیشتر به
بررسی سیاست قیمتگذاری و محدودیت دسترسی به منابع آب پرداختهاند و به دیگر
سیاستها مانند کمآبیاری کمتر در پژوهشها توجه شده است .همچنین ،در زمینة
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سیاستهای مورد بررسی و ارزیابی پیامدهای اعمال آن بر الگوی کشت و مصرف نهادهها در
بخش کشاورزی در مناطق خشك کشور پژوهشهای اندکی انجام شده است .با توجه به
ضرورت بررسی در زمینة سیاستهای آب کشاورزی ،هدف از این پژوهش ،بررسی سیاستهای
کاهش دسترسی به آب ،افزایش هزینه استخراج ،سیاست کمآبیاری و سیاستهای ترکیبی بر
کاهش مصرف آب ،تغییر الگوی کشت و درآمد کشاوزان شهرستان ارزوئیه میباشد.

روش تحقیق
در این پژوهش از رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت برای بررسی تأثیر سیاستهای آبی بر
کاهش مصرف آب استفاده شده است .مهمترین برتری این مدلها توانایى آنها در بررسى تأثیر
سیاستها در سطح مزرعه میباشد (پاریس و هاویت .)1331 ،مدل برنامهریزی مثبت ضمن
برطرف کردن محدودیتهای مدلهای برنامهریزی خطی ،توان بازسازی فعالیتهای مزرعه را
نیز دارد و به همین جهت برای کشاورزان و سیاستگذاران خروجی این برنامه به دلیل
هماهنگی با واقعیت مزرعه ،شایان پذیرشتر است .در نمودار ( )1تفاوت اصلی در الگوی
برنامهریزی خطی ساده با الگوی برنامهریزی مثبت (  )...را نشان میدهد.
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برخالف روش برنامهریزی ریاضی هنجاری (  1). ..در روششناسی  ...با این فرض که
ترکیب فعالیت مشاهده شده در مزرعه منعكس کننده انتخاب بهینه مورد نظر کشاورز با توجه
به محدودیتهای وی میباشد ،سعی میشود تا با استفاده از یك تابع هدف غیر خطی ،سطوح
مشاهده شده فعالیتها بازتولید شود .در نمودار 1قسمت الف ،یك تابع هزینه غیر خطی محدب
درون تابع سود قرار داده شده که در نتیجه تابع سود کل مقعر میباشد .در حقیقت فراسنجه
(پارامتر)های تابع هدف باال بهگونهای برآورد میشود که بازتولید درست وضعیت پایه را به
همراه داشته باشد .همانگونه که هاویت ( )1335و پاریس و هاویت ( )1331بیان میدارند،
 ...به عنوان یك روش در یك فرایند سه مرحلهای دنبال میشود؛ الف) برآورد هزینه نهایی
محصوالت ،ب) برآورد هزینه تابع غیر خطی و ج) تصریح الگوی واسنجیشده و کاربرد آن ،به
منظور تحلیل سیاستها.
با فرض بیشترین بازده برنامهای در مرحله نخست روششناسی  ،...الگوی اولیه بهصورت زیر
تصریح میشود (پاریس و هاویت:)1331 ،
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که در رابطههای ( )1تا ( ،)1فوق : 𝑍 ،ارزش تابع هدف : 𝑝،بردار (  ). . .قیمتهای محصول: x ،
بردار (  ). . .غیرمنفی از فعالیتهای تولیدی : 𝑐 ،بردار (  ). . .هزینه حسابداری هر واحد از
فعالیت : . ،ماتریس (  ). . .مربوط به ضریبهای فنی : 𝑏 ،بردار (  ). . .مقادیر منابع در
دسترس : 𝑥0 ،بردار (  )...غیر منفی از سطوح مشاهده شده فعالیتهای تولیدی : 𝜀 ،بردار
(  )...از اعداد مثبت کوچك برای جلوگیری از وابستگی خطی بین محدودیتهای ساختاری
( )7و محدودیتهای واسنجی (. : 𝜆 ،)0بردار (  ). . .متغیرهای دوگان مربوط به محدودیتهای
منابع و 𝜌  :بردار (  ). . .از متغیرهای دوگان مربوط به محدودیتهای واسنجی میباشند.
 ...مقادیر دوگان بهدست آمده در مرحله اول برای برآورد
در گام دوم در روش
فراسنجههای تابع هدف غیرخطی استفاده میشود .در اغلب پژوهشهای انجام یافته با استفاده

. ..........................................

.. . ... . . ..

. . .... .. . .. . .. . ... .. . ... .. . .. ..

1
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از روش  ...یك تابع هزینه متغیر چند محصولی دارای شكل تابعی درجه دوم به صورت زیر
استفاده شده است (حسنوند و همكاران.)1030 ،
() 5

𝐶 𝑣 (𝑥) = 𝑑́ 𝑥 + 𝑥́ 𝑄𝑥/2

که در این تابع ،d. ،بردار (  ).. .از فراسنجههای جزء خطی تابع هزینه ،Q ،ماتریس مثبت،
نیمه معین و متقارن با ابعاد (  )...از فراسنجههای جزء درجه دوم تابع هزینه میباشند .بردار
هزینه نهایی متغیر ( )MCVمربوط به تابع هزینه یاد شده برابر با مجموع بردار هزینه حسابداری
 cو بردار هزینه نهایی تفاضلی 𝜌 میباشد:
() 1

𝑀𝐶 𝑣 = ∇𝐶 𝑣 (𝑥)́𝑥0 = 𝑑 + 𝑄𝑥0 = 𝑐 + 𝜌.

که در آن )𝑥( 𝑣 𝐶∇ بردار گرادیان .... . .از مشتقات مرتبه اول )𝑥( 𝑣 𝐶 برای  𝑥 = 𝑥0میباشد.
برای حل این سیستم  .معادلهای با  . .... . ... .. .فراسنجه و بهمنظور چیره شدن بر کمتر از
حد معین بودن سیستم سازندگان الگوهای  ...به راهحلهای گوناگونی تكیه میکنند که در
قسمتهای بعدی بررسی میشود.
در گام سوم روش  ،...تابع هزینه غیرخطی برآورد شده در مرحله پیش ،در تابع هدف
مسئله مورد بررسی ،قرار داده میشود و تابع هدف غیرخطی یادشده در یك مسئله برنامهریزی
غیرخطی همانند به مسئله اولیه به استثناء محدودیتهای واسنجی ولی همراه با .دیگر
محدودیتهای سیستمی استفاده میشود:
() 3

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = 𝑝̂́ 𝑥 − 𝑑́𝑥 + 𝑥́ 𝑄̂ 𝑥/2
Subject to:

() 1
() 3

]𝜆[

𝑏 ≤ 𝑥𝐴
𝑥≥0

در اینجا بردار ̂𝑑 و ماتریس ̂𝑄 فراسنجههای واسنجی شده تابع هدف غیرخطی را نشان
میدهند .اکنون الگوی غیر خطی واسنجیشده فوق بهطور آشكار سطوح فعالیتهای مشاهده
شده در سال پایه و مقادیر دوگان محدودیتهای منابع را باز تولید میکند و برای شبیهسازی
تغییرها در فراسنجههای مطلوب آماده میباشد.
واسنجی تابع هزینه
در رهیافت اولیه  ،...مسئله تصریح تابع هزینه درجه دوم با استفاده از روش استاندارد یا
قاعده تصریح اول توضیح داده میشود (هاویت1331 ،؛ آرفینی و پاریس ،)1335 ،بدین صورت
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که ایشان ،رهیافت هزینه متوسط را برای برآورد فراسنجههای یادشده پیشنهاد کردهاند .در
نتیجه مقادیر فراسنجههای بردار ..و عناصر قطری ماتریس  .با استفاده از رابطه زیر بهدست
میآید:
()13

𝑁 ∀ 𝑖 = 1,2, … ,

𝑐=𝑑

,

𝑖𝑝
𝑥𝑖0

= 𝑖𝑖𝑞

صورت و مخرج رابطه یادشده ،بهترتیب قیمت سایهای و مقدار مشاهده شده در محصول  iام
میباشد .همچنین بهمنظور برآورده شدن شرط واسنجی ،فراسنجههای خطی تابع هزینه متغیر
بهصورت زیر تعیین میشود:
()11

𝑁 ∀ 𝑗 = 1,2, … ,

𝑑𝑗 = 𝑐𝑗 + 𝑝𝑗 − 𝑞𝑗𝑗 𝑥𝑗0

سیاستهای آبی مورد بررسی در این پژوهش عبارتاند از کاهش دسترسی به منابع آب
زیرزمینی (از طریق پمپهای هوشمند و خاموشی اجباری) در سه سناریو ،افزایش هزینه
استخراج در دو سناریو ،سیاست کمآبیاری و سیاستهای ترکیبی کاهش دسترسی همراه با
افزایش هزینه استخراج و همچنین سیاست کاهش دسترسی همراه با سیاست کمآبیاری .در
مجموع این سیاستها در  1سناریوی مختلف اعمال شدند .براساس آمارهای سازمان جهاد
کشاورزی و شرکت آب منطقهای استان کرمان ،عمده آب مصرفی در دشت ارزوئیه در بخش
زراعت مصرف می شود و بخش باغی سهم اندکی در مصرف آب دارد .از اینرو در این تحلیل،
تنها به بخش زراعت پرداخته شده است .سیاست کاهش دسترسی به آب با توجه به دادههای
موجود در شرکت آب منطقهای استان کرمان اعمال شد .با توجه به این دادهها ،دشت ارزوئیه
براساس دادههای رسمی و برداشت از چاههای مجاز 13 ،میلیون متر مكعب کسری مخزن دارد
(شرکت آب منطقهای استان کرمان ،)1031 ،بنابراین سناریوی نخست شامل کاهش دسترسی
به آب زیرزمینی به میزان  53درصد بیالن منفی (معادل  13میلیون مترمكعب) و سناریوی
دوم کاهش دسترسی آب به میزان  133درصد بیالن منفی (معادل  13میلیون مترمكعب)
میباشد .برای اعمال محدودیت دسترسی سوم ،فرض وجود چاههای غیرمجاز و یا برداشت بیش
از مجوز بررسی شد .با توجه به سطح زیرکشت هر محصول و میزان نیاز آبی آن گیاه ،میزان
برداشت از آب زیرزمینی در کل منطقه برآورد شد که این عدد تقریبی نشان از کسری 717
میلیون مترمكعبی مخزن دشت ارزوئیه دارد .بنابراین در سناریوی سوم فرض بر این شد تا
کاهش دسترسی به آب برای کشاورزان تا میزان بیالن صفر یعنی برابری تغذیه و تخلیه اعمال
شود .با توجه به محاسبات باید دسترسی به منابع آب به میزان  717میلیون مترمكعب کاهش
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یابد .همچنین سناریوهای افزایش هزینه استخراج ،به ترتیب سناریوی  53و  133درصدی
افزایش هزینه نسبت به سطح کنونی هزینه استخراج میباشد .در سناریوی ششم سیاست
کم آبیاری بررسی شد که در آن ،هم میزان مصرف آب کاهش مییابد و هم عملكرد محصول
(رفاه کشاورز) که باید در تابع هدف اعمال شود .البته در این زمینه چون دادههای فنی وجود
نداشت ،از دادههای اندک کشاورزانی که در منطقه ،کمآبیاری را اعمال کردند ،استفاده شد .در
واقع ،میانگین کاهش مصرف آب و میانگین کاهش عملكرد برای همه محصوالت زراعی منطقه
محاسبه شد و به عنوان ضریب وارد مدل شد  .کاهش مصرف آب و کاهش عملكرد برای هر
محصول متفاوت بود .تغییرات ضریبهای فنی و تابع هدف در این سیاست ،با توجه به دادههای
کشاورزانی که در منطقه از سیاست کمآبیاری استفاده کردند ،محاسبه و اعمال شد .سناریوهای
هفتم و هشتم ،دو سناریوی ترکیبی هستند .سناریوی هفتم شامل دو سیاست افزایش صد در
صدی هزینه پمپاژ همراه با کاهش دسترسی به منابع آب به میزان تعادل در سفره زیرزمینی و
سناریوی هشتم ترکیب دو سیاست کمآبیاری و کاهش دسترسی به منابع آب به میزان تعادل
در سفره زیرزمینی میباشد.
اطالعات مورد نیاز در این پژوهش با تكمیل پرسشنامه از کشاورزان دشت ارزوئیه بهدست آمد.
برای این منظور از روش نمونهگیری طبقهبندی شده استفاده شد .در روش نمونهگیری
طبقهبندی شده با کمك واریانس صفت مورد نظر (عملكرد گندم) در هر طبقه ،کمترین نمونه
مورد نیاز با استفاده از رابطه زیر برآورد میشود (کوکران:)1310 ،
)2 ⁄ ̅2
𝑥𝑤𝑆( 𝑁𝑡 2
𝑋
=𝑛
𝑋2 ⁄
)̅ 2
𝑥𝑤𝑆( 𝑁𝑑2 + 𝑡 2

()17

1.485
)
(4.365)2
=
= 116.92
1.485
2
2
( × )4917 × (0.05) + (1.96
)
(4.365)2
( × 4917 × (1.96)2

2
𝑥𝑤𝑆 برآورد میانگین مجموع واریانس صفت مورد نظر در طبقهها N ،اندازه
که در رابطه باال،
جمعیت مورد بررسی 𝑋̅ ،t=1/31 ،میانگین صفت مورد نظر در طبقهها است d ،درصد خطا
میباشد و بنابر نظر محقق میتواند تعیین شود .علت انتخاب عملكرد گندم به عنوان صفت
مورد نظر ،به این علت است که بیشتر کشاورزان منطقه و افراد مورد مصاحبه از گندمکاران
هستند .با توجه به تكمیل پرسشنامههای مقدماتی ،حجم نمونه  113تعیین شد ،اما برای
کارایی بیشتر با تعداد  131کشاورز در سال زراعی  30-31مصاحبه شد .همچنین دادههای
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تكمیلی از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان و شرکت آب منطقهای کرمان بهدست آمد.
مهمترین متغیرهایی که در این پژوهش استفاده شد ،شامل سطح زیرکشت ،میزان تولید
محصول ،عملكرد محصول ،بازده ناخالص ،میزان مصرف نهاده ،قیمت نهادهها و محاسبه هزینه
استفاده از هر نهاده ،هزینه تولید و موجودی هر یك از منابع در منطقه مورد نظر میباشند.

نتایج و بحث
برای مقایسه بهتر بین الگوی کشت کنونی ،با نتایج بهدست آمده از مدل ،در آغاز الگوی کشت
کنونی منطقه (در سال زراعی  )30-31در غالب جدول ( )1ارائه میشود.
جدول ( )1سطح زیرکشت ،تولید و عملکرد محصوالت زراعی دشت ارزوئیه در سال زراعی 31-39
نام محصول

سطح زیر کشت (هكتار)

میزان تولید (تن)

عملكرد (تن در هكتار)

گندم آبی
ذرت آبی
پنبه
جو آبی
هندوانه . . .
یونجه . . .
آفتابگردان
سیب زمینی
کلزا
کل محصوالت زراعی

73017
17311
1717
1113
1551
150
510
753
03313

37333
31300
0110
0053
01111
3111
11131
133
701031

1/5
5/33
7/31
7/73
71/10
11/33
73/17
3/33
-

منبع :سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان

در بین محصوالت جدول باال  ،برخی در کشت بهاره و برخی در کشت پاییزه وارد الگوی کشت
منطقه میشوند .برای لحاظکردن این محدودیت در مدل ،محدودیت آب بهصورت ماهانه و با
 17محدودیت وارد مدل شد .محصوالتی که کشت بهاره بودند ،نیاز آبیشان در ماههای مربوط
به کشت ،بهعنوان ضریبهای فنی در محدودیتها وارد شدند و در دیگر ماهها مصرف آب صفر
وارد شد .در زمینه محصوالت پاییزه نیز بدین صورت عمل شد .با توجه به محدودیت آب در
طول سال و ماههای مختلف و نیاز آبی محصوالت کشت پاییزه و بهاره ،میتوان تعیین نمود که
این محصوالت در فصل مورد نظر به چه میزان کشت شوند .نتایج بهدست آمده از واسنجی
نشان میدهد که در زمینه سطح زیر کشت محصوالت ،میزان کاربرد نهادهها و همچنین میزان
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محصول تولید شده تفاوت چشمگیری بین میزان مشاهده شده و میزان حاصل از واسنجی
وجود ندارد و واسنجی به خوبی انجام شده است .با توجه به نتایج الگوی  ،...درصد تغییر
سطح زیر کشت محصوالت مختلف زراعی در سناریوهای مختلف در جدول ( )7گزارش شده
است.
جدول ( )2درصد تغییر سطح زیر کشت محصوالت زراعی در سناریوهای مختلف
محصول

گندم آبی
ذرت آبی
پنبه
جو آبی
هندوانه . . .
یونجه . . .
آفتابگردان
سیب زمینی
تابستانه
سیب زمینی
پاییزه
کلزا
کل
محصوالت
بازدهناخالص
(میلیاردریال)
مصرفآب
(میلیون
مترمكعب)

سطح زیر
کشت
کنونی
(هكتار)

سناریوی
اول

سناریوی
دوم

سناریوی
سوم

سناریوی
چهارم

سناریوی
پنجم

سناریوی
ششم

سناریوی
هفتم

سناریوی
هشتم

73017
17311
1717
1113
1551
150
13

-0/13
0/15
-133
-133
7/15
-133
-13/11

-17/53
-5/31
-133
-133
-3/37
-133
-13/11

-11/13
-11/11
-133
-133
-15/50
-133
-13/11

1/01
-1/33
-133
-133
-11/33
-133
-13/53

11/01
-15/11
-133
-133
-55/73
-133
-13/17

-31/33
07/31
113/11
1331/75
-133
-133
-73/13

-11/13
-11/13
-133
-133
-15/50
-133
-13/33

-03/13
5/10
30/01
-133
-1/17
-133
-33/11

710

111/51

37/33

17/13

-133

-133

-133

17/13

-133

033

-3/13

-11/13

-51/30

-51/33

-133

-133

-51/30

-71/30

753

-133

-133

-133

7/71

-17/01

-11/13

-133

-51/51

03333

-1/33

-13/13

-51/13

-1/33

-11/30

55/17

-51/13

-13/31

1373/31

333/07

131/37

511/03

110/15

301/15

111/135

133/11

177/571

137/11

171/11

017/13

771/31

110/33

013/37

053/31

-57/17

713/31

تغییر سطح کشت در سناریوهای مختلف (درصد)

منبع :یافتههای تحقیق

براساس سناریوی اول بیشترین کاهش سطح زیر کشت بهصورت نسبی و مطلق بهترتیب به
آفتابگردان و گندم تعلق دارد و در سناریوی دوم سیب زمینی پاییزه و گندم بیشترین کاهش
سطح کشت را داشتند و پنبه ،جو آبی و یونجه از الگوی جدید کشت خارج شدند .در سناریوی
سوم نیز ،جو آبی ،پنبه و یونجه از الگوی کشت خارج شدند و آفتابگردان ،سیب زمینی پاییزه و
گندم ،بیشترین کاهش سطح کشت را داشتند .در سناریوی سوم ،به غیر از سیب زمینی

 199اقتصاد کشاورزی/جلد / 11شماره 1321 / 3

تابستانه که سطح زیر کشت آن نسبت به الگوی کنونی افزایش یافته ،سطح زیر کشت همه
محصوالت کاهش یافته است.
در سناریوهای چهارم و پنجم ،بهترتیب افزایش  53درصدی و  133درصدی هزینه انرژی برای
پمپاژ آب بررسی شده است .با اعمال این دو سیاست ،به غیر از کشت گندم که در هر دو
سیاست نسبت به الگوی کنونی افزایش یافته است ،سطح زیرکشت دیگر محصوالت یا به صفر
رسیده و یا نسبت به الگوی فعلی کاهش یافته است .کل سطح زیرکشت منطقه نیز در
سناریوی  1و  ،5بهترتیب  1و  11درصد کاهش یافته است.
در سیاست کمآبیاری ،هندوانه ،یونجه و سیبزمینی از الگوی کشت خارج شدند .در این
سیاست سطح زیر کشت گندم با  33درصد کاهش به  1130هكتار رسیده است .با توجه به
اولویت امنیت غذایی در جهت تأمین کاالهای راهبردی کشور ،این سیاست خالی از اشكال
نیست .در سیاست کمآبیاری ،سطح زیرکشت ذرت ،جو و پنبه بهطور شایان مالحظهای افزایش
یافته است .دلیل این موضوع ،مقاومت جو و پنبه در رویارویی با کمآبی است .این دو محصول را
میتوان برای سالهای کمبارش و خشكسالی پیشنهاد کرد .نكته شایان توجه در این الگو این
است که سطح زیرکشت منطقه در سناریوی  3بهطور شایان توجهی افزایش یافته است،
بهطوری که با  55درصد افزایش به  53131هكتار رسیده است و در عین حال بازده ناخالص
تنها  11درصد کاهش یافته است .علت کاهش بازده ناخالص در عین افزایش سطح زیر کشت،
به این دلیل است که با اعمال سیاست کمآبیاری ،عملكرد محصول کاهش مییابد و باعث
میشود ،درآمد هر هكتار کاهش یابد که حتی با افزایش سطح کشت ،باز هم بازده خالص
نسبت به پیش از اعمال سیاست کمتر شده است .سناریوی هفتم ،یك سناریوی ترکیبی است
که همزمان سیاست افزایش صد در صدی هزینه استخراج همراه با کاهش دسترسی به منابع
آب تا سطح تعادل بیالن دشت ارزوئیه میباشد .با اعمال این سیاست به غیر از محصول
سیبزمینی تابستانه که سطح زیر کشت آن  17/5درصد افزایش یافته ،سطح کشت دیگر
محصوالت یا کاهش یافته و با به صفر رسیده است .سطح زیر کشت کل منطقه نزدیك به 57
درصد کاهش یافته و به  11031هكتار رسیده و بازده ناخالص در هكتار نیز با کاهش چشمگیر
 13درصدی روبهرو بوده است .این کاهش در بازده ناخالص بهدلیل فشار شدید آبی با اعمال
سیاست کاهش دسترسی به آب و نیز افزایش هزینه کشاورز به دلیل افزایش صد در صدی
قیمت انرژی رخ داده است.
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با اعمال سناریوی هشتم (ترکیب کمآبیاری با کاهش دسترسی به منابع آب زیرزمینی) ،سطح
زیرکشت ذرت و پنبه افزایش یافته است .سطح زیر کشت دیگر محصوالت نسبت به سطح
کنونی منطقه کاهش یافته است .این موضوع بسیار طبیعی است زیراکه نزدیك به  713میلیون
مترمكعب دسترسی به آب کاهش یافته است .بهرغم این کاهش دسترسی ،سطح زیرکشت تنها
 13درصد کاهش یافته است.
برای جمعبندی دقیقتر نتایج الگوهای کشت منتج از اعمال سیاستهای مختلف آبی،
خروجیهای بسیار مهم بهویژه مصرف آب این الگوها در جدول ( )0ارائه شده است.
جدول ( )1درصد تغییر متغیرهای اساسی نسبت به الگوی کنونی کشت موجود در منطقه
درصد تغییر متغیرهای مهم و اساسی نسبت به الگوی کنونی منطقه
سناریوها
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم
هشتم

سطح زیر
کشت گندم
-0/13
-17/53
-11/13
1/01
11/01
-31/33
-11/13
-03/13

سطح زیرکشت
-1/33
-13/13
-51/13
-1/33
-11/30
55/17
-51/13
-13/31

بازده
ناخالص
-5/33
-10/13
-13/11
-11/11
-71/73
-11/03
-13/71
-03/51

میزان اشتغال
کارگری
-15/11
-70/11
-55/15
-71/15
-13/01
-13/17
-55/11
-11/11

مصرف آب

ترکیب تولید
(تعدادمحصول در
الگو)

-13/11
-13/17
-57/17
-17/51
-71/11
-75/33
-57/17
-55/53

1
1
1
1
5
1
1
3

منبع :یافتههای تحقیق

دلیل اینكه در جدول باال  ،تغییر سطح زیرکشت گندم در بین متغیرهای مهم قرار گرفته است،
نقش آن در امنیت غذایی و اهمیت راهبردی این محصول برای سیاستگذاران است .با توجه به
جدول ( ،)0در بین سناریوهای کاهش دسترسی به منابع آب ،میزان بازده ناخالص در سناریو
سوم ،درصورتی که دسترسی به آب تا حد برابری تخلیه و تغذیه دشت محدود شود ،سود و
درآمد کشاورزان تا  53درصد کاهش مییابد که این موضوع به دنبال خود افزایش فقر و
بیكاری را به دنبال خواهد داشت .از اینرو این سیاست باید بهحتم با سیاستهای دیگر که
میزان تولید و سطح کشت را تا حدودی حفظ میکند ،بهصورت توأم اجرا شود ،تا فشار رفاهی
کمتری به مردم منطقه وارد کند .میزان مصرف آب در در سناریوی اول  133/3میلیون
مترمكعب ( 01/1درصد) و در سناریوی دوم  711/1میلیون مترمكعب ( 57/1درصد) کاهش
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یافته است .میزان مصرف آب در سناریوی سوم به میزان  771/1میلیون مترمكعب رسیده
است ،این در حالی است که میزان تغذیه دشت ارزوئیه در سال  771/5 ،1031میلیون متر
مكعب میباشد .در واقع به میزان  7/1میلیون متر مكعب میزان تغذیه از تخلیه منابع آب
زیرزمینی بیشتر است .این مازاد مخزن میتواند به مرور زمان ،وضعیت منابع آبی ارزوئیه را
بهبود بخشد .اما از این موضوع نباید غافل شد ،که با این سیاست 53 ،درصد تولید منطقه
کاهش مییابد .ضمن اینكه در این سناریو ،کشت محصوالت کاربر مانند پنبه ،هندوانه و یونجه
یا کاهش یافته و یا به صفر رسیده است .از سوی دیگر  53درصد تولید و درآمد کشاورزان
کاهش یافته است .نتیجه این امر کاهش اشتغال در بخش کشاورزی است .بنابراین بهرغم
سودمند و مؤثر بودن این سیاست در زمینه کاهش مصرف منابع آب ،اما بهدلیل پیامدهای
منفی رفاهی به تنهایی قابل اجرا نیست.
در سناریوی چهارم و پنجم (افزایش  53و  133درصدی هزینه پمپاژ) سطح زیرکشت ،اشتغال
نیروی کار کارگری و بازده ناخالص کاهش یافته است و این در حالی است که هدف پژوهش
یعنی کاهش مصرف آب در سناریوهای  1و  5بهترتیب  17/5و  77درصد کاهش یافته است،
که پس از سناریوهای  1و  ،7کمترین میزان صرفهجویی در آب را داشتهاند .در واقع حتی
افزایش  133درصدی هزینه استحصال آب تنها  77درصد مصرف آب را کاهش داده است و این
در حالی است که بازده ناخالص حدود  71درصد کاهش یافته است .این موضوع نشان میدهد
سیاست افزایش هزینه دسترسی به آب و یا قیمتگذاری چندان تأثیری بر مصرف ندارد و تنها
رفاه کشاورزان را کاهش میدهد .سناریوی ششم یا همان سیاست کمآبیاری منجر به کاهش
 71درصدی مصرف منابع آب شده است و در عین حال بازده ناخالص تنها  11درصد کاهش
یافته است .در این سناریو برخالف همه سناریوهای دیگر ،سطح زیرکشت کل منطقه افزایش
یافته است ،اما سطح کشت گندم بهطور چشمگیری کاهش یافته است .علت افزایش سطح
زیرکشت کل ،افزایش  13برابری کشت پنبه و افزایش نزدیك به  73برابری کشت جو میباشد.
علت افزایش چشمگیر سطح کشت این محصوالت ،میزان بسیار اندک مصرف آب در سیاست
کمآبیاری این محصوالت در منطقه مورد بررسی است که باعث شده با توجه محدودیت آب و
ضریبهای فنی ،افزایش چشمگیر در سطح زیر کشت رخ دهد .در مجموع نتایج این سناریو
نسبت به دیگر سناریوها شایان پذیرشتر است.
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سناریوی هفتم ،سیاست ترکیبی افزایش  133درصدی هزینه استخراج همراه با سیاست کاهش
دسترسی به آب است .هرچند مصرف آب در این سیاست  57درصد کاهش یافته است ،اما همه
متغیرهای اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر مردم منطقه مانند بازده ناخالص ،اشتغال کارگری،
سطح زیرکشت گندم و کل نیز نزدیك به  53درصد کاهش یافتهاند .بنابراین چنین سیاستی از
نظر حاکمیتی بههیچوجه قابل اجرا نیست و پیامدهای سنگین سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی به
همراه دارد .سناریوی هشتم ترکیب سیاست کمآبیاری و سیاست کاهش دسترسی به منابع آب
است که در بین همه سناریوهای یاد شده ،بهترین نتایج را داشته است .بیشترین میزان
صرفهجویی در آب که منجر به بیالن مثبت دشت ارزوئیه میشود در این سناریو بهدست آمده
است ( 55/1درصد کاهش مصرف آب) ،این در حالی است که سطح زیرکشت محصوالت زراعی
و اشتغال کارگری بهترتیب  13و  11درصد کاهش یافته است .البته در این سیاست بازده
ناخالص  03/5درصد کاهش یافته است که پس از سناریوهای  0و  3باالترین کاهش در بازده
ناخالص را نشان می دهد .بهترین تنوع کشت با ورود هفت محصول به الگوی کشت در این
سناریو محقق شده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش با استفاده از مدل برنامهریزی ریاضی مثبت و با اعمال سیاستهای مختلف در
جهت کاهش مصرف آب ،به تعیین الگوی کشت مناسب دشت ارزوئیه پرداخته شد .نتایج ناشی
از این مدلها نشان داد که میتوان ضمن کاهش شایان توجه در مصرف آب ،سطح تولید و
کشت را نیز در سطح شایان پذیرشی حفظ نمود .یكی از بهترین سیاستهایی که در این
پژوهش به کاهش شایان توجه مصرف آب منجر شد ،استفاده از سیاست کمآبیاری بود ،که
ضمن کاهش مصرف آب ،سطح درآمد ،اشتغال و سطح زیرکشت را در حد شایان پذیرشی حفظ
کرد و حتی ضمن کاهش شدید مصرف آب ،برخی از متغیرهای مهم دیگر مانند سطح زیرکشت
را افزایش داده است .تنها اشكال این سیاست کاهش شدید سطح زیرکشت گندم بود که با
توجه به اهمیت راهبردی محصول گندم در امنیت غذایی باید این سیاست همراه با
سیاست های تشویقی کشت گندم اعمال شود .کاهش سطح کشت گندم در این الگو بهدلیل
کاهش عملكرد گندم بهدلیل سیاست کمآبیاری بوده است .کاهش عملكرد ،ضریب بازده
ناخالص را در تابع هدف کاهش داده و در پی آن سطح زیرکشت این محصول کاهش یافته
است .بنابراین میتوان با سیاست مناسب قیمتگذاری و یا کاهش هزینههای کشت گندم،
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سطح زیرکشت را در سطح شایان پذیرشی حفظ کرد .سناریوی ترکیبی کمآبیاری همراه با
کاهش دسترسی به منابع آب ،بهترین نتیجه را از لحاظ کاهش مصرف آب داشت .در عین حال
کاهش بازده ناخالص در این سیاست قابل تأمل بود .با توجه به نتایج ،افزایش هزینه استخراج
آب ،سیاست چندان مؤثری نیست .زیرا در وهله نخست ،آب نهاده غیرقابل جانشین در تولید
است و حتی در صورت گرانتر شدن ،باز هم باید به اندازه نیاز آبی گیاه ،آبیاری کرد .دوم اینكه
با توجه به نتایج الگو ،افزایش هزینه استخراج آب ،به دلیل اینكه آب یك نهاده کشش ناپذیر و
غیرقابل جانشین در تولید کشاورزی است ،منجر به کاهش شایان توجه مصرف آب نخواهد شد،
بلكه تنها به افزایش هزینه تولید منجر میشود و با توجه به محدودیت سرمایه کشاورزان ،سطح
زیرکشت و درآمد کشاورزان کاهش یافته و تنها منجر به فشار مالی به کشاورز و پیامدهای
منفی رفاهی میشود ،بنابراین چنین سیاستی توصیه نمیشود .نتایج پژوهشهای دیگر مانند
وارد و میچلسون ( ،)7337صبوحی و همكاران ( )1011و حسنوند و همكاران ( )1030این
نتیجه را تأیید میکند.
با توجه به نتایج این پژوهش و تعیین بهترین سیاستهای کاهش مصرف آب پیشنهادهای
سیاستی زیر ارائه میشود:
 سیاست کاهش دسترسی به منابع آب از طریق نصب کنتورهای هوشمند و خاموشیاجباری در ساعات اوج گرمای هوا اعمال شود .در صورت تخلف ،چه در میزان مجوز
برداشت و چه در ساعتهای خاموشی اجباری ،جریمه سنگینی بر کشاورزان متخلف
اعمال شود .در صورتی که شرکتی یا دستگاه حفاری بهطور غیرمجاز اقدام به حفر چاه
کند ،باید شرکت و دستگاه حفاری برای مدت شایان توجهی از فعالیت محروم شده و
مصادره شوند .تأکید میشود سطح زیرکشت کشاورزان متخلف بهطور اجباری کاهش
یابد ،زیرا کنترل مصرف آب زیرزمینی کاری دشوار و هزینهبر است ،اما کنترل سطح
زیرکشت آسانتر امكانپذیر است و در صورت بروز تخلف برخورد قانونی با متخلف
آسانتر انجام میشود .برای مثال میتوان با سهمیهبندی کردن بذر هر محصول برای
کشاورزان و یا اعمال سیاست تنبیهی بازدارنده ،سطح زیرکشت را کنترل کرد .با توجه
به تخلفهای پی در پی کشاورزان در برداشت بیشتر از مجوز و نبود نظارت کارآمد،
ضرورت دارد که سطح زیرکشت از طریق دستگاههای  .. .یا تصاویر ماهوارهای

بررسی تغییر الگوی کشت191...

کنترل شود .این روش بهدلیل کاهش استفاده از نیرویانسانی هزینه کمتری دارد و به
دلیل مشخص بودن سطح کشت و ناتوانایی در مخفیکاری ،شفافتر و کنترل آن
آسانتر است.
-

سیاست کمآبیاری یك سیاست سودمند و مؤثر در کاهش مصرف آب زیرزمینی
شناخته شد .البته این سیاست در شكلهای مختلفی میتواند اجرا شود .در این
پژوهش تنها از دادههای موجود در منطقه و پرسشنامهها برای بررسی کمآبیاری
استفاده شد .محققان رشته مهندسی آب میتوانند درصدهای متفاوت کمآبیاری و
تأثیر آن ب ر عملكرد و درآمد کشاورز را بررسی کرده و بهترین سیاست کمآبیاری را
برای هر محصول در منطقه ارائه دهند  .در واقع اینكه چقدر کمتر از نیاز آبی باید به
گیاه آب داد تا ضمن کاهش مصرف آب ،تولید در سطح شایان پذیرشی باقی بماند،
نیاز به بررسیهای دقیقتر فنی (هیدرولوژیكی) دارد .ممكن است با توجه به شرایط
بحرانی منطقه به لحاظ افت سطح آب زیرزمینی ،اعمال یك سیاست به تنهایی موثر
نباشد .بنابراین اعمال همزمان چند سیاست (منظور اعمال همزمان سیاستهای مورد
بررسی در این پژوهش میباشد) جهت کاهش مصرف آب نیز ضروری باشد.
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