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 در اساس، این بر .است اهمیت حائز کشاورزان معیشتی وضعیت بر آب بازار تشکیل اثرات

 کشاورزان ای برنامه بازدآ و کشت الهوی تغییرات بر آب بازار تشکیل اثرات ،حاضر مطالعه

 تصادفی گیرینمونه روش از استفادآ با نیاز مورد های دادآ گردآوری شد. بررسی فارس استان

 گرفت؛ صورت رامجرد دشت آبیاری شبکه در حقابه دارای بردار بهرآ صد از ایچندمرحله

 لحاظ با آب بازار تشکیل سناریوی و تهیه (PMP) مثبت ریاضی ریزی برنامه الهوی ،سپس

 کشت زیر سطح ،آب بازار تشکیل با که داد نشان نتایج .شد سازی پیادآ تعادلی قیمت

 ،67/40 ،ترتیب به ،چغندرقند و فرنهی گوجه برنج، شامل باال آبی نیاز با و پربازدآ محصوالت

 دشت نقاط تمامی در زراعی های فعالیت اقتصادی بازدآ همچنین، و درصد 45/10 و 17/23

 از نیز شبکه حقابه دارای اراضی کل ای برنامه بازدآ اساس، این بر و ابد؛ی می افزایش رامجرد

 بنابراین، .یافت خواهد بهبود درصد( نُه )معادل ریال میلیارد 200/2194 به 080/2013 حدود

 مقررات اتخاذ مستلزم ،البته که بخشد بهبود را منطقه اقتصادی کارآیی تواندمی آب بازار ایجاد

 محلی هایتشکل و نهادها تقویت و تشکیل .است بازار این بر دقیق نظارت و کارساز قوانین و

 بازار تشکیل برای الزم بستر تواندمی باشند، برخوردار قانونی و حقوقی جایهاآ از که برانآب

 سازد. فراهم را بازار این بر نظارت و آب

 
 ریزی برنامه الهوی کشت، الهوی ،(ای امهبرن بازدآسود ناخالص ) تقاضا، مدیریت آب، بازار ها:واژهکلید

 .(PMP) مثبت ریاضی

  JEL : C02, Q11, Q13, Q34 بندی طبقه

 

 مقدمه

 فزایندآ ای گونه به صنعت و آشامیدنی کشاورزی، های بخش در آب تقاضای شدید رشد

 عرضه ینب یجهان تعادل عدم راستا، این در .(Steusloff, 2010) است داشته پی در را آب کمیابی

 ینتر بزرگ عنوان به آب یآت یها بحران تا است شدآ سبب (OECD, 2015) آب منابع یتقاضا و
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 آن از حاکی آمارها .(WEF, 2017) شود شناخته ،تأثیر میزان نظر از ،یجهان یاجتماع یدتهد

 5/2 حدود جهان در زیرزمینی و سطحی شیرین آب استخراج ،2010 تا 1960 سال از که است

 مشکالت حل اساس، این بر .(Mekonnen and Hoekstra, 2016) است یافته افزایش برابر

 بلکه ،بود نخواهد پذیر امکان عرضه سمت اقدامات با مهندسی رویکرد یک کاربرد با آب کمبود

 دلیل به راستا، این در .(Zetland, 2014) گیرد قرار نظر مد دبای نیز تقاضا مدیریت راهبردهای

 این در آب تقاضای مدیریت ها، بخش سایر به نسبت کشاورزی بخش در آب باالی مصرف

 در نوین مباحث از یکی .(Maqsood et al., 2005) است برخوردار زیادی بسیار اهمیت از بخش

 یصتخص یبرا یابزار عنوان به آن از که است آب یبازارها آب، کمبود شرایط در تقاضا مدیریت

 آب، ارباز .(Ann Wheeler and Garrick, 2020) است آشد استفادآ یندآفزا ای گونه به آب مجدد

 به .(Xu et al., 2018) کنند تجارت آن در توانندیم فروشندگان و یدارانخر که است یبازار

 ،آب حجمی تحویل و حقابه تعیین نظام کی وجود صورت در ،یکشاورز اقتصاددانان گفتة

 سکیر کاهش و آب به یدسترس نانیاطم بیضر شیافزا باعث یا منطقه و یمحل آب بازار جادیا

 بر .(Johansson, 2000) دیاب می تحقق مطلوب نحو به آب نهیبه صیتخص و شود می کشاورزان

 آب مصرف برای بهاحق مبادلة مبنای بر آب تخصیص از کاریسازو به آب زاربا اساس، این

 شامل زاربا این .(Pujol et al., 2006) دانحام می آب بهینة تخصیص هب که ودش می اطالق

 قواعد اساس بر آب، منابع زا یربردا بهرآ جوزم ندگانردا ،آن طریق از که است ترتیباتی

 ندکن می مبادله جدید متقاضیان با یا یکدیهر با ار خود قحقو ،شدآ تعیین پیش از و مشخص

(Kemper, 2001). مصارف بین آب مجدد تخصیص آب بازار از منظور ،دیهر دیدگاهی از 

 از برداری بهرآ حق واگذاری و انتقال و اولیه تخصیص اساس بر مختلف کنندگان مصرف و

 افزایش موجبات آب بازار یجادا اساس، این بر .است کنندگان مصرف سایر به آب منابع

 کند می فراهم را شتریب افزودآ ارزش با مصارف سمت هب نآ انتقال و نهادآ این مصرف وری بهرآ

(Easter and Huang, 2014). یریتمد یبرا یابزار عنوان به بازار بر یمبتن یکردهایرو ،عمل در 

 از پسای که  گونه به، (Rissman et al., 2017) است بودآ همراآ نیز یعموم یتحما با اغلب آب
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 بخش توسطتحدآ و استرالیا، تشکیل بازارهای آب م ایاالت در آب بازار تشکیل موفق اجرای

 ،(Bauer, 2004) شیلی جمله از مختلف کشورهای درطور گستردآ  به ها دولت و خصوصی

 و (Lumbroso et al., 2014) انهلستان ،(Nieuwoudt and Armitage, 2004) جنوبی آفریقای

  .است شدآ اجرایی (Zheng et al., 2013) چین

 از کمتر بارندگی میزان خشک، جغرافیایی موقعیت در ایران کشور گرفتن قرار به توجه با

 سهمی و بارندگی نامناسب توزیع جهانی، متوسط برابر سه از بیش تبخیر جهانی، متوسط سوم یک

 ،نتیجه در و افزایش حال در جمعیت غذای تأمین منظور به ،شیرین آب درصدی 115/0 از کمتر

 راهبردی موضوعات از کشاورزی آب بهینه تخصیص راستای در ریزی برنامه آب، برای تقاضا افزایش

 همکاران و فانی .(Mirzaei et al., 2018; Nazemosadat et al., 2006) شودمی محسوب

(Fani et al., 2016) موسوی واعظ و زرگان و (Zargan and Waez-Mousavi, 2016) نشان 

 در آب منابع های بحران یکپارچه، و جامع ریزی برنامه فقدان و سوءمدیریت دلیل به که دادند

  .است رشد حال در فزایندآ ای گونه به ایران

 هایریزش کاهش و متعدد هایخشکسالی وقوع ،اخیر دهه دو در فارس، استان در

 در جدی های چالش ایجاد سبب زیرزمینی، آبی منابع از آب رویه بی برداشت کنار در جوی،

 است داشته پی در را روستایی مناطق برداران بهرآ معیشت سطح کاهش و شدآ کشاورزی بخش

(Momeni and Zibaei, 2013). 

 بازارهای تقوییت و تیشکیل و مبادله قابل آب حقوق تثبیت ،گفته توجه به نکات پیش با

 مدیریت و هاچالش این اثرات تعدیل در تواندمی که است اصالحی های سیاست از یکی آب

 به حاضر ةمطالع اساس، این بر .باشد اثربخش فارس استان کشاورزی بخش در آب منابع بهینه

 رامجرد دشت آبیاری شبکه در کشاورزان اقتصادی وضعیت بر آب بازار تشکیل اثرات بررسی

 گستردآ ای گونه به ریاضی یزیر برنامه الهوهای دیهر، سوی از .است پرداخته فارس استان در

 ;Feike and Henseler, 2017) اند گرفته قرار استفادآ مورد کشاورزی آب مدیریت در
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Mardani et al., 2017.) هایابزار از یکی عنوان به ،گذشته دهه چند از ویژآ به الهوها، این کاربرد 

 .(Hardaker et al., 2004) است یافته افزایش کشاورزی  بخش و  مزرعه  طحس در گیری صمیمت

 کشاورزی در آب مدیریت در سازیبهینه و سازیشبیه هایروش کاربرد اخیر، هایسال در

 مانند هایی در مدیریت آب کشاورزی، شیوآ .(Lalehzari et al., 2015) است یافته رواج

 الهوریتم ،(Akbarzadeh et al., 2016; Zanetti et al., 2007) یمصنوع عصبی های شبکه

 جغرافیایی اطالعات سیستم (،Farshadmehr et al., 2015; Zhang et al., 2007) ژنتیک

(Wang et al., 2011; Zhang et al., 2007) ریاضی ریزیبرنامه و (Feike et al., 2017; 

Varziri et al., 2016)اند شدآ دییتأ ،کشت الهوهای تعیین و آبیاری ازین مورد آب برآورد ، برای 

 .(Mardani et al., 2016)بودآ است  ترگستردآ ریاضی یزیر برنامه الهوهای کاربرد میان، که از آن

 ابزار  عنوان به که بودآ ییها روش از یکی ،گذشته دهه چند ازویژآ  به الهوها، اینکاربرد 

است  شدآ  یمعرف کشاورزی  بخش و  مزرعه  طحس در  یکشاورز  مسائل مورد در گیری صمیمت

(Hardaker et al., 2004). 

 توسعه 2(PMP) مثبت و 1(NMP) هنجاری شیوآ دو به توانمی را ریاضی ریزیبرنامه

 ،3دستور )متضمن مدل تمرکز موجود، یها دادآ عامل سه به روش هر انتخاب و کاربرد .داد

 و نتایج انتخاب، این ،بیترت  نیدب .دارد بستهی تحقیق حوزآ و (5توصیفی یا و 4اکتشافی

 ;Buysse et al., 2007) گذاشت خواهد گذار سیاست اختیار در را متفاوتی های توانایی

Mardani et al., 2017.) هاویت توسط ،نخست مثبت، ریاضی ریزیبرنامه روش (Howitt, 1995) 

 توسعه هنجاری ریزیبرنامه مدل در موجود مشکالت بر غلبه و هاکاستی رفع برای و شد معرفی

 میزان از فارغ موجود، اطالعات تمام از که است تجربی تحلیلی روش یک مدل این .یافت

                                                                                                                        
1. Normative Mathematical Programming 

2. Positive Mathematical Programming 

3. prescriptive 

4. explorative 

5. descriptive 
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 توسعه حال در کشورهای بخشی و ایمنطقه هایتحلیل در و کندمی استفادآ ،اطالعات یکمیاب

 .(Arfini et al., 2008)است  مفید محیطیزیست اقتصادی تحلیل و

 قادر تا شوندمی تعدیل پارامترها از برخی ،PMP هایمدل در ،NMP یها مدل برخالف

 هایدادآ بازتولید به قادر هامدل این اینکه به توجه با .باشند پایه وضعیت دقیق بازتولید به

 ریزیبرنامه مدل .شودمی نامیدآ مثبت ریاضی ریزیبرنامه روش این باشند،می شدآ مشاهدآ

 ایجاد با که است ریاضی ریزی برنامه حوزآ در اصلی هایمدل از یکی (PMP) مثبت ریاضی

 اختیار در گیریتصمیم خصوص در را متفاوتی های ییتوانا سازی، تصمیم متنوع فضای

 یک مدل این .(Buysse et al., 2007; Mardani et al., 2017) دهدمی قرار گیرندگان تصمیم

 (Arfini et al., 2008) کندمی استفادآ موجود، اطالعات تمام از که است تجربی تحلیلی روش

 .(Heckelei, 2002) دهدمی توضیح را خارجی تغییرات به نسبت تولیدکنندگان های واکنش و

 اثر به ،مثبت ریاضی ریزیبرنامه مدل از استفادآ با که شد سعی نیز ، در پژوهش حاضربنابراین

 درودزن سد دستپایین در رامجرد دشت آبیاری شبکه حقابه دارای اراضی بر آب بازار تشکیل

 آب بازار تشکیل سناریوی و تهیه ریاضی مثبت ریزیبرنامه مدل راستا، این در ؛ وشود پرداخته

 از معیاری عنوانبه ای(برنامه )بازدآ ناخالص سود بر آن اثرات و سازی پیادآ مدل این در

 مدل در و تعیین بازار در آب تعادلی قیمت همچنین، ؛شد ارزیابی کشاورزان اقتصادی وضعیت

 گرفت. قرار استفادآ مورد نهایی

 

 هاروش و مواد

 مطالعه مورد منطقه مشخصات

 و اصلی کانال هفت از درودزن سد دستپایین در رامجرد دشت زهکشی و آبیاری شبکه

 .(1 )شکل است شدآ تشکیل چهار و سه درجه کانال 234 و دو درجه کانال هشت یک، درجه

 شبکه اصلی کانال وارد درودزن سد از خروجی آب است، مشخص 1 شکل در که گونه همان
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 برای آب از مقادیری پخش، آب سازآ به رسیدن از قبل و شودمی رامجرد زهکشی و آبیاری

 قرار پخش آب سازآ از قبل ابرج کانال ،همچنین .شودمی برداشت صنعتی و شرب مصارف

 اردیبهشت و هامون چپ، سمت اصلی، کانال چهار به آب پخش، آب سازآ در .است گرفته

 اراضی از هکتار 1934است و  کیلومتر پنج حدود طولی دارای ابرج کانال .دشو می منشعب

 هایلکانا شامل پخش آب سازآ از منشعب هایکانال .دهدمی قرار پوشش زیر را کشاورزی

 حدود ،کیلومتر 22 و 34 ،67 ،22 طول ، بهترتیب به ،اردیبهشت و هامون چپ، سمت اصلی،

 دهند می قرار پوشش زیر را کشاورزی اراضی از هکتار 5430 و 15946 ،22096 ،6108

(RWCF, 2010). 

 
 سد دستپایین در رامجرد دشت زهکشی و آبیاری شبکة هایکانال موقعیت شماتیک نمای -1 شکل

 درودزن

 منابع از ترکیبی درودزن، سد دستپایین در رامجرد دشت زهکشی و آبیاری شبکه در

 از برداشت میزان .گیردمی قرار استفادآ مورد کشاورزی بخش برای زیرزمینی و سطحی آب

 طریق از و مترمکعب میلیون 87/241 حدود کشاورزی مصارف برای زیرزمینی آب منابع
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 برای هاکانال ظرفیت حداکثر .گیردمی صورت منطقه در فعال چاآ حلقه 2008 از برداشت

 ابرج کانال و بیشترین چپ سمت کانال که است آن بیانهر سطحی آب منابع از برداشت

 منابع از بهاحق دارای کشت زیر سطح میزان ،همچنین .دارند را آب انتقال ظرفیت میزان کمترین

 .(RWCF, 2010 ) است دآآم جدول در مختلف مناطق تفکیک به سطحی آب
 مختلف آبیاری هایکانال پوشش زیر حقابه دارای اراضی -1 جدول

 )هکتار( پوشش زیر حقابه دارای اراضی )هکتار( پوشش زیر اراضی آبیاری شبکه هایکانال

 1513 6108 اصلی کانال

 148 1934 ابرج کانال

 3245 22096 چپ کانال

 7291 15946 هامون کانال

 1536 5430 اردیبهشت کانال

 13733 51514 مجموع

 پژوهش های یافته مأخذ:

 از کشاورزی حقابه دارای کشت زیر سطح میزان که دهدمی نشان 1 جدول اطالعات

 ،1513 ،148 ترتیب، ، بهاردیبهشت و هامون چپ، اصلی، ابرج، کانال مناطق سطحی آب منابع

 شبکه در آب بازار تشکیل اثرات بررسی برای ،بنابراین .است هکتار 1536 و 7291 ،3245

 در حوضه این زیر پوشش دارای حقابه اراضی از هکتار 13733 درودزن، سد رامجرد آبیاری

 .(RWCF, 2010 ) اند شدآ وارد تحلیل

 آب بازار تشکیل چارچوب

 .(2 )شکل است بازار در مبادله سازوکار تشریح به نیاز ابتدا آب، بازار مدل نوشتن برای

 سهم و دارند وجود آب بازار در B و A زارع گروآ دو که است این بر فرض ،2 شکل مطابق

 نداشته وجود آب بازار که صورتی در .است BTW و ATW ترتیب، ، بهبازار در کدام هر آب

 خود منفعت سازیحداکثر دنبال به دسترس در موجود آب میزان با نزارعا از گروآ هر باشد،
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 تولیدات ارزش کل با برابر زارعان از گروآ هر برای آب نهادآ تقاضای منحنی زیر سطح .است

 گروآ زارعان برای مشخص TW آب میزان در ،بنابراین .است نیاز مورد آب مصرف از زارع

B، مساحت معادل )درآمد( تولیدات کل ارزش SRBTW گروآ زارعان برای و A، معادل 

 هایگروآ زارعان برای آب نهادآ نهایی تولید ارزش ،سخن دیهر به .است LHATW مساحت

A و Bمعادل ترتیب، ، به HTW وRTW منحنی همان تولید نهادآ تقاضای منحنی که چرا ،است 

 .است نهادآ نهایی تولید ارزش

 هایگروآ بین آب مبادله امکان و شود تشکیل آب بازار که کنیم فرض اگر ،حال

 (باالتر نهایی تولید ارزش دلیل به) B گروآ زارعان صورت، این در ،شود برقرار زارعان مختلف

 آب «آفروشند( »آب نهادآ ترپایین نهایی تولید ارزش دلیل به) A گروآ زارعان و آب «خریدار»

 با A گروآ زارعان و آب خرید با B گروآ زارعان ،سخن دیهر به .شوندمی محسوب بازار در

 برخورد نقطه در منفعت، حداکثر این .کنند حداکثر را خود منفعت توانندمی آب فروش

 بدین ،کندمی فراهم گروآ دو هر برای منفعت میزان بیشترین ،زارعان از گروآ دو تقاضای

 A گروآ زارعان و کنند می آب خرید به اقدام OW تا TW معادل B گروآ زارعان که صورت

 به B گروآ زارعان تولیدات ارزش ،صورت این در .رسانند می فروش به را آب میزان همین

 .است OMTWOW معادل نیز آب خرید هزینه و یابدمی افزایش ORTWOW مساحت اندازآ

 از بیش B گروآ زارعان تولیدات ارزش افزایش که است آن بیانهر مساحت دو این برآیند

 ،زارعان بین آب مبادله و آب بازار تشکیل اثر در بنابراین، .آنهاست توسط آب خرید هزینه

 آب فروش و آب بازار تشکیل اثر در .شد خواهد B گروآ زارعان نصیب ORM با برابر منفعتی

 OHTWOW مساحت اندازآ به گروآ این زارعان تولیدات ارزش ،A گروآ زارعان توسط

 OMTWOW مساحت معادل نیز زارعان این آب فروش از حاصل درآمد .یابدمی کاهش

 کاهش از بیش آب فروش از حاصل درآمد که است آن بیانهر مساحت دو این برآیند .است

 توسط آب فروش و آب بازار تشکیل اثر در بنابراین، .است A گروآ زارعان تولیدات ارزش

 افزایش مجموع .شد خواهد گروآ این زارعان نصیب OMH معادل منفعتی ،A گروآ زارعان
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 است زارعان اقتصادی وضعیت بهبود بیانهر که است ORH مساحت زارعان از گروآ دو منفعت

(RWCF, 2010).  

 

 آب بازار مدل سازوکار -2 شکل

 مثبت ریاضی ریزیبرنامه مدل

 دشت آبیاری شبکه در کشاورزی آب بازار تشکیل اقتصادی اثرات ارزیابی راستای در

 ،(Howitt et al., 2012) همکاران و هاویت و (Howitt, 1995) هاویت از پیروی به رامجرد،

 گرفت: قرار کار دستور در زیر مرحله سه طی مثبت ریاضی ریزیبرنامه مدل

 ؛کالیبراسیون هایمحدودیت گرفتن نظر در با خطی ریزیبرنامه مدل تصریح -1

 ؛ وغیرخطی هدف تابع پارامترهای برآورد -2

 تحلیل منظور به نهایی غیرخطی ریزیبرنامه مدل یک قالب در برآیکال هدف تابع ئةارا -3

 .سناریوها و هاسیاست

 ریزیبرنامه مدل حل شامل مثبت ریاضی ریزیبرنامه مدل تصریح فرآیند اساس، این بر

 طریق از غیرخطی هدف تابع پارامترهای تخمین و دوگان مقادیر تعیین و پایه سال در خطی
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 برای و PMP جبری مدل توضیح از قبل .است گرفته صورت هزینه تابع کردن کالیبرآ

 در مدل این در استفادآ مورد هایمجموعه و پارامترها متغیرها، تمامی سردرگمی، از جلوگیری

 است. شدآ خالصه 3و  2 ولاجد
 مطالعه هایمجموعه و متغیرها توضیح -2 جدول

 توضیح نوع نام توضیح نوع نام

𝑖 محصول نوع مجموعه 𝜆1 منابع یها تیمحدود به مربوط دوگان متغیرهای متغیر 

𝑗 تولید عامل نوع مجموعه 𝜆2 کالیبراسیون یها تیمحدود به مربوط دوگان متغیرهای متغیر 

𝑔 کشاورزی مناطق مجموعه 𝑍 ناخالص( )سود هدف تابع ارزش متغیر 

   𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑  سطح زیر کشت متغیر 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 مطالعه پارامترهای توضیح -3 جدول

 توضیح نام توضیح نام

𝜈𝑖  هزینه تابع خطی جزء پارامترهای 𝑑 محصول قیمت 

𝑇𝐸𝑊𝑖  هزینه تابع دوم درجه جزء پارامترهای 𝑄 آبی نیاز 

�̃�𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 محصول کشت زیر سطح i پایه سال در Pw آب قیمت 

𝑐𝑔𝑖𝑗 𝑏𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑  آب جز به هانهادآ هزینه 
+  کشت زیر سطح حداکثر مقدار 

𝑏𝑔𝑗 𝑏𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 آب جز به دسترس در نهادآ مقدار 
−  کشت زیر سطح حداقل مقدار 

ε  کوچک مثبت اعداد 𝑦𝑙𝑑𝑔𝑖  محصول عملکرد 

𝑇𝑊𝑈𝑔  موجودحقابه 𝐶𝑣
𝑖 محصول تولید متغیر هزینه 

𝑎𝑔𝑖𝑗  آب قیمت Pw آب جز به هانهادآ فنی ضرایب 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 کالیبراسیون هایمحدودیت گرفتن نظر در با خطی ریزیبرنامه مدل تصریح اول: مرحله

 هدف با (PMPمثبت ) ریاضی ریزی برنامه مدل یک ة حاضرمطالع در استفادآ مورد مدل

 است: شدآ بیان 6تا  1روابط  صورت به که بودآ، اقتصادی بازدآ حداکثرسازی

(1)           𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒  𝑍 = ∑ ∑ (𝜈𝑖 𝑦𝑙𝑑𝑔𝑖 − ∑  𝑐𝑔𝑖𝑗𝑗 )𝑖𝑔 𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑 −

∑ ∑ (𝑇𝐸𝑊𝑖𝑔. 𝑃𝑤)𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑔   
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(2) 𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: ∑ 𝑎𝑔𝑖𝑗 

𝑖

𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝑏𝑔𝑗                          ∀𝑔, 𝑗                 [𝜆1] 

(3) ∑ 𝑇𝐸𝑊𝑖𝑔 

𝑖

𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝑇𝑊𝑈𝑔                  ∀𝑔                [𝜆1] 

(4) 𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 ≤ �̃�𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 + 𝜀                                                    ∀𝑔, 𝑖             [𝜆2] 

(5) 𝑏𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑
− ≤ 𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 ≤ 𝑏𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑

+                                             ∀𝑔, 𝑖   

(6) 𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 ≥ 0                                                                        ∀𝑔, 𝑖 

 و بودآ ناخالص( )سود ایهبرنام بازدآ حداکثرسازی بیانهرتابع هدف  ،(1) رابطهدر 

 هاینهادآ به مربوط محدودیت (2) رابطه .است سیستمی هایمحدودیت بیانهر (3) و (2) روابط

 نیز (5) و (4) روابط .است آب نهادآ به مربوط محدودیت (3) رابطه و آب جز به تولید

 (Heckelei, 2002) هکلی و (Howitt, 1995) هاویت .است مدل کالیبراسیون هایمحدودیت

 نوع هر از اینمایندآ عنوانبه را کالیبراسیون هایمحدودیت با مرتبط λ2 دوگان مقادیر بردار

 قیمتی انتظارات و ریسکی رفتار سازی،جمعی هم خطای ها،دادآ خطای مدل، تصریح خطای

 عنوانبه λ2 دوگان بردار صعودی، غیرخطی هزینه تابع یک کالیبراسیون در .اندکردآ تفسیر

 تولید واقعی و نهایی هزینه ،(c) هزینه بردار با همراآ که شود می تفسیر تفاضلی نهایی هزینه بردار

 هافعالیت سطح بودن غیرمنفی محدودیت نیز (6) رابطه .کندمی معلوم را امi شدآ مشاهدآ فعالیت

 دهد.می نشان را

 غیرخطی هدف تابع پارامترهای برآورد دوم: مرحله

 تابع پارامترهای تخمین برای اول مرحله از آمدآ دست به دوگان مقادیر دوم، مرحله در

 دوم درجه تابعی شکل دارای هزینه تابع منظور، بدین .گرفت قرار استفادآ مورد غیرخطی هدف

 :شد استفادآ (7) رابطه قالب در مدل کردن برآیکال برای

(7)  𝐶𝑣
𝑖 = ∑ (𝑇𝐸𝑊𝑖𝑔. 𝑃𝑤) + ∑ ∑  𝑐𝑔𝑖𝑗𝑗𝑔𝑔 = 𝑑´𝑥 +

1

2
𝑥´𝑄𝑥 



...... در يتشکيل بازار آب كشاورز ياثرات اقتصاد یارزياب    

189 

 معین نیمه مثبت ماتریس Q و هزینه تابع خطی جزء پارامترهای از (n×1) بردار d تابع، این در که

 پارامترهای برآورد برای .است هزینه تابع دوم درجه جزء پارامترهای از n×n ابعاد با متقارن و

 استفادآ (Heckelei and Britz, 2000) بریتز و کلیه پیشنهادی رهیافت از شدآ،بیان هزینه تابع

 هزینه تابع قطری عناصر 𝑞𝑖𝑖 و هزینه تابع خطی جزء d (،8) رابطه اساس بر رهیافت، این در .شد

  :است

 (8)  𝑞𝑖𝑖 =
2𝜆2

𝑖

�̃�𝑖
 , 𝑑𝑖 = 𝑐𝑖 − 𝜆2

𝑖 

MC) نهایی هزینه بردار ، اساس، این بر
1
 مجموع با است برابر باال هزینه تابع به مربوط (

 بیان (9) رابطه صورت به که (𝜆2) تفاضلی نهایی هزینه بردار و (c) حسابداری هزینه بردار

 شود: می

(9)  𝑀𝐶𝑖 =
𝜕𝐶𝑣

𝑖(𝑥)

𝜕𝑥
= 𝑑 + 𝑄𝑥 = 𝑐 + 𝜆2 

 نهایی غیرخطی ریزیبرنامه مدل یک قالب در برهیکال هدف تابع ئةارا سوم: مرحله

 دادآ قرار (1) رابطهیعنی،  هدف تابع در قبل، مرحله در برآوردشدآ توابع مرحله، این در

 به اول، مرحله مدل به شبیه غیرخطی ریزیبرنامه مدل یک مرحله، این در ترتیب، بدین .شد

 .آمد دست به ،سیستمی هایمحدودیت سایر با همراآ ولی کالیبراسیون هایمحدودیت یاستثنا 

 است: (10) رابطه صورت به کالیبرآ غیرخطی هدف تابع مدل، این در

(10)  

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ ∑(𝜈𝑖  𝑦𝑙𝑑𝑔𝑖)

𝑖𝑔

𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑

− ∑ ∑(𝑑𝑖 + (∑ ∑(𝑞𝑖,𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑

𝑖𝑖

)) ∗ 𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑)

𝑔𝑖𝑔

 

  

                                                                                                                        
1. marginal cost 
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 آب بازار تشکیل سناریوهای

 بیان (11) رابطه صورت به هدف تابع آب، بازار تشکیل سناریوی بررسی برای ،پایان در

 آب میزان محدودیت مثبت، ریاضی ریزی برنامه مدل اول مرحله مدل هایمحدودیت به و شد

 شد: اضافه نیز (12) رابطه صورت به مصرفی

(11) 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝑍 = ∑ ∑ (𝜈𝑖 𝑦𝑙𝑑𝑔𝑖)𝑖𝑔 𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑 + 𝑃𝑊 ∗ ∑ (𝑇𝑊𝑈𝑔 −𝑔

∑ 𝑇𝐸𝑊𝑖𝑔 𝑖 𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑) − ∑ ∑ (𝑑𝑖 + (∑ ∑ (𝑞𝑖,𝑖𝑖 ∗ 𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑𝑖𝑖 )) ∗ 𝑥𝑔𝑖 ,𝑙𝑎𝑛𝑑)𝑔𝑖𝑔 

 

(12)  𝑆𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜: 𝑇𝑊𝑈𝑔 − ∑ 𝑇𝐸𝑊𝑖𝑔 𝑖 𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 = 𝑠𝑏 

∑ و منطقه هر مشخص حقابه میزان TWU روابط، این درکه  𝑇𝐸𝑊𝑖𝑔 𝑖 𝑥𝑔𝑖,𝑙𝑎𝑛𝑑 آب مصرف 

 آب مصرف میزان از حقابه میزان چنانچه .است آب قیمت بیانهر نیز PW ؛است منطقه هر در

 فروشندگان نصیب فروش از حاصل درآمد و آب فروشندآ منطقه آن باشد، بیشتر منطقه هر در

 هزینه و آب خریدار منطقه آن باشد، حقابه از بیشتر مصرفی آب میزان چنانچه و شد خواهد

 بیانهر (12) رابطه در نیز Sb .شد خواهد کسر (ایبرنامه بازدآسود ناخالص ) از آب خرید

 .است آب مصرف و حقابه میزان تفاوت

 هاداده آوریجمع ةنحو و نیاز مورد هایداده

 فنی ضرایب عملکرد، به مربوط اطالعات شامل نیاز مورد هایدادآدر مطالعة حاضر، 

 و نامهپرسش تدوین طریق از محصوالت سطح واحد در تولید هزینه و تولیدی هاینهادآ

 از اینمونه منظور، یندب .است شدآ استخراج مطالعه مورد منطقه کشاورزان با مصاحبه

 روش از استفادآ با درودزن سد دستپایین در رامجرد آبیاری شبکه زیر پوشش کشاورزان

 آب فعلی مصرف ابتدا اساس، این بر .است شدآ انتخاب ایچندمرحله تصادفی گیرینمونه

 توسط 1395 سال آماربرداری در موجود کشت زیر سطح به توجه با ،آن از پس و شد محاسبه

 در کشت زیر سطح بر روستا هر در شدآ مصرف آب میزان فارس، استان آب ایمنطقه شرکت

 .آید دست به کشت زیر زمین هکتار هر برای مصرفی آب میزان تا شد تقسیم روستا همان
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 اساس بر روستاها و شد انجام SPSS افزار نرم توسط آمدآ دست به مقادیر اساس بر بندیخوشه

 را گروآ هر در روستاها کل تعداد 4 جدول .شدند بندیتقسیم گروآ سه به آب مصرف میزان

 دهد.می نشان
 مصرفی آب براساس شده بندیتقسیم هایگروه در روستاها تعداد -4 جدول

 روستاها تعداد آب منابع مصرف گروه شماره

 37 کم 1

 17 متوسط 2

 5 زیاد 3

 پژوهش های یافته مأخذ:

 گیری نمونه روش از گروآ، هر در نظر مورد نمونه روستاهای تعداد تعیین برای ادامه، در

 است: شدآ بیان زیر رابطه در که شد، استفادآ تصادفی سادآ

(13)  𝑛 =
𝑁𝑆2

(𝑁−1)𝐷+𝑆2 

s گروآ(، هر در روستاها )تعداد جامعه اعضای تعداد N گروآ، هر برای نمونه تعداد n ،آن در که
2 

D= bة رابط از که است تخمین خطای D و گروآ هر در آب مصرف میزان واریانس
2
 محاسبه 4/

 برای آن میزانهای مصرف آب،  با توجه به دادآ که است تخمین خطای ةدامن b .شودمی

 گرفته نظر در آب مکعب متر 15000 و 9000 ،3000 مقادیر ترتیب، ، بهسه تا یک های گروآ

 است. شدآ گزارش 5 جدول در موجود هایدادآ اساس بر محاسبات نتایج آ وشد
 گروه هر در نظر مورد نمونه روستاهای تعداد -5 جدول

 نظر مورد نمونه روستاهای تعداد آب منابع مصرف گروه شماره

 4 کم 1

 1 متوسط 2

 1 زیاد 3

 پژوهش های یافته مأخذ:
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 تصادفی صورت به گروآ هر در روستاها نظر، مورد نمونه روستاهای تعداد تعیین از پس

 .آ استدآم 6 جدول در آنها اطالعات شدآ، انتخاب
 گروه هر در انتخابی روستاهای -6 جدول

 پژوهش های یافته مأخذ:

 ،آن در که .آمد دست هب (13) رابطه به توجه با نیز نمونه کشاورزان تعداد دوم، مرحله در

N انتخابی، نمونه روستاهای از گروآ هر در کشاورزان تعداد s
 کشت زیر سطح واریانس 2

 ای از مجموعه به توجه با که است نظر مورد نمونه روستاهای از گروآ هر در کشاورزان

 به توجه با گروآ هر برای نیز b تخمین خطای .است آمدآ دست آزمون به پیش هایپرسشنامه

 نمونه حجمآ وشد تعیین هکتار دو، یک و یک ترتیب، ، بهآزمون پیش هایپرسشنامه اطالعات

 است. دآآم 7 جدول در شدآ محاسبه
 گروه هر در نظر مورد ةنمون کشاورزان تعداد -7 جدول

 نظر مورد نمونه کشاورزان تعداد کشاورزان تعداد آب منابع مصرف گروه

 38 660 کم 1

 30 218 متوسط 2

 32 230 زیاد 3

 پژوهش های یافته مأخذ:

 و مصاحبه برای تصادفی صورتبه کشاورزان از نفر صد تعداد ،مجموع در بنابراین،

 شدند. انتخاب پرسش

 1های گروه روستا جمعیت 2ی گروه روستا جمعیت 3 ی گروهروستا جمعیت

 کنارآ 230
 

 شهرک ابرج 218

33 

97 

302 

228 
 

 آباد اسالم

 جهان آباد

 سارویی

 هشیجان
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 مشخص حقابه محصوالت، آبی نیاز آبی، منابع وضعیت به مربوط اطالعات سایر
 آب ایمنطقه شرکت از حقابه دارای اراضی مساحت و محصوالت کشت زیر سطح ها، کانال
 است. آمدآ دست هب فارس استان

 
 بحث و نتایج

 بازار تشکیل صورت در آب بازار تعادلی قیمت در آب مبادله حجم و تعادلی قیمت
 1311 قیمت در که است آن بیانهرنتایج  .است شدآ سبهامح رامجرد دشت آبیاری شبکه آب
 یا عرضه مجموع قیمت، این در .یابد می تحقق آب بازار در تعادل مکعب متر هر ازای به ریال

 بین آب مبادالت حجم میزان این که است مکعبمتر میلیون 291/25 حدود بازار تقاضای
 مترمکعب هر ازای به ریال 1311 از کمتر هایقیمت برای .دهدمی نشان راحقابه  دارای اراضی

 پدید بازار در آب ةعرض مازاد باال، به ریال 1311 قیمت از و آب تقاضای مازاد آب، مصرف
 تا 1300 ةمحدود در رامجرد دشت آبیاری شبکه آب بازار در تعادلی قیمت واقع، در .آیدمی

 در قیمت آب، قیمت دقیق محاسبه برای .است آب مصرف مترمکعب هر ازای به ریال 1400
 ،نیفتد اتفاق بازار در مازادی در آن، که قیمتی و دادآ تغییر را ریال 1400 تا 1300 ةمحدود

 شود.می انتخاب بازار در آب مطلوب و تعادلی قیمت عنوان به
 بازار وجود بدون رامجرد دشت آبیاری شبکه زراعی اراضی کشت الهوی 8 جدول

  .دهدمی نشان را آب
 آب بازار وجود بدون رامجرد دشت آبیاری شبکه زراعی اراضی کشت الگوی -8 جدول

  محصوالت
 سال کشت زیر سطح

 )هکتار( پایه
 به نسبت کشت زیر سطح تغییر

 )هکتار( پایه سال
 

 سال به نسبت تغییر نرخ
 )درصد( پایه

 -27  43 5322  گندم
 +5  9 1040  برنج

 +12  21 2547  علوفه ذرت
 -7  3 400  جو

 +2  3 354  چغندرقند
 %15  21 2596  فرنهی گوجه

 -11  100 12259  مجموع

 پژوهش های یافته مأخذ:



 116شمارة   ،29اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

194 

 گندم، محصوالت که دهدمی نشان آب بازار وجود بدون کشت الهوی ترکیب

 سطح میزان کمترین برنج و جو چغندرقند، محصوالت و بیشترین علوفه ذرت و فرنهی گوجه

 اراضی کل کشت زیر سطح مجموع ،همچنین .شوندمی شامل را حوضه سطح در کشت زیر

 کشت زیر سطح مجموع به نسبت که شدآ برآورد هکتار 12259 حوضه سطح درحقابه  دارای

 نتایج و حل آب بازار وجود با مدل ادامه، در .است یافته کاهش درصد 733/10 پایه، سال در

 شد. ارائه 9 جدول درآن 
 آب بازار وجود با رامجرد دشت آبیاری شبکه زراعی اراضی کشت الگوی -9 جدول

 محصوالت
  پایه سال کشت زیر سطح

 )هکتار(

  به نسبت زیرکشت سطح تغییر

 )هکتار( پایه سال

  الگو در سهم

 )درصد(

 -22 48 6555 گندم

 +6 10 1463 برنج

 +10 19 2614 علوفه ذرت

 -10 0 0 جو

 +2 3 391 چغندرقند

 +14 20 2710 فرنهی گوجه

  100 100 13733 مجموع

 پژوهش های یافته مأخذ:

 گندم، محصوالت که دهدمی نشان آب بازار وجود با کشت الهوی ترکیب

 کمترین دارای برنج و چغندرقند محصوالت و سهم بیشترین دارای علوفه ذرت و فرنهی گوجه

 یافته این .است شدآ حذف الهو از کلی طور به نیز جو محصول و هستند کشت الهوی از سهم

 نکردآ تغییر چندان آب بازار وجود بدون شرایط با مقایسه در کشت ترکیب که دهدمی نشان

 مقایسه در که شدآ برآورد هکتار 13733 آب، بازار وجود با کشت زیر سطح مجموع اما .است

 پایه سال در موجود زمین کل از و داشته درصدی یازدآ افزایش ،آب بازار وجود بدون مدل با

  .است شدآ استفادآ
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 با رامجرد دشت آبیاری شبکه اراضی سطح مجموع و کشت الهوی ترکیب 10 جدول

 دهد. می نشان را آب بازار وجود بدون و
 آب بازار بدون و با رامجرد دشت آبیاری شبکه زراعی اراضی کشت الگوی -10 جدول

 )هکتار( تغییرات )هکتار( آب بازار وجود با )هکتار( آب بازار وجود بدون محصوالت

 +%(17/23) +1233 6555 5322 گندم

 +%(67/40) +423 1463 1040 برنج

 +%(63/2) +67 2614 2547 علوفه ذرت

 %(-100) -400 0 400 جو

 +%(45/10) +37 391 354 چغندرقند

 +%(39/4) +114 2710 2596 فرنهی گوجه

 +%(12) +1474 13733 12259 مجموع

 است. تغییرات درصد بیانهر زپرانت داخل مقادیر

 پژوهش های یافته مأخذ:

 دوازدآ )معادل هکتاری 1474 افزایش شاهد ،آب بازار وجود با ،10 جدول به توجه با

 با کشت الهوی ترکیب .بود خواهیم رامجرد دشت آبیاری شبکه کشت زیر سطح درصد(

 در ،جو محصول جز به محصوالت تمامی کشت زیر سطح که دهدمی نشان آب بازار وجود

 الهوی از کلی طور به نیز جو محصول .یابدمی افزایش آب، بازار وجود بدون شرایط با مقایسه

 بازار وجود با که کنندمی اثبات را یافته این آمدآ دست به نتایج .شودمی گذاشته کنار کشت

 اتفاق رامجرد دشت در محصوالت تولید ،آن دنبال به و کشت وسعت در بهتری وضعیت آب،

 و گندم برنج، محصول سه آب، بازار وجود با کشت الهوی محصوالت میان در .افتدمی

 مقایسه در کشت زیر سطح افزایش درصد 45/10 و 17/23 ،67/40 معادل ترتیب، ، بهچغندرقند

 معیشتی وضعیت بهبود توانمی ،بنابراین .دهندمی نشان را آب بازار وجود بدون شرایط با

 چغندرقند و برنج محصول چراکه داشت، انتظار کشت الهوی تغییرات به توجه با را کشاورزان
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کنند  تضمین را کشاورزان ایبرنامه بازدآ افزایش توانندمی که هستند پربازدآ محصول دو

 .(3)شکل 

 
 آب بازار وجودو بدون  با رامجرد آبیاری شبکه ایبرنامه بازده -3 شکل

 اراضی کل ایبرنامه بازدآ آب، بازار وجود ،شودمی مشاهدآ 3 شکل درگونه که  همان

 200/2194 به 080/2013 حدود از را رامجرد دشت زهکشی و آبیاری شبکه حقابه دارای

 توانمی بنابراین، .است درصد نُه با معادل افزایش میزان این که ،دهدمی بهبود ریال میلیارد

 اقتصادی وضعیت بهبود تواندمی منطقه این سطح در آب بازار ایجاد که فترگنتیجه 

 د.بینجام کشاورزان

 درصد مختلف، هایکانال زیر پوشش اراضی بر آب بازار وجود اثر مقایسه برای

 دآآم 11جدول  در آب بازار وجود عدم شرایط به نسبت مختلف مناطق ایبرنامه بازدآ تغییرات

 زیر پوشش حقابه دارای مناطق تمامی ایبرنامه بازدآ بر آب بازار وجود اساس، این بر .است

 تأثیر درودزن سد دست پایین در رامجرد دشت زهکشی و آبیاری شبکه مختلف هایکانال

1900

1950

2000

2050

2100

2150

2200

 با وجود بازار آب بدون بازار آب

ی 
ه ا

نام
 بر

ده
باز

(
ال

 ری
رد

لیا
می

) 



...... در يتشکيل بازار آب كشاورز ياثرات اقتصاد یارزياب    

197 

 زیر پوشش حقابه دارای اراضی برای آب بازار وجود با ایبرنامه بازدآ افزایش .دارد مثبت

 ترتیب، ، بهآب بازار نبود با مقایسه در اردیبهشت و هامون چپ، ابرج، اصلی، هایکانال

 آب بازار وجود بنابراین، .است ریال میلیارد 440/8 و 224/135 ،900/19 ،63/3 ،906/13

 تأثیر کمترین و دارد هامون کانال زیر پوشش اراضی بر را درصد( 83/18) مثبت تأثیر بیشترین

 است. (درصد 35/2) اردیبهشت کانال اراضی به مربوط مثبت
 با مختلف آبیاری هایکانال زیر پوشش حقابه دارای اراضی ایبرنامه بازده مقایسه -11 جدول

 آب بازار وجودو بدون 

 شبکه هایکانال

 آبیاری

 وجود بدون ایبرنامه بازده

 ریال( )میلیارد آب بازار

 بازار وجود با ایبرنامه بازده

 ریال( )میلیارد آب
 تغییرات

 858/349 952/335 اصلی کانال
906/13+ 

(14/4)%+ 

 838/63 208/60 ابرج کانال
630/3+ 

(03/6)%+ 

 704/559 804/539 چپ کانال
900/19+ 

(69/3)%+ 

 515/853 291/718 هامون کانال
224/135+ 

(83/18)%+ 

 269/367 829/358 اردیبهشت کانال
440/8+ 

(35/2)%+ 

 پژوهش های یافته مأخذ:

 آبیاری شبکه سطح در مختلف مناطق آب )بازار( مبادالت وضعیت از تصویری 4 شکل

 دهد.می نشان را آب بازار وجود با درودزن سد دستپایین در رامجرد دشت زهکشی و
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 رامجرد دشت زهکشی و آبیاری شبکه زیر پوشش اراضی آب بازار وضعیت -4 شکل

 اردیبهشت و چپ ابرج، هایکانال زیر پوشش ةمنطق سه که دهدمی نشان 4 شکل

 از آب ةتقاضاکنند هامون و اصلی هایکانال زیر پوشش ةمنطق دو و بازار به آب ةکنندعرضه

 و برابر یکدیهر با بازار در آب تقاضای و عرضه ارزش میزان ،همچنین ؛ندرومی شمار یه بازار

 کمترین و بیشترین که گرفت نتیجه توان ، میشکل این مطابق .است ریال میلیارد 157/33 معادل

 ابرج کانال و چپ کانال زیر پوشش اراضی کشاورزان توسط ترتیب، ، بهآب عرضه میزان

 میزان بیشترین متقاضی هامون کانال کشاورزان نیز تقاضاکنندگان بین در و گیردمی صورت

 هستند. آب خرید

 

 هاپیشنهاد و گیری نتیجه

 جز به محصوالت کشت زیر سطح آب بازار تشکیل که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 (Bohloolvand et al., 2015) همکاران و وندبهلول مطالعه نتایج .دهدمی افزایش را جو محصول

 این کشت ریز سطح گسترش و یکشاورز بخش عملکرد رشد به منجر مجن آب بازار که داد نشان نیز
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 و (Mobasheri et al., 2019) همکاران و مبشری مطالعه نتیجه راستای در یافته این .است شدآ منطقه

 تولیدی، محصوالت در میان .است (Badie Barzin et al., 2018 ) همکاران و برزین بدیع

 مشاهدآ چغندرقند و فرنهیگوجه برنج، مانند باال آب مصرف با و پربازدآ محصوالت افزایش

 افزایش شدآ، مشخص حقابه میزان همان با و آب بازار تشکیل با توان می بنابراین، .شودمی

 توجه با ،کشاورزی مناطق که صورت یندب ،بخشید تحقق را پربازدآ و برآب محصوالت کشت

 این و کنند می یکدیهر با آب مبادله به اقدام شدآ، تعیین حقابه و موجود کشاورزی توان به

 کشت الهوی ترکیب کشاورزان، اقتصادی وضعیت بهبود یا حفظ بر عالوآ تواندمی مبادالت

 برای الزم بستر ایجاد ،طرفی از .دهد تغییر منطقه اقتصاد و تولید بهبود راستای درنیز  را آنها

 ، که تحقق آناست برخوردار زیادی بسیار اهمیت از الهو در شدآ اضافه محصوالت فروش

 .است زمینه این در الزم هایگذاریسیاست طریق از محصوالت این بازاریابی تسهیل مستلزم

 حقابه دارای مناطق تمامی ایبرنامه بازدآ بر آب بازار وجود که دهدمی نشان نتایج ،همچنین

 نیا اسماعیل .دارد مثبت تأثیر رامجرد دشت آبیاری شبکه مختلف هایکانال زیر پوشش

 که اند یافته دست نتیجه یندب نیز (Esmaelnia Balagatabi et al., 2018) و همکاران یباالگتاب

 ورامین منطقه کشاورزان ناخالص سود مجموع بر یشیافزا و مثبت تأثیر آب بازار یبرقرار

 و گوهر و (Abolhassani et al., 2019) همکاران و ابولحسنی مطالعه یافته .داشت خواهد

 آب مبادالت ارزش این، بر عالوآ .کنندمی تأیید را نتیجه این (Gohar et al., 2015) همکاران

 مالی گردش حجم این که ،است شدآ برآورد ریال میلیارد 157/33 معادل شدآ تشکیل بازار در

 ایبرنامه بازدآ مقایسه .آید حساب به منطقه کشاورزی توسعه زمینه در زیادی پتانسیل تواندمی

 زیر پوشش )کشاورزان آب تقاضاکنندگان که داد نشان بازار در آب فروشندگان و خریداران

 کنندگانعرضه نسبت به بیشتری ایبرنامه بازدآ ، ازمتوسط طور به ،هامون( و اصلی هایکانال

 مناطقی ،رو از این .دارندبرخور اردیبهشت( و چپ ابرج، هایکانال زیر پوشش )کشاورزان آب

 کشت الهوی تغییر طریق از ایبرنامه بازدآ بهبود توان مناطق، آن در که هستند آب متقاضی

 مناطق، آن در که شوندمی شناخته آب ةکنند عرضه عنوان به مناطقی و دارد وجود محصوالت
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 یجادا ،بنابراین .ندارد وجود محصوالت کشت الهوی تغییر طریق از ایبرنامه بازدآ بهبود امکان

 از استفادآ و آب بازار سیاست پذیرش به کشاورزان یقتشو یبرا الزم های یرساختز

 آوردن دست به و آب بازار به ورود ،یجهنت در و آب یرآذخ منظور به اندوز آب های فناوری

 نتایج کلی، طور به .درسمی نظر به یضرور آن از ینهبه استفادآ یا آن فروش از حاصل درآمد

 البته که، بخشد بهبود را منطقه اقتصادی وضعیت تواند می آب بازار که است آن از حاکی

 ساختار ایجاد بنابراین، .است بازار این بر دقیق نظارت و کارساز قوانین و مقررات اتخاذ مستلزم

 .دنمایمی ضروری سیاآ بازار از جلوگیری و بازار کارآیی افزایش برای مناسب نظارتی و قانونی

 ناشی سود توانمی مالی انتقال و نقل و مبادالت انجام برای صندوق یک ایجاد با راستا، این در

 رودمی انتظار .داد اختصاص منطقه های زیرساخت توسعه برای را صندوق این مالی گردش از

 شفافیت ایجاد به محلی بازارهای بر ناظر نهاد عنوان به تعاونی شرکت یا صندوق یک ایجادکه 

 هزینه حاضر، ةمطالع در که است ضروری نکته این ذکر .کند کمک آب بازار بیشتر کارآیی و

 آب انتقال و نقل هزینه لحاظ رو، ؛ و از ایناست نشدآ گرفته نظر در تحلیل در آب انتقال و نقل

 توان در قالب یکی از پیشنهادهای مطالعة حاضرمی را آتی مطالعات طی آب بازار بررسی در

 .داد قرار توجه مورد
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