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هزينه د كه ارزش توليد نهايي آب در توليدگندم بيش از هدمي نتايج اين تحقيق نشان 

رفاه توليدكنندگان گندم  ،استخراج هر واحد آب است و به علت برداشت بيش از حد از منابع آب

به  ،تغييرات هزينه برداشتنيز به دست آمد كه در نهايت اين نتيجه  .مي يابددر خور توجهي كاهش 

هاي نوين روش دثير زيادي ندارد و براي كاهش برداشت بايأر ميزان مصرف تد  ،علت افت سطح آب

  د تا بهره وري هر واحد آب مورد استفاده در بخش كشاورزي افزايش يابد. شوآبياري ترويج 

  

  :هاكليد واژه

  ، بخش كشاورزيآبهاي زير زميني، ارزشگذاري   
  

  مقدمه

آب از دير باز مهمترين عامل توسعه در جهان بوده است.  انسانها در دوران اوليه زندگي 

درصد  97 مي پرداختند. فعاليتهاي كشاورزيبه كردند و  نابع آب تجمع مينزديك رودخانه ها و م

و مقدار بسيار محدودي از آنها به طور مستقيم از سوي انسان مورد استفاده قرار  بودهاين منابع شور 

درصد از آبهاي كره زمين به صورت بلور يا رودخانه 76/1.  افزون بر آن، كمي بيش از فته استگر

 ؛باقي مانده در عمق زمين ذخيره شده است(عزيزي ز دسترس خارج شده و آنچه تقريباًهاي يخي ا

 ).1384؛ دشتي،1380

لي از نظر منابع آب يكي واستان كرمان بعد از استان خراسان پهناورترين استان كشور است، 

بخير، اين استان جوي و باال بودن ميزان ت بارشهاي. كمبود آيد به شمار مياز فقيرترين استانهاي كشور 

 145را در رديف استانهاي خشك كشور قرار داده است، به نحوي كه متوسط بارندگي در كرمان 

كه اين رقم در مقايسه با متوسط بارندگي در ايران  بودهميليمتر  2050تبخيرپتانسيل ميليمتر و متوسط 

  الف).   1380، )، پايين است(بي نامميليمتر 250(

كشاورزي استان به زراعت و آيش ساالنه اختصاص دارد  زمينهاي درصد 83به طور كلي 

.از مجموع سطح اراضي زراعي آبي ،محصول گندم با استدرصد آن آبي و مابقي ديم  57كه حدود 

درصد از الگوي زراعت آبي استان را شامل مي شود                35هزار هكتار، 120سطح زير كشت حدود 

 ب). 1380(بي نام،
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و با توجه به اينكه رودخانه  دبرداري از منابع آب در اين استان گسترش چشمگيري داربهره

عمده بهره برداري از آبهاي زيرزميني است. در  ،هاي پر آب و دائمي در اين استان بسيار كم است

  اكثر دشتها و آبخوانهاي استان با كاهش حجم مخزن و افت فزاينده سطح آب ،نتيجه

 ،دليل بهره برداري بسيار زياد از آبهاي زيرزمينيه هستند.  در شهرستان كرمان ب روه زيرزميني روب

اين مسئله عالوه بر افزايش هزينه  .متر مي رسد 2/1ميزان افت ساالنه سطح آب زيرزميني به بيش از 

ايجاد ترك در زمين شده است.  با توجه به  و استخراج آب باعث ايجاد مشكالتي از قبيل نشست زمين

  بخش در منطقه اين مين كننده آب أعمده ترين منبع تاينكه بخش كشاورزي و  هميتا

 هايهدف حاضرمطالعه آبهاي زير زميني است، براي حفاظت هرچه  بيشتر از اين منابع  در تحقيق  مورد

  :زير در نظر گرفته شد

  سال زراعي  ارزشگذاري منابع آب زيرزميني براي مصارف كشاورزي شهرستان كرمان  در يك .1

  منطقه ان ر درآمد گندمكاردافت آب زيرزميني تعيين تأثير  .2

  محاسبه كشش توليدي نهاده ّآب در توليد محصول گندم .3

  عبارتند از: نيزفرضيه هاي اين تحقيق 

، نتيجهو در  بهاآاين ن سطح ذخاير آمدين يزيرزميني باعث پا هايبرداشت بيش از حد از منابع آب .1

   .دشود كشاورزان مي درآمكاهش 

   .ن كمتر از ارزش واقعي آن استازركشاوقيمت پرداختي آب توسط  .2

   .ثير زيادي نداردأر ميزان مصرف آن تدتغيير قيمت آب   .3

  

  مروري بر مطالعات انجام شده

رد و به اين نتيجه رسيد كه در روش كدر كشور هندوستان ساتياسي بازار آب را بررسي 

هزينه بيشتري نيز بابت هر واحد آب  و مي كنند مصرفورزان آب بيشتري كشا ،١سهم محصول

مقدار آب كمتر، با هزينه كمتر(براي هر آب بها در روش پرداخت نقدي  پردازند. امامصرفي مي

  .)Satyasai, 1997(مي شود مصرفواحد) 

                                                
  دهند.خود را بابت آب بها به دارندگان امتياز آب تحويل مي. روشي است كه در آن كشاورزان بخشي از محصول 1
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دربخش كشاورزي راآبدو،ابتداتابع تقاضايتوليددرجهازتابعبااستفادهدرآمريكاموروميكائيل

 (Moore   And Michael,1999). آوردند دسته دالر ب7/68رابرابرآبهرواحدايسايهقيمتوسپس

تايلر و هوك در كلرادو با تقسيمبندي زمينهاي كشاورزي به پنج تيپ و با استفاده از روش 

اين نتايج  .ددست آوردنه قيمت سايه اي آب را در هر منطقه براي كشت يونجه ب ،برنامه ريزي خطي

  فوت ) –(ايكر  دالر 44/15و  38/4 قيمت سايه اي آبهاي سطحي بين مطالعه نشان مي دهد كه

  ).(Houk And Taylor,2000 بود در نوسان 

مريكا به اين نتيجه رسيدند كه ارزش آب بستگي ادر مطالعه خود در كشور  جان و گرگوري

 44در زمين كالس يك برابر  يمصرففوت آب  - به نوع زمين كشاورزي دارد و و ارزش هر ايكر 

  (John and Gregory,1999). دالر است 9دالر و در زمين كالس پنج برابر 

مريكا) با استفاده از روش  ارزشگذاري ادر منطقه مورد مطالعه خود( و كريستوفر توماس 

شيميايي الينده هاي در برابر آآب زير زميني از كه افراد براي حفاظت  ندمشروط به اين نتيجه رسيد

  .(Thomas & Christopehr, 1997 )دالردرسال هستند 325حاضر به پرداخت هزينه اي بين صفر تا 

 نددست آورده ادواردبا استفاده از تابع توليد كاب داگالس، تابع رفاه اجتماعي را بوگاياتري

 احياي اين نتيجه رسيدند كه كردندوبهمحاسبهرااجتماعيررفاهدزيرزمينيآبسطح افت ثيرأت وسپس

         ).Gayatri and Edward,2000&  2002(دهدميچشمگيري راافزايشجامعهرفاهزيرزمينيذخايرآب

چاههاي  ابتدا اي بدين صورت استفاده شده است كهگيري خوشهدر اين تحقيق از روش نمونه

در  .اندنمونه گيري شده ،داخل هر خوشه بهره برداران و سپس بهره برداران به عنوان خوشه هاي اصلي

استفاده بهره بردار و  آنگاه به انتخابو  گرديدهگيري حلقه نمونه 62چاه  حلقه 983از مجموع  اين باره

  شده است.پرداخته از اطالعات آنها 
  

  روش تحقيق

ست آمده ده با استفاده از اطالعات ب . بدين منظوراين تحقيق بر پايه تابع رفاه اجتماعي است

كشاورزان  رفيصماز تابع توليد محصول مورد نظر در منطقه مورد مطالعه، اثر مقدار آب زيرزميني 

محصول با استفاده از آب زيرزميني  )I )I=1,…..nروي رفاه اجتماعي اندازه گيري مي شود.  اگر 
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 هانهاده يرو سا )iW( ام احتياج به مقدار معيني آب Iاز محصول  iYتوليد شود، براي توليد 

); j=1,….,mij X(  فرضاست.  به منظور ارتباط دادن درآمد خالص كشاورزان و سطح آب زيرزميني  

  بستگي دارد. )R(كه آب در دسترس كشاورزان به سطح آب زير زميني  كنيممي

   :اگر تابع توليد را به صورت زير نشان دهيم

 )1 (                                                                                            )](,,.......[ 1 RWXXYY iijiii =  

  چنين خواهد بود:تابع هزينه مربوط به تابع فوق 

)2 (                                                 For all I                       iwijxi WRCXCC ).(. +=  

اي است كه براي توليد مقدار معيني محصول خاص با هنشاندهنده حداقل هزين iCدر تابع فوق 

 تابعي است با رشد فزاينده نسبت به سطح آب wCاستفاده از نهاده هاي توليد ايجاد مي شود.  

0,0 :مشتق بگيريم خواهيم داشت Rيعني اگر تابع را نسبت به  ؛)R(زيرزميني "'
>> Ww CC.  

   :شودميگرفته ر نظر تابع معكوس تقاضاي زير د Iبراي محصول 

 )3(                                                                                                     For all I                   )( iii YPP = 

  هاي قيمت نهاده شود كه. يادآوري مينشاندهنده قيمت بازاري محصول است iPدر تابع فوق 

  مصرف شده در طي دوره توليد محصول ثابت در نظر گرفته مي شود.

، مي توان با استفاده از را نشان دهد iYاز توليد مقدار معيني حاصل رفاه اجتماعي  iSاگر 

تابع  .كه از آن هزينه نهاده ها كسر شده است، رفاه اجتماعي را محاسبه كرد ،فضاي زير منحني تقاضا

  است.زير رفاه اجتماعي به صورت 
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دست ه ) مي توان ارزش بهينه نهاده هاي توليد را با استفاده از توابع زير ب4زيمم كردن تابع فوق(كبا ما
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ي اجتماعي بر قرار است كه ارزش توليد نهايي هر ينشان مي دهند كه زماني كارا 6و  5توابع 

از كشاورزان اما زماني روابط فوق صادق است كه هر يك  .نهاده برابر قيمت نهاده مورد نظر باشد

در اين در نظر گرفته شده فرض ( گيرنده قيمت باشند و در تعيين قيمت بازار دخالتي نداشته باشند

  ).Gayatri and Edward,2000( )مطالعه

با اين فرض كه قيمت نهاده ها و محصول طي دوره مورد مطالعه بدون تغيير باقي مي ماند، افت  

و با استفاده از  4.  با توجه به تابع شماره خواهد داشتامعه سطح آب زيرزميني اثر منفي بر رفاه ج

  نشان داده شده است.  7ر رفاه جامعه در تابع دثير افت آب زير زميني أپوش ت هينظر
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  از  :مي گذارد كه عبارتندر متفاوتي آثاتغيير در سطح آب زيرزميني بر رفاه جامعه  

)/(هزينه كل استخراج آب (كه تغييردر هزينه  نهايي استخراج آب  )الف
*

Rcw wi دهد )را تغيير مي∂∂

)/)(/(ميزان استخراج آب ( درو به طور غير مستقيم  Rccw wwi  ب)تأثير مي گذاردر اث) ∂∂∂∂

 ارزش توليد نهايي نهاده آب در توليد محصول. وج) تأثير درر ميزان استخراج آب دمستقيم 

توليد همه كشاورزان روي يك تــابع توليــد يكســان قــرار  با در نظر گرفتن اين دو فرض كه اوالً 

را بــا  I ل از محصو ik yكشاورز به ميزان  K همه كشاورزان گيرنده قيمت هستند ، اگر گيرد و ثانياً مي

 1R(ســطح اوليــه آب) بــه   0Rاگــر ســطح آب زيــر زمينــي از ونهاده آب توليد كننــد  ik Wاستفاده از 

  :تغيير بر رفاه اجتماعي با استفاده از فرمول زير محاسبه مي شود، آنگاه (سطح ثانويه آب) كاهش يابد
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تابع توليد محصول و تابع هزينــه اســتخراج آب از منــابع زيرزمينــي را  دباي 8تابع براي استفاده از 

 .)Ujjayant, 1997 (محاسبه كنيم

  

  بحثو  نتايج

  بــدين منظــور .شــودورد اتابع توليــد محصــول بــر دبتدا بايياد شده ابراي استفاده از روش تحقيق 

عبارتنــد از:  قلــت متغيرهــاي توضــيحي،  1كه به عقيده جــاج ،براساس مالكهاي اوليه انتخاب يك مدل 
                                                

١. Judge  
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ــــا  ــــهســــازگاري ب ــــت ضــــرا هماهنگي(نظري ــــا يعالم ــــهب ب ــــرازش و نظري ــــدرت)، خــــوبي ب   ق

بــه صــورت زيــر تعريــف        . ايــن تــابعدانتخــاب شــ 1 يافتــه تابع درجه دوم تعمــيم ،تعميم دهي و پيش بيني

  :)1376مي شود(هژبر كياني، 
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متغيرهاي مســتقل و آنگاه  باشد W, F, S, K, L, P, Mنظير  يبتواند نهاده هاي مختلف  Xاگر در تابع باال 

  :عبارتند ازوابسته در مدل 

Q : (تن در هكتار)عملكرد توليد گندم: W  مصرف آب در هكتار(هكتار/ هزار متر مكعب)مقدار  

F :  كود شيميايي در هكتار(صدكيلو گــرم)، مصرف مقدارS :          ،(صــدكيلوگرم)مصــرف بــذر در هكتار

K :  شده در هكتار(روز/نفر)،  به كار گرفتهنيروي كار تعدادL  : ،(هكتار)ميزان ســطح زيــر كشــتP : 

  ميزان ماشين آالت در هكتار(ساعت) : M ميزان سم مورد استفاده (كيلو گرم) و

هاي جمع آوري شده در منطقه مورد مطالعه، تابع توليد گندم تخمــين زده شــد با استفاده از داده 

كــه در ســطح . بي آورده شــده اســتيدر اين جدول ضرا .نشان داده شده است 1در جدول  آنكه نتايج 

  .مناسب  معنيدار بودند

  ورد شده تابع توليد گندماب بريضرا .1جدول 

  متغيرها  ب تابع توليديضرا  خطاي استاندارد  متغيرها  ب تابع توليديضرا خطاي استاندارد

0126/0  **050841/0-  bff  572487/0  395105/0  ao 

00046/0  **001778/0- bkk  130122/0  *277845/0  aw 

096514/0 **116401/0-  bss  068670/0  **452915/0  af  

001244/0  **002676/0  bws 066361/0  *093705/0  as  

028147/0  **079317/0  bfk 011801/0  *024062/0  ak  

 011801/0  *02101/0-  bww 

    15/60  =F                                    897 /02
R=   

  : معنيدار در سطح يك درصد**: معنيدار در سطح پنج درصد   *              مأخذ: يافته هاي تحقيق

                                                
١. generalized quadratic 
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ابتدا استهالك هزينه هاي ثابت با اســتفاده از فرمــول  محاسبه تابع هزينه استخراج آب،  به منظور

  :دشزير محاسبه 

)10          (                                                                                         ]
1)1(

)1(
[

−+

+
=

n

n

i

iii
PA 

ــه ــاال  در رابط ــره، iب ــرخ به ــاالنه،  Aن ــاط س ــوني اقس ــال) nارزش كن ــر مفيد(س ــدار  P، عم   مق

  است. گذاري اوليه سرمايه

. نشــان داده شــده اســت 2در جــدول شــماره١اطالعات مربوط به هزينه هاي ثابت يك چاه نمونه

درصــد در نظــر گرفتــه شــده  15معــادل ، با توجه به مطالعات ديگر ،نرخ بهره  ساالنه در اين باره ميانگين

  )1375(مرودشتي، 

  پمپاژ يلر چاه و وساهزينه هاي سرمايه گذاري د .2جدول 

  طول عمر(سال)  قيمت(ريال)  نام وسيله

  15  60500000  متر) 121حفر چاه(

  15  42350000  اينچ) 12خريد و نصب لوله(

  15  28000000  شافت و غالف

  10  55000000  توربين و الكتروموتور

  15  31500000  اتاقك و وسايل جنبي

  30  104500000  حق امتياز و هزينه انتقال 

  30  6000000  بلوي برقتا

  مأخذ: سازمان آب منطقه اي

كه به طور متوسط برابر  توسط بهره برداران،آب استخراج شده ساالنه با در نظر گرفتن مقدار 

، متوسط استهالك هزينه هاي 10و فرمول  2با استفاده از اطالعات جدول  و متر مكعب است 596402

  .به دست آمدريال  6/89نه برابرثابت استخراج هر متر مكعب آب از چاه نمو

شده هزينه متغير ساالنه، از طريق پرسشنامه، اطالعات مربوط به هزينه هاي پرداختمحاسبهبراي

  به د.ش) جمع آوري هبرق، روغن، نيروي كار و غير هاي توسط متصدي هر چاه (شامل هزينه
                                                

گيــري ايــن پارامترهــا در كــل چاههــاي نمونــه گيــري  اطالعات اين چاه نمونه شامل عمق، دبي و قطر بوده كــه از ميــانگين. ۱

 شده به دست آمد.
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تغير مستقل) و دبي(متغير مستقل) در منظور يافتن ارتباط بين هزينه متغير(متغير وابسته) و سطح آب(م

  نشان داده شده است. 3چاههاي نمونه رابطه اين سه متغير بررسي و نتايج در جدول 

  نتايج رگرسيون هزينه پمپاژ آب(هزار متر مكعب) .3جدول 

 tآماره  انحراف استاندارد  ضرايب  متغيرها

 297025/3  870/7986  91/26332**  جزء ثابت

 8087/18  4544/62  1174/691**  عمق چاه(متر)

  -2208/1  9001/203  -9342/248*  دبي چاه(ليتر در ثانيه)

R2=0/ 895104                                          F-statistic=179/8745** 

  : در سطح بيست درصد معنيدار*: در سطح يك درصد معنيدار **مأخذ: يافته هاي تحقيق              

د كه هزينــه متغيــر اســتخراج هــر واحــد آب(هــزار متــر مكعــب) رابطــه هدمي نشان  3جدول 

  باعمق چاه و رابطه معكوس با دبي چاه دارد و بين اين سه متغير رابطه خطي معنيدار وجود دارد.مستقيم

 است.اين تحقيق محاسبه ارزش اقتصادي هر واحد آب در كشت گندم  هاييكي از هدف

آب را برابر ارزش توليد نهايي آن بدانيم، براساس متغيرهاي معنيدار  بدين منظور اگر ارزش اقتصادي

ارزش توليد نهايي براي هر كشاورز از تابع  ،نشان داده شده است) 1شده در تابع توليد(كه در جدول 

  :دست مي آيده زير ب

 )11(                             )002676.002101.0277845.0()( SWP
W

Q
PVMP yy +−=

∂

∂
=   

مقدار آب مصرف شده در هر هكتار(هزار متر  Wارزش توليد نهايي،  ،VMPباالبع در تا

.  با است قيمت محصول(ريال/تن) Pyبذر در هكتار(صد كيلو گرم) و مصرف مقدار   Sمكعب)، 

ارزش توليد نهايي هر  11توجه به مقدار كود و آب مورد استفاده هر كشاورز و با به كار گيري تابع 

  .)4(جدولشد كشاورز محاسبه

  . اطالعات مربوط به ارزش توليد نهايي كشاورزان نمونه4جدول 

متوسط ارزش توليد نهايي 

  (متر مكعب/ريال)

حداكثر مقدار ارزش توليد 

  نهايي(متر مكعب/ريال)

حداقل مقدار ارزش توليد 

  نهايي(متر مكعب/ريال)

واريانس ارزش توليد 

  نهايي 

34/278  22/351  64/210  24/137  

  ذ: يافته هاي تحقيقخأم
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كه متوسط ارزش هر متر مكعب آب براي  گرفتنتيجه  مي توان  4با توجه به اطالعات جدول 

  ريال است. 34/278كشاورزان گندمكار برابر

كــه  اســتزيرزميني بر درآمد كشــاورزان  هايدومين هدف اين تحقيق محاسبه اثر افت سطح آب

اين تابع براي محاسبه  در .شوداستفاده مي  8بدين منظور از تابع 
wc

W

∂

بــا به كــار مــي رود. لــذا   6، تابع  ∂

  ورد شده خواهيم داشت:اتوجه به تابع توليد بر
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∂

∂  

 ،8عالوه بر اين در تابع 
R

W

∂

اما در اين تحقيق با توجه به اينكه در سال مورد  ،نيز وجود دارد ∂

كليه متصديان چاه بر اين  ،متر سطح آب زيرزميني افت داشت 98/0) به طور متوسط 83- 82تحقيق (

ر دي ثير محسوسأاين  افت ت .اي داردبي با عمق چاه تفاوت قابل توجهاعقيده بودند كه چون سطح ايست

  مقدار دبي ندارد و فقط مصرف انرژي را افزايش مي دهد.

) براي هر كشاورز Cwبراي استفاده از  توابع فوق محاسبه مقدار هزينه استخراج هر واحد آب(

اطالعات مربوط به هزينه استخراج آب(جمع هزينه هاي متغير و استهالك  5در جدول  .ضروري است

  د.شوهزينه هاي ثابت) مشاهده مي 

  . اطالعات مربوط به هزينه استخراج هر واحد آب(هزارمتر مكعب)5جدول 

  واريانس  حداقل هزينه  حداكثر هزينه  متوسط هزينه

223375  248435  205045  113116645  

 مأخذ: يافته هاي تحقيق  

از  ناشيتغيير رفاه  ،8در تابع  15و  14، 11دست آمده از توابع ه با جايگزين كردن مقادير ب

زميني در ربا توجه به اينكه متوسط افت سطح آب زي .محاسبه شدهركشاورز سطح آب زيرزميني افت 

 6تغيير رفاه محاسبه و نتايج در جدول است، اين سانتيمتر  98نمونه هاي مورد مطالعه طي يك سال 
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 كه افت آب زير زميني در منطقه مورد مطالعه باعث مي دهدنشان داده شده است. اين جدول نشان 

  اين كاهش .شده استآب ريال به ازاي مصرف هر متر مكعب  6/10كاهش رفاه اجتماعي به اندازه 

  ريال است. 33544براي هر هكتار كشت گندم برابر 

  از افت سطح آب زير زميني ناشيميزان تغيير رفاه  .6جدول 

  واريانس  متوسط  شرح

هر متر مكعب  مقدار كاهش رفاه ناشي از افت سطح آب زير زميني به ازاي

  آب (ريال)

6/10  061/32  

مقدار كاهش رفاه ناشي از افت سطح آب زيرزميني به ازاي هر هكتار زمين 

  زير كشت(ريال)

63/33544  

  

23/3423304  

  مأخذ:يافته هاي تحقيق

مشاهده مي شود كه افت ساالنه آبهاي زير زميني و برداشت بي رويه و آزاد  6در جدول 

   .ر رفاه اجتماعي خواهد داشتد ثير زياديأ، تهاآنزا

آن را كه مي توان  استي نهاده آب هاي اين تحقيق محاسبه كشش تقاضايكي ديگر از هدف

   كرد:بر اساس تابع زير محاسبه 
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متوسط مقدار  Wمتوسط هزينه استخراج آب بهره برداران و به جاي  Cwاگر در تابع فوق به جاي 

آب مصرف شده توسط بهره برداران و به جاي 
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W
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خواهيم  اده شود،قرار د 15مقدار آن در تابع  ∂
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  خواهيم داشت: 17با جايگزين كردن مقادير در تابع
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  تقاضا ي آب نسبت به قيمت اين نهاده كشش پذير است.ميزان  ،بنابر اين
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  نتيجه گيري و پيشنهاد

  : اين تحقيق عبارتند از نتايج

ارزش توليد نهايي هر واحد آب بيش از هزينه استخراج هر واحد آن است و اين اختالف  - 

  .دوشمي از آبهاي زير زميني  بي رويه باعث برداشت 

در حدود يك متر در  اين آبهاير زميني باعث افت سطح برداشت بيش از حد از آبهاي ز - 

  هد.مي دبه صورت تصاعدي كاهش نده رفاه كشاورزان را در سالهاي آياين مسئله كه  مي شودسال 

محاسبه كشش تقاضا براي آب نشان مي دهد كه مصرف نهاده آب نسبت به هزينه استخراج  - 

خراج آب ميزان تقاضاي اين نهاده را بيش از ده آن كشش پذير است و ده درصد تغيير در هزينه است

 درصد تغيير مي دهد.  

ن را به حد كافي آبنابراين با توجه به اينكه افزايش هزينه هاي استحصال آب تقاضا براي 

بروز عوارض كاهش نمي دهد و برداشت بيش از حد از منابع زير زميني آب در كل منطقه باعث 

  :گرددهاد مي ، پيشنمي شودمنفي قابل توجه 

حمايت از توليد محصوالت كشاورزي است و افت  مبني بر به اينكه سياست دولت نظر - 

سطح آب زيرزميني عالوه بر كاهش رفاه اجتماعي، كاهش توليد محصوالت را در پي دارد، بهينه 

ياري بآروشهاي  د. بنابر اين براي افزايش بهره وري آب بايمي يابدمصرف كردن آب اهميت ويژه اي 

   .د و تسهيالت كافي براي اجراي اين روشها به كشاورزان داده شودگردنوين ترويج و توصيه 

هاي فراواني در اين منطقه وجود دارد كه مي توان با احداث  در فصل زمستان روان آب - 

  آب بهره گرفت.ر تغذيه منابع زير زميني دآين آبها  از آبخوانهاي مناسب 

راي سياست محدوديت برداشت از منابع زير زميني آب از افت سطح دولت مي تواند با اج - 

  .ند كآبها جلوگيري اين 

دولت مي تواند در كنار  ،با توجه به اينكه تقاضاي آب كشش پذير است ،در نهايت - 

  كند.ماليات را مشمول حد مصرف كنندگان  ازبرداشتهاي بيش   ،سياستهاي فوق
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