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چکیده
هدف این مطالعه ،بررسی اثرات سیاستهای مختلف کاهش مصرف آب (افزایش قیمت آب ،سهممیهبنهدی للییها ایهن س سیاسهت بهر اسها
معیارهای اقتصاسی ،اجتماعی زیستمحیطی سر راستای پایداری کشا رزی سشت قر ه میباشد .هرکدام از این سیاستها سر سه سهطح 30 20 ،10
سرصد برای شبیهسازی الگحی کشت اراضی منطقه محرسمطالعه از الگحی برنامهریزی ریاضی اثبالی ( PMPاستیاسه شد .سپس بهمنظحر محاسبه زن
شاخصهای اصلی زیرشاخصهای آنما از ر ش  AHPاستیاسه شد سر مرحله نمایی با استیاسه از رهیافت  TOPSISسناریحهای اعمالشهده رلبهه-
بندی بمترین سناریح انتخاب گرسید .نتایج لحقیا نشان ساس که سناریحهای محرسبررسی ،محجب کاهش کل سطح زیرکشهت مزرعهه ،سهحس ناخهالص
کاهش مصرف آب مصرفی شده است .همچنین نتایج نشان ساس که سناریحی افزایش قیمهت آب بهرای حیهو پایهداری منهاب آب منطقهه نسهبت بهه
سناریحهای سیگر چندان لأثیرگذار نیست لنما هزینه کشا رزان را افزایش ساسه است ،اما سیاست سممیهبندی للییقی بههعنهحان یهس سیاسهت مه ثر
لحصیه میشحس .همچنین نتایج حاصل از زنسهی شاخصهای اقتصاسی ( ، 36/7اجتمهاعی ( 23/2زیسهتمحیطهی ( 40/1نشهان ساس کهه شهاخص
زیستمحیطی سارای بیشترین اهمیت میباشند .از طرفی سیگر نتایج حاصل از رلبهبندی نشان ساس که سناریحی ( S7افزایش  10سرصد قیمت آب لحأم با
کاهش  10سرصد آب قابل سستر به عنحان سناریحی برلر بمترین ضعیت پایداری سر کشا رزی معرفی گرسید.
واژههای کلیدی :قیمتگذاری آب ،سمیمهبندی آب ،برنامهریزیریاضی اثبالی ،لحلیل سلسه مرالبی

مقدمه
کشا رزی1پایدار2نحعی کشا رزی است که سر جمت مناف انسهان
بحسه کارایی بیشتر سر استیاسه از مناب را سارس بها محهید سر لهحازن
اسهت (پحرزنهد بخشهحسه 1391 ،بهه عنهحان ی هی از مححرههای
اساسی رشد لحسعه ،نقش مممی سر لحسعه اقتصهاسی کشهحرها سارس
( . Gongn and Lin, 2000امههر زه مقحلههه لحسههعه پایههدار ،جز ههی
جدانشدنی از اژهشناسی لحسعه شده سر این میان لحسعه کشها رزی
پیش شرط نیاز ضر ری لحسعه اقتصاسی کشحر است لا زمهانی کهه
محان لحسعه سر این بخش برطرف نشحس ،سایر بخشها ازجمله بخش
صنعت به ش حفایی صنعت سست نخحاهند یافت ( Sita Devi and
 . Ponnarasi, 2009با لحجه به نقش چندجانبه کشا رزی سر زنهدگی
انسان ،هه چنهین بخهش بهزرق اقتصهاسی لهأمین امنیهت هذایی
به خصحص سر سستیابی به اهداف لحسعه ههزاره سهحم ،ایهن بخهش سر
 -1سانشجحی سکتری اقتصاسکشا رزی ،سانش ده کشا رزی ،سانشگاه لربیت مدر
 -2استاسیار گر ه اقتصاس کشا رزی ،سانش ده کشا رزی ،سانشگاه لربیت مدر
(*  -نحیسنده مسئحلEmail: hamed_najafi@modares.ac.ir :

کانحن مباحث لحسعه پایدار قرار ساشته حصهحل پایهداری سر لمهامی
ابعاس آن از ضر ریات ان ارناپذیر است (فیر زی هم اران. 1395 ،
لعاریف متعدسی از میمحم پایداری ،ر شهای سسهتیابی اههداف
آن از سحی محققان مختلف ارا ه گرسیده محجب شده است کهه بهه
لب آن ،شاخصها ،معیارها ر شهای متیها لی نیهز بهرای سهنجش
میههران پایههداری پیشههنماس شههحس .یههس شههاخص پایههداری کشهها رزی،
مجمحعه ای از سنجه ههای پایهداری اسهت کهه پایهداری یهس نظهام
کشا رزی را به ش ل کمی لعیین میکند .س ن ته سر ارلباط با کمهی-
کههرسن پایههداری جههحس سارس :نخسههت ،از آنجهها کههه پایههداری مههاهیتی
چندبعدی سارس ( ، Rao and Rogers, 2006هیچ سنجهای به لنمایی
نمیلحاند پایداری را کمی کند .س م ،انتخهاب سهنجهههای مناسهب از
میان سنجههای متعدسی که بر پایش انهدازهگیهری پایهداری جهحس
سارس ،همحاره بحثبرانگیهز سشهحار بهحسه اسهت (ممهد ی ساموهانی
هم اران . 1383 ،ر شهای مختلیی برای سنجش پایداری کشا رزی
سر اسبیات این محضحع مطر شدهاند ،اما مر ر اسبیات نشان مهیسههد،
اجماع عمحمی گسترسهای سر زمینه سنجش میزان پایداری کشها رزی
از طریا شاخصها جحس سارس .شاخصها میلحانند آثهار فعالیهتههای
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کشا رزی را بر محید زیست ابعهاس اقتصهاسی  -اجتمهاعی محاسهبه
کنند .به عبارلی سیگر ،شاخصها یس جایگزین برای زمانی هستند که
انجام اندازهگیری مستقی ام انپهذیر نیسهت .سر اقه ههر شهاخص
پایداری ،مقدار عدسی است کهه از مجمهحع چنهدین سهنجه پایهداری
لش یل شده سر قالب یس کمیت احد ،پایهداری نظهام کشها رزی را
نشان میسهد (. Cauwenbergh et al., 2007
امر زه با افزایش جمعیت سر کشحرهای سر حال لحسعه همزمهان
با آن ،افزایش مصرف آب سر بخشهای مختلف کشها رزی ،شهرب
صنعت ر زبهر ز بر نیاز لقاضای این ماسه حیالی افهز سه مهی شهحس.
بالحجه به کشا رزی پایدار ،حیو مناب آب خاک کشحر جلهحگیری
از آلحسگی زیستبحمهها محهیدزیسهت کشهحر س چنهدان ضهر رت
مییابد (پحرزند بخشحسه . 1391 ،کمبحس مناب آبی به عنحان ی هی از
مممترین محان لحسعه کشا رزی ،افزایش لحلیدات کشا رزی ایجهاس
امنیت ذایی از عحامل عدم سستیابی به لحسعه پایدار است
لشهدید محهد سیت منهاب آبهی فراینههدی پیچیهده اسهت کهه بههه
مجمحعهای از م لیههای طبیعی اجتماعی ابسته اسهت مجمحعهه
لعامل این محارس به افزایش بیر یه مصرف آب کاربری نامناسب آب
برای مصارف مختلف منجر شده اسهت ( . Molden, 2007ازایهن ر ،
الخاذ راهبرسهای بمینهسازی مصرف آب ،بخصحص سر شراید ک آبی
خش سالی از اهمیت یژهای برخحرسار است .سر زمینه سیاستگذاری،
امر زه لالشهای زیاسی برای کاهش مصرف آب سر بخش کشا رزی
صحرت گرفته است .از جمله سیاستهایی که میلحاند به این محضهحع
کمس کند ،سیاستهای قیمتگذاری آب ( Reddy, 2009کهاهش
میزان آب قابل سستر است .این سیاستها به عنحان بخش مممهی
از سیاستگذاریها برنامهریزیهای مناب آب مدیریت لقاضا حها ز
اهمیت میباشهند (جلیهل پیهران . 1391 ،مهدیریت مطلهحب لقاضها از
طریا قیمتگذاری میلحاند با لأمین قسمتی از نیازهای مهالی بخهش
آب ،نقش اقتصاسی آب سر لحسعه را پررنگلر نمحسه ضمن اسهتیاسه
کارآلر ،بمره ری نماسههای کشا رزی از جمله آب را نیز بمبحس بخشهد
(احسانی هم اران . 1391 ،افهز ن بهر سیاسهت قیمهتگهذاری آب،
سممیهبندی آب آبیاری نیز راه ار سیگری است که برای جلحگیری از
مصرف بیر یه آب سر بخش کشا رزی محرس استیاسه قهرار مهیگیهرس.
این سیاست با کاهش حج آب آبیاری سرسستر ام انپذیر میباشهد
(. Caii and Rosegrant, 2004
مطالعات متعدسی به ارزیابی پایداری کشها رزی پرساختههانهد کهه
مضههمحن مشههترک همههه آنمهها ،لجسه ابعههاس اقتصههاسی ،اجتمههاعی
زیسههتمحیطههی پایههداری اسههتConstanta-Zoie and Turek- .
) Rahoveanu (2010به این نتیجه رسیدند که معیار زیستمحیطهی
با 0/196کمترین معیهار اقتصهاسی بها  0/493بیشهترین لهأثیر را سر
پایداری کشا رزی هیت منطقه ر مانی سارس .سر نتایج لحقیقهی سیگهر
) Xavier et al., (2018به بررسی مقایسه شاخص ههای اقتصهاسی،
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اجتماعی زیستمحیطی برای ارزیابی پایداری کشا رزی با استیاسه از
مههدل برنامههه ریههزی یههس هدفههه سر پرلقههال پرساختنههد .همچنههین
مطالعهات ) Dantsis et al. (2010سر یحنهان Gómez-Limón et
) al., (2010بهرای سرهای سر اسهپانیا ) Liu and Zhang (2013سر
منطقهههای از چههین ) Sabiha et al., (2016سر شههمال شههرقی
بنگالسش نیز بهه بررسهی مقایسهه شهاخصههای پایهداری بخهش
کشا رزی پرساختند.
پحرزنههد بخشههی ( 1391پایههداری کشهها رزی شمرسههتانهههای
منتخب استان فار را با استیاسه از مدل پایداری کشا رزی رهیافت
برنامهریزی لهحافقی مهحرس ارزیهابی قهرار ساسنهد .سر مطالعههای سیگهر،
قز ینی هم اران ( 1391به ارزیابی ضعیت پایداری باغهای انگهحر
شمرستان لاکستان پرساختند .سر نتایج خحس نشان ساسند ،این بهاغهها سر
بعد اقتصاسی ضعیت بهنسبت پایدار ،لهی سر بعهد حیا هت کهاربرس
نماسههای شیمیایی هدر رفهت زیهاس آب ضهعیت ناپایهداری سارنهد.
ساساشیانسرای هم اران ( 1394بهه ارزیهابی پایهداری م لیههههای
کشا رزی شمرستانهای منتخب استان آذربایجان شرقی شامل لبریز،
اهر مرا ه سریافتند .معیار زیستمحیطی بیشترین معیهار اجتمهاعی
کمترین لأثیر را سر پایداری کشا رزی مناطا منتخهب سارس .همچنهین
سا رپناه هم هاران ( 2016بهه ارزیهابی پایهداری کشها رزی اسهتان
ارسبیل سر سه معیار اصلی زیست محیطهی ،اقتصهاسی اجتمهاعی بها
استیاسه از رهیافت لرکیبی لحلیل سلسله مرالبی لاپسیس پرساختنهد.
این محققین به این نتیجه رسیدند که معیهار زیسهتمحیطهی بها زن
نسبی  0/443بیشترین معیار اجتماعی با زن نسبی  0/169کمترین
لههأثیر را سر پایههداری کشهها رزی منطههه سارس .سر لحقیقههی سیگههر،
حسنشهاهی هم هاران ( 2015بهه رلبههبنهدی نظهامههای کشهت
مر سشت سر استان فار بر پایه سه شهاخص اقتصهاسی ،اجتمهاعی
زیستمحیطی پرساختند.
مدیریت پایدار مناب آب ،یس فرآیند سیسهتمالیس بهرای لحسهعه
پایدار ،لخصیص پایش مناب آبی است که بهرای اههداف اقتصهاسی،
اجتماعی زیستمحیطی استیاسه میشحس .ازاینر  ،بمبحس مهدیریت آب
زراعی برای سستیابی به اهداف اقتصاسی ،اجتماعی زیسهتمحیطهی
کشا رزی پایدار ،گامی مم م ثر سر مصهرف بمینهه آب کشها رزی
محسحب میشحس .لهذا بررسهی شهاخصههای اقتصهاسی ،اجتمهاعی
زیستمحیطی استیاسه از مناب آب برای جلحگیری از مصهرف بهیر یهه
آب سارای اهمیت است .با لحجه به اهمیت محضحع ،مطالعهه حاضهر سر
مرحله ا ل سر پی آن است که به بررسی لاثیر سیاسهتههای کهاهش
مصرف آب (قیمتی یرقیمتی بر شاخصهای اقتصاسی ،اجتماعی
زیستمحیطی استیاسه از مناب آبی سر سشت قهر ه اقه سر اسهتان
کرسستان بپرسازس .سپس سرمرحلهه بعهد اقهدام بهه ارزیهابی مقایسهه
پایداری کشا رزی رلبهبندی شاخصهای مذکحر بهر حسهب میهزان
پایداری گرسیده است .بهطهحرکلی ،سر منطقهه مهحرس بررسهی لهاکنحن
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مطالعهای که به طحر خاص بها للییا ر شههای فرایند لحلیل سلسله
مرالبی ( ، AHP1ر ش ا لحیت بنهدی لرجیحهی براسها لشهابه بهه
پاسخهای ایدهآل ( TOPSIS2مدل برنامهریهزی مثبهت (، PMP3
به بررسی لحسعه پایداری کشا رزی با لحجه بههه شهاخصههای ممه
کمی سر زراعت محصحالت کشا رزی بپرسازس ،صحرت نپذیرفته است.

روش تحقیق
لحقیا حاضر از نحع لحقیقات پیمایشی میباشد از لحاظ ههدف
کاربرسی است از ایهن ر بها ب هارگیری اصهحل ،مبهانی میر ضهات
شاخصهای کشا رزی پایدار بدنبال بررسی معیارهای پایهداری اسهت.
این لحقیا به لحاظ محد سه زمانی سر سال زراعی  ،1395-96مربحط
به سشت قر ه اق سر استان کرسستان با مسهاحت  245کیلحمترمربه
انجام شده است .سر گام ا ل با استیاسه از رهیافت برنامه ریزی ریاضی
لد ین مدل  ،PMPشراید الگحی کشت منطقهه شهبیهسهازی شهد.
سپس آثار هر ی ی از سیاستهای کاهش آب (قیمتی یرقیمتی بر
الگحی کشت محرسبررسی قرار خحاهد گرفهت .سر نمایهت بهرای لهاثیر
سیاستهای مربحطه بر شاخصهای اقتصهاسی ،اجتمهاعی زیسهت-
محیطی ا لحیتبنهدی ابعهاس پایهداری کشها رزی ،از فراینهد لحلیهل
سلسله مرالبی  TOPSISاستیاسه شد که سر اسامه لحضیح ساسه مهی-
شحند .به منظحر لجزیه لحلیل اطالعات از بسته نرم افزاری ،Excel
 Super Decision GAMSاستیاسه شده است.
سشت قر ه از جمله مناطا نیمهخشس کشحر ی ی از سشتهای
حاصلخیز ی ی از قطبههای کشها رزی م هانیزه اسهتان کرسسهتان
بهحساب میآید نقش مممی سر اقتصاس کشا رزی پیشر استان اییها
میکند .این سشت به جمت سعت پتانسیل باالی آب خاک ،ناشی
از شراید زمین آب ههحای مناسهب ،از اهمیهت خاصهی برخهحرسار
است .این منطقه سارای سرجه حرارت متحسهد  13-10سرجهه سهانتی
گراس ،متحسد لبخیر  2200-2000میلی متر متحسد بارندگی سالیانه
آن سر حد س  348میلی متر لعهداس ر زههای بهارانی آن  78ر ز مهی
باشد (سازمان آب منطقهای اسهتان کرسسهتان . 1393 ،سر شه ل (1
محقعیت آبریز آبخحان سشت قر ه نشان ساسه شده است.
برنامه ریزی ریاضی اثباتی ()PMP

برنامهریزی ریاضی اثبالی ازجمله مدلهایی است که برای لحلیل
سیاستها حل مسا ل سر سطح لجمیعی محرساستیاسه قرار مهیگیهرس
( . Medellin-Azuara et al, 2010ایهن مهدل ا لهین بهار سر سهال
1- Analytical Hierarchy process
2- The Technique for Order of Preference by Similarity
to Ideal Solution
3- Positive Mathematical Programming

 1995لحسد هح یهت معرفهی شهد ( . Howitt, 1995ایهن مهدل سر
لجزیه لحلیل سیاستهای کشا رزی میید بحسه به طحر گسترسهای
برای اسنجی مدلهای اقتصاسی استیاسه میشحس .ر ی رس  PMPبهه
طحر معمحل مستلزم لوییر لهاب ههدف بها اسهتیاسه از مقهاسیر س گهان
محد سیتهای اسنجی است ،به طحری که فعالیتهای مشاهده شده،
ساسههای سال پایه را به سست سهد ( . Howitt et al., 2012به طهحر
کلی ،این مدل سر طی سه مرحله سنبال میشحس:
 .1لصریح مدل برنامهریزی خطی با سرنظرگرفتن محد سیتههای
اسنجی برآ رس مقاسیر س گان یا قیمتهای سایهای
(1

]𝜆[

]𝜌[

𝑥 Maximise 𝑍 = 𝑝′ 𝑥 − 𝑐 ′
𝑏 ≤ 𝑥𝐴 Subject to:
𝜀 𝑥 ≤ 𝑥0 +
𝑥0

 .2کاربرس مقاسیر س گان مدل مرحله ا ل برای لعیهین پارامترههای
لاب هدف یرخطی (لاب هزینه یرخطی سرجه س م
1
(2
𝑥𝑄 𝐶 𝑣 (𝑥) = 𝑑 ′ 𝑥 + 𝑥 ′
2

 .3لبیین مدل  PMPاسنجیشده نمایی سر این مرحله ،با استیاسه
از لههاب هزینههه یرخطههی اسههنجیشههده سر مرحلههه س م مجمحعههه
محد سیتهای مناب (به اسهتثنای محهد سیت اسهنجی( بههمنظهحر
لحلیل سیاستها
1

(3

𝑥 𝑄 Max Z = 𝑝′ 𝑥 − ďx − 𝑥 ′
2
subject to: Ax ≤ b
x0

سر معاسالت فحق Z ،مقدار لاب هدف (سحس ناخالص کهه بایسهتی
حهداکثر شههحس 𝑥 0 𝑐 ′ ،x ،b ،A .بهه لرلیههب نشهانسهنههده مههالریس
ضرایب فنی ،برسار مناب محجحس ،سطح لحلید هزینههای متویر سهطح
هر ی ی از محصحالت ،سطح فعالیت مشاهده شده سر سال پایه است.
بههرسار  ďمههالریس 𝑄  ،پارامترهههای اسههنجی شههده لههاب هههدف
یرخطی برسار هزینه نمایی متویر (  MC Vمربهحط بهه لهاب هزینهه
است .همچنین 𝜀 𝜌 𝜆 ،به لرلیب بیهانگر بهرساری از اعهداس کحچهس
مثبت ،مقاسیر س گان محد سیت مدل (قیمت سایهای متویر س گهان
محد سیت اسنجی است .با لحجه به محضحع پهژ هش اههداف آن،
محد سیتهای این لحقیا شامل محهد سیتههای منهاب آب ،زمهین،
نیر یکار ،ماشینآالت ،کحسهای شیمیایی (کحس ازت کحس فسیات
محد سیت سمحم (قارچکش ،علفکش حشرهکش میباشد.
تاپسیس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

ر ش  AHPی ی از فنحن لصهمی گیهر ی چنهدمعیاره اسهت کهه
نخستین بار سر سال  1970مطر شهد ( . Saaty, 1980سر فرآینهد
لحلیل سلسله مرالبی زن نسبی عناصر از طریا مقایسه ز جهی ههر
سطح نسبت بهه عنصهر مربحطهه سر سهطح بهااللر لعیهین مهیگهرسس
( . Saaty, 2008سر این ر ش برای زن سهی معیارها گزینهههها
از ر ش مقایسه ز جی استیاسه میشحس .بهاینلرلیب که لصمی گیرنده،

بررسي اثرات سياستهاي کاهش مصرف منابع آب بر توسعه پایدار کشاورزي ...

معیارها زیر معیارهای هر معیار را فقد بهصحرت س بهس مقایسه مهی
کند نیازی به زن سهی هه زمهان همهه معیارهها جهحس نهدارس .بها
محاسبه زن عناصر هر سطح نسبت به سطح بهاالیی خهحس از طریها
مقایسه ز جی سرنمایت للییا زنهای نسبی ،زن نمایی هر گزینه
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محاسبه میگرسس (ممتابی ا انی هم اران . 1392 ،فرآیند رلبهبندی
ا لحیت بندی گزینهها سر ر ش  AHPسر برگیرنده مراحلی به شهر
زیر میباشد.

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه

ساخت سلسله مراتبی

سر این مرحله هدف از لصمی گیری به صحرت سلسهله مرالبهی از
عحامل عناصر لش یل سهنده لصمی لرسی مهیشهحس (چحبچیهان
محمنی هاللی . 1395 ،فرایند لحلیل سلسله مرالبی ،نیازمند ش سهتن
مساله لصمی با چندین شاخص به سلسهله مرالبهی از سهطح اسهت.
بدین منظحر از سرخت لصمی اسهتیاسه مهیشهحس کهه از چمهار سهطح
لش یل شده است :سطح ا ل شامل هدف کلی از لصمی گیهری مهی
باشد .سر سطح س م معیارهای کلی قرار سارنهد کهه لصهمی گیهری بهر
اسا آنما صحرت میگیرس .سر سطح سحم زیرمعیارها قرار میگیرنهد
سر آخرین سطح نیز گزینههای لصمی که سر این لحقیا سهناریحهای
کاهش آب هستند ،مطر میشحند (. Melvin, 2012
مقایسات زوجی

سر ایههن مرحلههه مقایسههههههایی بههین معیارههها زیرمعیارهههای

لصمی گیری صحرت گرفته امتیاز آنما نسبت به ی دیگر سنجیده می
شحس .به بیانی سیگر ،سر این مرحله هر کدام از عناصر سلسله مرالب با
عنصر محجحس سر رلبه بااللر به صحرت ز جی مقایسه مهیشهحس .بنهابر
پیشنماس ) ،Saaty (1990این مقایسه ز جی میلحاند سر مقیا بین 1
لا  9انجام شحس ،که عدس  1بیان کننده اهمیت ی سان عدس  9نشهان
سهنده بیشترین اهمیت (برلری است که سر جد ل شهماره ( 1نشهان
ساسه شده است .ارجحیت یس گزینه یا عامل نسبت به خحسش مسا ی
با یس است ،لذا اصل مع ح بحسن یس عامل نسهبت بهه سیگهری
ارجحیت یس برای یس عامل یا گزینه نسبت به خحسش ،س خاصهیت
اصلی مالریس مقایسهای س به س یی سر فرآیند  AHPهستند .این س
خاصیت باعث میشحس که برای مقایسهه  nمعیهار یها گزینهه ،لصهمی
) 𝑁(𝑁−1سحال پاسخ سههد ( Melvin, 2012ممتهابی
گیرنده لنما به
2
ا انی هم اران. 1392 ،

جدول  -1طبقهبندی کمی و کیفی برای مقایسه زوجی شاخصها
توضیح

درجه اهمیت
1
3
5
7
9

تعریف
اهمیت ی سان
کمی مممتر
اهمیت قحی
اهمیت خیلی قحی
کامال مم لر

س عنصر ،اهمیت ی سانی ساشته باشند.
یس عنصر نسبت به عنصر سیگر نسبتا لرجیح ساسه میشحس.
یس عنصر نسبت به عنصر سیگر زیاس لرجیح ساسه میشحس.
یس عنصر نسبت به عنصر سیگر بسیار زیاس لرجیح ساسه میشحس.
اهمیت خیلی بیشتر یس عنصر نسبت به عنصر سیگر به طحر قطعی به اثبات رسیده است.

2،4،6،8

لرجیحات بینابین

هنگامی که حالت میانه جحس سارس.

هنگامی که عنصر  j iمقایسه میشحس ،ی ی از اعداس باال به آن اختصاص مییابد .سر مقایسه عنصر  jیا  ،iمقدار مع ح

نرمال سازی و تعیین اولویتها

آن عدس اختصاص مییابد (

1
𝑗𝑖𝑥

= 𝑖𝑗𝑥

برای بدست آ رسن ا لحیتها از میمهحم نرمهالسهازی میهانگین
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محز ن استیاسه میشحس .یعنی گزینههای مختلف را بهر اسها نتهایج
بدست آمده از نظر هر معیار با ی دیگر مقایسه کرسه سهپس لحسهد
میانگین زنی نرمال میشحس ،سهپس اطالعهات بدسهت آمهده از ایهن
طریهها را سر مالریسههی کههه سههطر سههتحنهههای آن را گزینههه ههها
معیارهای لصمی گیری لش یل می سهند مرلب کرسه با اسهتیاسه از
میمحم میانگین زنی ،زنهای بدست آمده برای هر کدام از معیارهها
را سر مالریسهای ستحنی نرمال شده قبلی ضرب کرسه نتایج حاصله
را بصحرت سطری با ه جم سر نمایت این جم را با بقیه گزینهها
مقایسه نمحسه ا لحیت هر گزینه را مشهخص مهیگهرسس ( Melvin,
 2012قدسیپحر. 1391،
مدل تاپسیس

ر ش  TOPSISلحسد هحانگ یحن سر سال  1981پیشنماس شد
ی ی از بمترین مدلهای لصمی گیری چند شاخصه است ( Hwang
 . and Yoon, 1981سر این ر ش گزینه انتخابی ،باید کمترین فاصله
را با راهحل ایده آل اثبالی (بمترین حالت مم ن بیشترین فاصله را با
راهحل ایده آل منیی (بدلرین حالت مم ن ساشته باشد .فضای ههدف
بین س معیار به عنحان نمحنه سر ش ل ( 2نشهان ساسهشهده اسهت .سر
اینجا  A- A+به لرلیب ،راهحهل ایهده آل مثبهت راهحهل ایهدهآل
منیی است .گزینه  A1به نسبت گزینه  A2فاصله کمتری لها راهحهل
ایهده آل مثبهت فاصهله بیشهتری را لها راهحهل ایهده آل منیهی سارس
(اصورپحر. 1393 ،

j=1, 2………n

-3به سست آ رسن زن هر یس از معیارها ایجاس مالریس زنهی
نرمال شده :سر این راستا شهاخصههای سارای اهمیهت بیشهتر از زن
بااللری برخحرسارند .سر اق مالریس ( vحاصلضرب مقاسیر استاندارس
هر شاخص سر ا زان مربحط به خحس می باشد.
Vij = Wij * ri j
(5
 -4لعیین راهحل ایدهآل مثبت منیی:
(6
=

A-

A+
={(max Vij |j ɛ J), (min Vij |j ɛ J′ )},
}) {(min Vij |j ɛ J), (max Vij |j ɛ J′

 -5لعیین فاصله گزینههای مالریس نرمال زنسار از نقهاط ایهده
آل مثبت منیی:
(7
=√∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖 − )2

𝑆𝑖−

=√∑(𝑉𝑖𝑗 − 𝑉𝑖 + )2 ,

 -6محاسبه نزسی ی نسبی به راه حل ایده آل:

𝑆𝑖−

𝑆𝑖+

= 𝑆−+𝑆+
(8
𝑖
𝑖
مقدار ∗𝑖𝐶 بین صیر یهس اسهت .هرچهه ایهن مقهدار بهه یهس
نزسی تر باشد راه ار به جحاب ایدهآل نزسی تر است راه هار بمتهری
میباشد.
∗
-7سر پایان با استیاسه از مقاسیر بهسست آمده ،ضریب 𝑖𝐶 را بهرای
هر گزینه مشخص بر اسا این ضریب ،سیاستههای ب اررفتهه سر
این لحقیا رلبهبندی میگرسس .گزینهای (سیاست کهه ∗𝑖𝐶 بزرگتهری
ساشته باشد مطلحبلر است.
آمار اطالعات محرس نیاز برای انجام محاسبات بهرآ رس مهدل از
سازمانها م سسات ذیربد مانند سهازمان جمهاس کشها رزی اسهتان
کرسستان سازمان آب منطقهای استان کرسستان برای سهال زراعهی
 1395-96گرسآ ری شده است .گیتنی است که برای ساخت الگحهای
محرسبررسی شبیهسازی سیاستها از نهرمافهزار ( GAMS1سیسههت
مدلسازی جبهری لعمی یافته استیاسهشده است.
∗𝑖𝐶

نتایج و بحث
مبنای تعریف سناریوها
شکل  -2فاصله اقلیدسی راه حل ایدهآل مثبت و منفی در فضای دو
بعدی (مومنی و شریفی سلیم)1390 ،

مراحل ریاضی ر

ش لاپسیس بصحرت زیهر مهیباشهد ( Pimerol

: and Romero, 2011
-1لش یل مالریس لصمی گیری با  mگزینه  nمعیار (شاخص
 -2نرمال سازی مالریس لصمی گیری
(4

, 𝑖 = 1,2, … . , 𝑚,

𝑗𝑖𝑋

√∑(𝑋𝑖𝑗 )2

= 𝑗𝑖𝑟

سر این لحقیا به منظحر حیو مدیریت منهاب آب سشهت قهر ه،
سیاسههته های قیمت هی ،یههر قیمت هی للییق هی از ایههن س سیاسههت
محرسبررسی قرار گرفت .با لحجه به شراید بارندگی سالههای آینهده
احتمال گسترش خش سالی لز م حیا ت بیشتر منب حیهالی آب سر
بلندمدت ،سر مطالعه حاضر سعی بر این است لا سهناریحهای 20 ،10
 30سرصد برای سیاستهای بیانشده اعمال محرسبررسی قرار گیهرس.
سناریحهای قیمتی بر اسا قیمت سایهای بهسستآمده سر مدل لحاظ
گرسید .قیمت سایهای نماسه آب سر مهدل  309 ،PMPلحمهان بدسهت
1- Generalized Algebraic Modeling System

بررسي اثرات سياستهاي کاهش مصرف منابع آب بر توسعه پایدار کشاورزي ...

آمد .سر مرحله بعد 10 ،سرصد از قیمت سایهای آب بهعنحان آببمهای
پرساختی لحسد کشا رزان سر نظر گرفته شد .لذا سر این لحقیا ،قیمت
آب به ازای هر مترم عب مصهرف آن ،پهس از اعمهال سهناریحی 10
سرصد افزایش معاسل  31لحمهان ( ، S1سهناریح  20سرصهد معهاسل 62
لحمان ( S2سناریح  30سرصد معاسل  93لحمان ( S3سر نظهر گرفتهه
شد سر هزینههای مصرفی سر مدل لحهاظ گرسیهد .از طرفهی سیگهر،
سیاستهای سممیهبندی ( یرقیمتی مقهدار برساشهت آب عبارلنهد از:
سناریحی ( S4یعنی کاهش  10سرصدی برساشت آب ،سهناریحی (: S5
کاهش  20سرصد سناریحی ( : S6کاهش  30سرصدی برساشهت آب.
همچنین ،بالحجه به اهداف راهبرسههای کشهحر سر راسهتای حیهو
پایداری مناب آب ،سه سناریحی سیگر برای لوییرات همزمهان مربهحط
به کاهش مصرف آب افزایش قیمهت آن بهه صهحرت زیهر سر نظهر
گرفتهشد لا اثرات آن سر منطقه محرسمطالعه بررسی گرسس.
 :S7لوییرات همزمان  10سرصدی افهزایش قیمهت آب کهاهش
 10سرصدی برساشت آب.
 :S8لوییرات همزمان  20سرصدی افزایش قیمت آب کاهش 20
سرصدی برساشت آب.
 :S9لوییرات همزمان  30سرصدی افزایش قیمت آب کاهش 30
سرصدی برساشت آب.
نتایج شبیهسازی سیاستها

سر این بخش به ارا ه نتایج بهسست آمده از الگهحی بمینهه کشهت
حاصل از برآ رس الگحی  PMPشبیهسازی سهناریحهای اعمهالشهده
برای سشت قر ه پرساخته میشحس .نتایج مربهحط بهه لوییهرات الگهحی
کشههت سر منطقههه محرسمطالعههه سر جههد ل ( 2گههزارش شههده اسههت.
همانطحر که مالحظه میشحس ،با افزایش قیمهت آب زیرزمینی سر همه
سناریحهای قیمت گذاری آب ( S1لا  ، S3سطح زیرکشهت محصهحالت
سیبزمینی یحنجه نسبت به ضعیت محجحس افزایش مییابد ،سرحالی
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که سطح زیرکشت محصحالت گندم ،جح خیهار نسهبت بهه ضهعیت
محجحس کهاهش یافتهه اسهت .همچنهین اعمهال ایهن سیاسهتهها بهر
محصحالت شبدر اسپر لاثیر قابل لحجمی نداشته است .مهیلهحان
گیت ،بالحجه به این ه این س محصحل سر شراید فعلی کمترین سطح
زیرکشت را سارند ،به نححی که سر مجمحع حد س  3سرصد زمهینههای
منطقه به کشت این س محصحل اختصاص یافته است ،فلذا با افزایش
قیمت آب ،لوییر قابل مالحظهای مشاهده نشده است.
اعمال سهناریحهای یرقیمتهی ( S4لها  ، S6بیشهترین لهاثیر را بهر
محصحل سیبزمینی ساشته است ،بهگحنهای که سطح زیرکشت سر ،S4
 S6 S5به لرلیب به میهزان  7/2 6/5 ،3/2سرصهد افهزایش ساشهته
اسههت .از طرفههی سیگههر ،سههطح زیرکشههت سههایر محصههحالت الگههح
کاهشیافته است .به گحنه ای که سر این سیاست با کاهش بیشهتر آب
قابل سستر  ،کشا رزان لمایل بیشتری به لوییر الگحی کشت نشهان
میسهند .از سیگر نتایج جد ل ( ، 2نتایج مربهحط بهه اعمهال سیاسهت
سحم ،یعنی لوییر همزمان کاهش بمرهبرساری افزایش قیمت آب (S7
لا  S9سر بخش کشا رزی سشت قر ه نشان میسهد ،بها اجهرای ایهن
سیاست همانند سیاسهت سهممیه بنهدی آب ،لنمها سهطح زیهر کشهت
محصحل سیب زمینی افزایش یافته است ،به نححی که لوییرات آن نیز
نسبت به سیاست ذکر شده کمتر است .سر مقابل سطح زیرکشت سایر
محصحالت الگح کاهش پیدا کرسه است .اجرای این سیاست منجر بهه
افزایش بیش از حد هزینههای لحلید محصهحالت پهرآب خحاههد شهد.
بطحر کلی سر جریان بمینهسازی با اجرای سیاستهای افزایش قیمهت
للییقی از ایهن س سیاسهت سر بیشهترین
آب ،کاهش آب سرسستر
حالت مم ن ( 30سرصد  ،مجمحع سطح زیرکشت بهلرلیب بهه مقهدار
 33/2 30/9 ،0/2سرصد نسبت به شراید کنحنی کهاهش بصهحرت
کشت نشده آیش سرآمده است.

جدول  -2نتایج حل الگوی برنامهریزی ریاضی اثباتی بر اساس سناریوهای مختلف (واحد :هکتار)
گندم آبی

جو آبی

سیبزمینی

یونجه

خیار

شبدر

اسپرس

سطح زیرکشت ()∆%

12101/1
S0
12094
S1
12087
S2
12060/6
S3
11187/8
S4
9252
S5
7859/3
S6
11370/6
S7
8780/7
S8
7525/4
S9
مأخذ :یافتههای لحقیا

1216
1210/4
1204/7
1202
928/9
707/4
537/1
911/6
776/6
472

4366
4371/2
4377/9
4383/7
4504/4
4650/2
4681/5
4452/3
4654/2
4553/3

3560/7
3564/7
3570/2
3577/5
2989/6
2632/7
2077/1
2939/2
2802/5
2211/6

1402
1390/5
1379
1367/5
1009/5
884/4
768/5
995/7
865/2
737/7

398/6
400
400/5
401
268/7
181/2
114/7
270/7
191/7
121/5

350/1
350/1
351/3
351/6
252/3
201/3
130/1
269/6
210/4
108/2

23394/5
(23380/9 -0/06
(23370/6 -0/1
(23343/9 -0/2
(21141/2 -9/6
(15508/9 -20/1
(16168/3 -30/9
(21209/7 -9/3
(18218/3 -22/1
(15629/7 -33/2

سناریوها
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نمودار  -3مقایسه سود ناخالص مزرعه پس از اعمال سناریوهای کاهش آب (واحد :میلیارد ریال)
جدول  -3تغییرات شاخصها و زیرشاخصها در اثر اعمال سناریوهای کاهش آب
سناریو

بازده ناخالص

1

بازده اقتصادی هر
مترمکعب آب

2

اشتغال

3

مصرف آب

4

فسفات

5

125
216483
32/03
7581
1641/3
S1
125/01
216475
32/03
7548
1634/1
S2
125
216352
32/01
7519
1626/9
S3
125/33
194893
32/78
8269
1611/7
S4
121/8
173243
30/36
8932
1547/4
S5
119/49
151583
27/88
9612
1457/1
S6
124/58
194893
32/81
8284
1614/5
S7
120/94
172948
30/6
8908
1540/7
S8
119/55
148985
27/64
9813
1451/2
S9
مأخذ :یافتههای لحقیا (:1میلیارس ریال :2 ،ریال بر مترم عب :3 ،هزار مترم عب:4 ،نیر-ر ز :5 ،کیلحگرم :6 ،لیتر

سر جههد ل ( ، 3میههزان لوییههرات هههر یههس از زیرشههاخصهههای
اقتصاسی ،اجتماعی زیستمحیطی سر اثر اعمال سناریحهای کهاهش
آب نشان ساسه شد .سرجه اهمیت هر یس از شاخصها زیرشاخصها
سر هر منطقهای متناسب با شراید آن منطقه متیا ت اسهت .بهر ایهن
اسا اهداف ،سیاستگذاریها اجرای لصهمیمات نیهز لحهت لهأثیر
سرجه اهمیت شاخصها زیرشاخصها قرار مهیگیهرس بنهابراین الزم
است برای اعمال سهناریحهای مختلهف بهرای جلهحگیری از برساشهت
بیر یه متناسب با اثرات اقتصهاسی ،زیسهتمحیطهی اجتمهاعی آن،
اهمیت هر یس از شاخصها زیرشهاخصهها سر سشهت قهر ه لعیهین
گرسس .سر جد ل ( 4زن نسهبی نمهایی ههر یهس از شهاخصهها
زیرشاخصها نشان ساسه شده است .معیار زیستمحیطی بها زن 40/1
بیشترین شاخص اجتماعی با زن  23/2کمترین لاثیر را سر پایداری
کشا رزی منطقهه محرمطالعهه سارس .سر اقه اهمیهت بهاالی شهاخص
زیستمحیطی ،نشانسهنده اهمیت مباحث زیستمحیطی بهاالخص
مصرف بیر یه آب سر این سشت است کهه مهیبایسهت سر سیاسهت-

اوره

5

179/02
179/01
179
184/04
178/22
173
183/64
178/11
172/63

علفکش
1/04
1/04
1/03
1
1/02
1/03
1/01
1/02
1/03

6

قارچکش
0/88
0/88
0/87
0/89
0/87
0/87
0/88
0/87
0/87

6

حشرهکش

6

1/06
1/06
1/07
1/15
1/12
1/11
1/14
1/1
1/11

گذاریهای بخش کشا رزی بخصحص سر اجرای سناریحهای کهاهش
آب به این اثرات لحجه گرسس .از سحی سیگهر اهمیهت بهاالی شهاخص
اقتصاسی ،پایین بحسن سرآمد سحس کشا رزان است ،به بیانی سیگر ،سر
ا لحیت س م ضر رت لحجه به استیاسه بمینه اقتصاسی منهاب محجهحس
باید صحرت بگیرس.
بالحجه به نتایج بدستآمده سر بین زیرمعیارهای شاخص زیسهت-
محیطی ،زیرمعیارهای میزان مصرف آب کحس شیمیایی ازله بهلرلیب
بهها زن نسههبی  22/1 41/5بیشههترین اهمیههت زیرمعیههار سههمحم
علفکش با زن  5/2سپس زیرمعیار قارچکش با زن  5/6کمتهرین
نقش را سر پایداری کشها رزی منطقهه سارنهد .مقهدار بهاالی شهاخص
مصرف آب به سلیل برساشت بیر یه ایهن منبه از ایهن سشهت اسهت،
بهطحریکه با لحجه به گسترش سطح زیرکشت آبی لقاضا بهرای آن
سر آینده ،لحجه به آن نسبت به سایر شاخصها ضر ری است .سر بهین
زیرمعیارهای شاخص اقتصاسی نیز ،زیرمعیار بازسهی ناخالص مزرعه با
زن نسبی  79بیشترین اهمیهت را بهر پایهداری کشها رزی سارس ،لهذا

بررسي اثرات سياستهاي کاهش مصرف منابع آب بر توسعه پایدار کشاورزي ...

حرکت به سهمت کشها رزی پایهدار بها کهاهش هزینههههای لحلیهد
سحسسهی آن همراه خحاههد بهحس .لنمها زیرشهاخص اجتمهاعی سر ایهن
لحقیا ،اشتوال نیر ی کار مزرعه بهعنحان مم لرین شاخص اجتماعی
سر نظر گرفته شده است ،بنابراین سرجه اهمیت ایهن شهاخص بها زن
 23/2نسبت به کل شاخصها محاسبه گرسید .با لحجه به زن هریس
از شاخصها زیرشاخصها ،زن نرمال شده هر یس از زیرشاخصها
محاسههبه گرسیههد .همههانطحر کههه از جههد ل ( 4مشههاهده مههیگههرسس،
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شاخصهای بازسه ناخالص ،مصرف آب اشتوال بیشهترین اهمیهت را
نسبت به سایر شاخصها سارا میباشهند .از سیگهر نتهایج ایهن جهد ل،
ضعیت لمایل قطبی هر یس از زیرشهاخصهها گهزارش شهده اسهت.
بالحجه به نتایج ،شاخصهای بازسه ناخالص مزرعه ،نسبت سحس بهه آب
مصرفی اشتوال سارای لمایل مثبت سایر شاخصهها سارای لمایهل
قطبی منیی میباشند.

جدول  -4ارزش وزنی هر یک از شاخصها و زیرشاخصها
ارزش وزنی

شاخص

شاخص()%

اقتصاسی

36/7

اجتماعی

23/2

وزن (نسبی)

وزن نرمال شده

تمایل

زیرشاخصها()%

زیرشاخصها ()%

قطبی

23/3

+
+

زیستمحیطی

زیرشاخصها

واحد اندازهگیری

بازسه ناخالص مزرعه

میلیارس ریال

79

نسبت سحس به آب مصرفی

ریال/مترم عب

21

13/4

اشتوال مزرعه

نیر/ه تار

23/2

23/2

+

میزان مصرف آب

هزارمترم عب

41/5

19/4

-

کحس فسیات

کیلحگرم/ه تار

15/9

3/9

-

کحس ازت

کیلحگرم/ه تار

22/1

10/5

-

علفکش

لیتر/ه تار

5/2

1/7

-

حشرهکش

لیتر/ه تار

9/7

2/6

-

قارچکش

لیتر/ه تار

5/6

2

-

40/1
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سر اسامه با لحجه به زنهای به سست آمهده از جهدا ل پیشهین
ساسههای مربحط به هر شاخص ،رلبهبندی سناریحهای اعمهالشهده بها
ر ش  TOPSISانجام گرفت .سر جد ل ( ، 5رلبههبنهدی سهناریحهای

کاهش مصرف آب متناسب با اثهرات اقتصهاسی ،اجتمهاعی زیسهت-
محیطی همچنین سرجه اهمیت هر کدام از سناریحها ارا ه شده است.

جدول  -5رتبه بندی سناریوهای قیمتی و غیرقیمتی
سناریو

معیار همسانی ( 𝒊∗𝑪)

رتبه

S1

0/550

3

S2

0/543

5

S3

0/537

6

S4

0/633

2

S5

0/549

4

S6

0/427

9

S7

0/637

1

S8

0/497

7

0/439

8

S9

مأخذ :یافتههای لحقیا
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بالحجه به مقاسیر معیار همسانی ،این معیار بین صیر یس متویهر
بحسه هرچه سناریحی محرس نظر به راه حل مطلحب همسانلهر باشهد،
مقدار معیار همسانی آن ،به عدس یس نزسیسلر است .همانطحر کهه سر
جد ل ( 5مشاهده میگرسس ،سهناریحی  S7بها مقهدار  0/637بمتهرین
ضعیت پایداری سر کشا رزی به عنحان سناریحی برلر پهس از آن
 S1 S4بههه لرلیههب بهها ارزش نمههایی  0/550 0/633ضههعیت
مساعدلری نسبت به سیگر سناریحها به لحاظ پایداری سارند.

نتیجهگیری و پیشنهادات
هههدف ایههن لحقیهها ،بررسههی آثههار پایههداری کشهها رزی سر اثههر
سیاستهای کاهش مصرف مناب آب سر بخش کشا رزی سشت قهر ه
می باشد .لحلیلهای محرس نظر به منظحر لعیین الگحی کشت اثهرات
کاهش مناب آب بر پایهداری کشها رزی طهی سهه سیاسهت صهحرت
پذیرفت که شامل سیاستهای سممیهبنهدی آب (سیاسهت مسهتقی ،
افزایش قیمت آب (سیاسهت یرمسهتقی اثهرات همزمهان ایهن س
سیاست میباشد .هرکدام از این سیاستها سر سه سهطح 30 20، 10
سرصد بها اسهتیاسه از الگهحی برنامههریهزی ریاضهی اثبهالی (PMP
رهیافههت حههداکثر آنتر پههی ( MEسر محههید نههرمافههزاری GAMS
مدلسازی برآ رس شد .سپس بههمنظهحر محاسهبه زن شهاخصههای
اصلی (اقتصاسی ،اجتماعی زیستمحیطی زیرشاخصهای آنمها از
فرآیند لحلیهل سلسهله مرالبهی ( AHPاسهتیاسه گرسیهد سر مرحلهه
نمههایی ،بهها اسههتیاسه از رهیافههت لصههمی گیههری گر هههی TOPSIS
سناریحهای اعمالشده رلبهبندی گرسیدند.
نتایج لحقیا نشان ساس که اعمال سیاستهای سهممیهبنهدی آب،
افزایش قیمت آب اثرات همزمان ایهن س سیاسهت ،باعهث کهاهش
مصرف آب ،کاهش مجمهحع سهطح زیرکشهت محصهحالت زراعهی
کاهش بازسه ناخالص منطقه شده است .نتایج سیاست افزایش قیمهت
آب نشان ساس که این سیاست چندان لأثیرگهذار نیسهت لنمها هزینهه
کشهها رزان را افههزایش مههیسهههد اثربخشههی آن سر صههحرت الخههاذ
سیاستهای ل میلی یرقیمتی لضمین مهیشهحس .همچنهین سر همهه
سناریحهای سممیهبندی آب للییا همزمان آن با قیمتگهذاری آب،
سطح زیرکشت لقریباً متناسهب بها مقهدار کهاهش آب قابهلسسهتر
کاهش خحاهد یافت الگحی کشت به نی محصحاللی (سیبزمینهی
که سرآمد بیشتری را به ازای هر مترم عب آب ایجاس میکننهد ،پهیش
میر س .همچنین نتایج حاصل از زنسههی شهاخصههای اقتصهاسی،
اجتماعی زیستمحیطی نشان ساس که مقدار شاخصها بهلرلیب برابر
 40/1 23/2 ،36/7میباشند بهگحنههای کهه معیهار زیسهتمحیطهی
بیشترین اهمیت را سر پایداری کشا رزی منطقه محرسمطالعه اییا مهی-
نماید .از مممترین سالیل ضعیت مطلحب پایداری این شاخص نسهبت

به س شاخص سیگر میلحان به باال بحسن شاخص میهزان مصهرف آب
اشاره کرس .نتایج همسانی لحسد سیگهر محققهان از قبیهل Gallego-
) ،Ayala, (2012اسههدی هم ههاران ( ، 2013ساساشههیان سههرای
هم اران ( 1394سا رپناه هم اران ( 1396گهزارش شهده اسهت.
نتههایج حاصههل از رلبهههبنههدی ل نیههس  TOPSISمتناسههب بهها اثههرات
اقتصاسی ،اجتماعی زیستمحیطی همچنین سرجه اهمیت هر یس
از زیرشاخصهای آنمها ،سهناریحهای  S7بههعنهحان سهناریحی برلهر
مطلحبلرین حالت پایهداری سهناریحی  ،S6ضهعیفلهرین سهناریحی
پایداری کشا رزی سر منطقه معرفی گرسیهد .سر ایهن سهناریحی برلهر،
مقدار بازسه ناخالص ،سطح زیرکشت مصرف آب کل محصحالت به-
لرلیب  10 9/3 ، 4/3سرصد نسبت به ضعیت فعلهی کهاهش یافتهه
است.
اعمال سناریحهای قیمتی یر قیمتی سبب کهاهش کهل سهطح
زیرکشت مزرعه شد که به معنی کهاهش لهحان اشهتوالزایهی بخهش
کشا رزی اسهت ،لهذا الخهاذ ایهن سیاسهتهها افهز ن بهر پیامهدهای
اقتصاسی -زیستمحیطهی افهزایش نهری بی هاری سارای پیامهدهای
اجتماعی سر مناطا ر ستایی نیز خحاهند بحس .بنابراین پیشنماس میشحس،
برای مقابله با این مش ل ،استیاسه از راه ارهای لحسعه اشهتوالزایهی
سر صنای جایگزین به یژه لحسعه صهنای پشهتیبان بخهش کشها رزی
لحصیه میگرسس باید سر سستحر کار برنامهریزان متحلیهان امهر قهرار
بگیرس .از طرفیسیگر ،بالحجه بهه این هه سهناریحهای سهممیهبنهدی
للییقی نسبت به سناریحی قیمتگذاری باعث صهرفهجهحیی بیشهتر سر
مصرف آب سر ا لحیت قرار گرافتهاند ،سر این صحرت س لت میلحانهد
با راه ارهایی مانند نصهب سسهتگاهههای کنتهرلکننهده کنتحرههای
هحشمند از طریا ک کرسن ساعت کار محلحرهای آبی مان از برساشت
اضافی آب از چاههای عمیا نیمهعمیا شحس.
نتایج حاصهل از زنسههی شهاخصههای اقتصهاسی ،اجتمهاعی
زیستمحیطی سر منطقه محرمطالعه نشان ساس که شاخصهای زیسهت-
محیطی نسبت به س شاخص سیگر از اهمیت بیشتری برخهحسار اسهت.
بنابراین باید سیاستهایی که بیشتر مربحط به کنترل عحامهل آسهیب-
رسان زیستمحیطی مانند مصرف آب ،کحس سمحم شیمیایی اسهت،
بیشتر محرسلحجه قرار گیرس.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the effects of different policies (water price increase, quotation
and combination of these two policies) on economic, social and environmental criteria in cope with agricultural
sustainability in Qorveh plain. Each of these policies was used at three levels of 10, 20 and 30 percent. A PMP
model is used to simulate the effects of these scenarios. Then, the AHP method was used to calculating the
weight of the indexes and sub-indicators, and in the final stage, using the TOPSIS approach, the scenarios were
ranked and the best scenario was selected. The results of the study showed that all scenarios will reduce the total
cropping area, gross profit and water consumption. Also, water pricing policy is not effective and only increased
the farmers' costs, but the quotation and the combined polices are recommended as effective policies. Also, the
environmental index was introduced as the most important decision indicator. Therefore, S7 scenario (10% in
water price increase a with 10% water quotation) was identified as the best scenario to obtaining the sustainable
goals in agriculture sector.
Keywords: Water pricing Policy, Water quotas, PMP, Analytic hierarchy process
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