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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی پایداری کشاورزی و تعیین الگوی کشت در اقلیم میانی (معتدل خزری) استان گلستان در اثرر امارال سیاسرتهرای
کاهش مصرف آب (افزایش قیات  %05و  ،%055سهایهبندی  %0و  %05و تلفیقی از آن دو) بر اساس پنج سناریوی ترجیحی (ترجیح اقتصادی ،تررجیح
محیطزیستی ،ترجیح اجتاامی ،ترجیح یکسان و ترجیح متخصصین) است .اطالمات موردنیاز شامل دادههای اسنادی و میردانی مسرتخرا از پرسشرنامه
هزینه تولید و مصاحبه رودررو با کشاورزان در سال زرامی  99-99به دست آمد .جهت محاسبه اوزان معیارهرا و زیرمعیارهرای پایرداری از پرسشرنامه و
مصاحبه با متخصصین استفاده گردید و بهمنظور تحقق اهداف تحقیق از روش برنامهریزی ریاضی مثبت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شرد .برر
اساس میانگین نظر متخصصین وزن معیارهای اقتصادی ،اجتاامی و محیطزیستی در پایداری به ترتیب  5/202 ،5/300و  5/000به دسرت آمرد .براثرر
اماال سیاستهای کاهش مصرف آب ،الگوی کشت ،مصرف نهادهها و سود ناخالص تغییر ناوده است .بر اساس نتایج ،درصورتیکه پایداری کل منطقه
مدنظر باشد سیاستهای قیاتی فقط منجر به افزایش هزینه کشاورزان خواهد شد .بهمالوه برای اصالح الگوی مصرف آب با اماال سیاستهای کاهش
مصرف آب در هاه سناریوها بهجز ترجیح اجتاامی سیاست سهایهبندی  %05پایدارتر است .در سناریوی ترجیح اجتاامی سیاست  %05افرزایش قیارت
آب پیشنهاد میشود؛ بهمبارتدیگر با اماال سیاست های کاهش مصرف آب برای نگهداری تعادل بین پایداری اقتصرادی و محریطزیسرتی برا پایرداری
اجتاامی ،تقابل وجود دارد و بایستی بین آنها مبادله صورت گیرد.
واژههاي کلیدي :سیاستهای قیاتی و سهایهبندی آب ،فرایند تحلیل سلسله مراتبی ،مدل برنامهریزی ریاضی مثبت
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پایداری کشاورزی در استفاده بهینه از نهادههایی چون آب ،زمین،
بذر ،نیروی انسانی ،ماشینآالت ،کود ،سم و  ...در تناسب با هر اقلیای
است .کشاورزی هنگامی پایدار خواهرد برود کره ازنظرر برو شرناختی
مناسب ،ازنظر اجتاامی مادالنه و ازنظر اقتصادی مقررون برهصررفه و
الگویی باشد که هدف آن تولید مواد غذایی موردنیاز برای دستیابی به
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه اقتصاد کشاورزی دانشرگاه ملرو کشراورزی و
منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 -2استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ملو کشاورزی و منابع طبیعی گرگران،
گرگان ،ایران
 -0دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ملو کشاورزی و منابع طبیعری گرگران،
گرگان ،ایران
 -3استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ملو کشاورزی و منابع طبیعی گرگران،
گرگان ،ایران
(* -ایایل نویسنده مسئول(Email: arezaee@ gau.ac.ir :
DOR: 20.1001.1.20087942.1401.16.2.15.4

امنیت غذایی است ( .)FAO0.2013در این میان پایرداری کشراورزی
وابستگی زیادی به الگوی کشت و بالطبع آن پایداری منرابع آب دارد.
بهمالوه بایسرتی معیارهرای کشراورزی ،محریط زیسرتی ،اجتارامی و
اقتصادی را مدنظر قرارداد .برخی از این معیارها ناسازگار هستند ،مرثال
حداکثر سود خالص مزرمه نیازمند اسرتفاده بیشرتر از منرابع آب اسرت
درحالیکه پایداری سیستم مستلز کاهش مصرف آب است (مظیاری
فرد و هاکاران.)0092،
کشاورزی در استان گلستان سهم بزرگری در اقتصراد منطقره دارد
بهنحویکه سهم ارزشافرزوده بخرش کشراورزی در اسرتان گلسرتان
 23/90درصد و بسیار باالتر از متوسط کشروری ( 0/10درصرد) اسرت
(استانداری گلستان .)0355 ،در سرالهرای اخیرر بره دالیرل مختلر
ازجاله افزایش تقاضای آب ،توسعه سطوح زرامی و فشار بیشازحد به
آبخوان دشت گرگان و نیز تغییررات اقلیاری نشرانههرایی از ترنش در
پایداری کشاورزی ناایان گردیده است .بحران آب یکی از جدیتررین
معضالت اقتصادی ،محیط زیستی و حتی سیاسی است و بهرهبررداری
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بیرویه از منابع آب ،پایداری را با مشکل مواجه خواهد کرد .شهرستان
ترکان یکی از مناطق دشت حاصلخیز گرگان به شراار مریآیرد کره
نقش مهای را در توسعه کشاورزی این استان به مهده دارد .بر اساس
آمار شرکت آب منطقه ای اسرتان گلسرتان میرزان پتانسریل آبهرای
سطحی و زیرزمینی استان گلستان به ترتیرب  0200و  0205میلیرون
مترمکعب و بررای بنردر تررکان بره ترتیرب معرادل  03و  9میلیرون
مترمکعب است .منابع آب سطحی شهرستان ترکان تنهرا بره آورد دو
رودخانه قرهسو در جنوب شهرستان و گرگان رود در بخش شاالی آن
محدود میگردد .در این میان آبدهی رودخانره گرگران رود برهمنروان
رودخانه اصلی دشت گرگان در سال زرامی  0099-0099با توجره بره
کاهش نزوالت جوی و میزان مصارف آبی در باالدست نسبت به دوره
درازمدت از کاهشی به میزان  00/2درصد برخوردار بوده است (شرکت
آب منطقهای اسرتان گلسرتان .)0099،ازجالره مسرالل مارده بخرش
کشاورزی این شهرستان میتوان به آب ماندگی و سیالب در منطقه و
فقدان زهکشی مناسب اراضری ،پاسرخگو نبرودن پتانسریل منرابع آب
شهرستان بره نیازهرا و تقاضراها و هاینرین نادرسرت برودن الگروی
مصرف آب ،اشاره ناود .این وضعیت ماال به برداشرت بریشازحرد از
سفرههای آب زیرزمینی منجر شده و از آبخوان دشت تررکان اضرافه
برداشت صورت میگیرد و لذا ادامه این امر به تضعی پایداری بخش
کشاورزی به منوان مصرفکننده بزرگ آب کاک می نااید .هاینرین
بر اساس آمار یادشده در سال  99قریب  03/22میلیون مترمکعب تنها
از  172حلقه چاه مایق و نیاره مایرق و سرطحی مجراز استحصرال
گردیده است و از مقادیر برداشت از چاههای غیرمجاز رقرم دقیقری در
دسترس نیست .در آنسو و مالوه بر تغییرات اقلیای به وجود آمده به
دالیل مختل اقتصرادی و اجتارامی قیارت آب در سرالهرای اخیرر
افزایش چندانی نداشته که خود این امر به توسعه چاههای غیرمجراز و
برداشت بیرویه از آب زیرزمینی دامن میزند.
در کشور ایران استفاده از آب زیرزمینی برای تاا استفادهکنندگان
تررا سررال  0099رایگرران برروده و هزینررهای برررای آبیرراری پرداخترره
ناررریگردیرررده اسرررت (رأی وحررردت رویررره دیررروان مررردالت
اداری .)0092/05/03،در حال حاضر نیز تحت منوان حرق النظراره از
کشرراورزان وجهرری دریافررت نارریشررود لرریکن از سررال  0099جهررت
بهرهبرداری از آب چاهها در تبصره  9قانون بودجه سالهرای  0099و
 0355آمده است که شرکتهای آب منطقرهایری مریتواننرد حرداکثر
مبلغی به میزان  255ریال به ازای برداشت یک مترمکعب آب دریافت
ناایند.
مطالعات مختلفی به بررسی پایداری سیاستهرای آب کشراورزی
پرداخته اند .پرهیزکاری و هاکاران ( ،)0090برای شربیهسرازی پاسر
کشاورزان شهرستان زابل نسربت بره سیاسرتهرای قیارتگرذاری و
سهایه بندی آب آبیاری از مدل اقتصادی تولید محصوالت کشراورزی
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منطقهای ) (SWAP0و مردل برنامرهریرزی ریاضری مثبرت اسرتفاده
کردهاند .نتایج نشان داد که اماال سیاستهای قیاتگذاری و سهایه
بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجاوع سطح زیر
کشت محصوالت زرامری بره میرزان  9/03و  0/03درصرد و کراهش
میزان آب مصرفی به میزان  1/20و  7/50درصد نسبت به سال پایره
شد .اسعدی و نجفری ( ،)0099نیرز در بررسری اثررات سیاسرت هرای
کاهش مصرف منابع آب بر توسعه پایدار کشاورزی در دشت قروه بره
کاک الگوی برنامه ریرزی ریاضری اثبراتی () PMP2و شاخصرههرای
اصلی و استفاده از رهیافت روشهای ترجیح برر اسراس مشرابهت بره
راهحل ایدهال ) )TOPSIS0به این نتایج دست یافتند که سرناریوهای
موردبررسی ،موجب کراهش کرل سرطح زیرکشررت مزرمرره ،سررود
ناخرالص و کاهش مصرف آب مصرفی شده است .رضایی و هاکاران
( ،)0099با هدف ارزیابی پایرداری منرابع آب ناشری از سیاسرتهرای
مدیریت تقاضا به بررسی اثر سیاستهای قیاتری و سرهایهبنردی آب
کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان پرداخته و نتیجه گرفتند
که اماال سناریوی  %05و  %25سهایهبندی منرابع آبری بره ترتیرب
منجر بره کراهش  %9/9و  %00/01مصررف آب و کراهش  %5/03و
 %0/70سود ناخالص خواهد شد .بینیراز و هاکراران ( ،)0355اثررات
بالقوه قیاتگرذاری و سرهایهبنردی آب برر بهررهوری آب و مصررف
نهاده های کشاورزی در استان کهگیلویره و بویراحارد را موردبررسری
قرار داده و نشان دادند که در تاا سناریوهای افزایش قیات آب و یرا
کاهش سهایه آب ،سطح زیر کشت و مصرف آب محصروالت آببرر
کاهش و سطح زیر کشت محصوالت دیم افزایشیافته است.
دانترریس و هاکرراران باهرردف بررسرری پایررداری کشرراورزی در
بخشهایی از یونان به مقایسه بین پایرداری کشراورزی در دو منطقره
(اپیروس و مقدونیه غربی) بین شاخصهای محیطزیستی ،اقتصرادی
و اجتاامی و در قالب ترکیبی از  20شاخص جداگانه پرداختهاند .نتایج
مطالعه آنها نشان میدهد که سطح پایداری در اغلب شراخصهرا در
منطقه اپیروس بسیار باالتر است به نحوی که میزان شاخص پایداری
کشاورزی در این منطقه  5/192و در منطقره مقدونیره غربری 5/059
است که بیشتر ناشی از تفاوت اقتصاد دو منطقه بروده اسرت .برهطرور
مثال طبق ارزیابی محیطزیستی ،شاخص محیطزیستی منطقه اپیروس
( )5/001باالتر از مقدونیه غربی ( )5/333است ،چرا که در اسرتفاده از
کود و آفتکشها امتیاز باالتری کسب کرده و در منراطق بیشرتری از
کشاورزی ارگانیک استفاده میشود) .(Dantsis et al.2010آیردا در
مقاله خود به استفاده از مدل برنامهریزی به نا ( MATA0ابزار تحلیل
چندگانه برای بخش کشاورزی) به تأثیر سیاست قیاتگرذاری آب برر
1- Statewide Agricultural Production Model
2- Positive Mathematical Programming model
3- technique of order preference similarity to the ideal
solution
4- Multiple Analysis Tools for Agriculture
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تقاضای منابع آب توسط کشاورزان در رابطه با فعالیتهرای زرامری و
درآمد آنها پرداخت و نشان داد که سیاسرت قیارتگرذاری آب ترأثیر
منفی بر تقاضای منابع آب در غنا دارد؛ اما این ترأثیر تنهرا زمرانی رخ
میدهد که قیات آب به میزان قابلتوجهی افزایش یابد .ایرن مطالعره
هاینین توصیه میکند که سیاست قیاتگذاری آب نباید برهتنهرایی
به منوان یک ابزار سیاستی مورداستفاده قرار گیرد ،بلکه باید هاراه برا
سایر سیاستهای صرفهجویی در مصرف آب برهمنظرور دسرتیابی بره
بهترین نتایج استفاده شود ( .(Aidam, 2015تاراداس و هاکاران برا
انتخاب یک مزرمه مختلط از درختان انگور و زیترون ضران بررسری
بهترررین شرریوههررای مرردیریت مزرمرره در جنرروب اسرررانیا از طریررق
مدل( INSPIA0ابتکرار بررای کشراورزی مولرد پایردار) و برر اسراس
دادههای ثبت و ضبطشده مزرمه در طول  0سال به ارزیرابی پایرداری
بر روی  00شاخص ازجاله مدیریت خرا ،،مردیریت محصرول ،کرود
دهی ،تنوع زیستی ،سودآوری ،آب و انرژی پرداختره و نتیجره گرفتنرد
که ارزش شاخصرهای ترکیبری براالتر اسرت و بهبرود کیفیرت خرا،،
آب وهوا ،بهبود تنوع زیستی و خدمات اکوسیستای به ارتقاء کشاورزی
پایدار کاک میکند ( .)Tarradas et al.2020زورامرانی و هاکراران
پایررداری کشرراورزی را برررای محصرروالت دالارری ،درخترران زیتررون،
محصوالت زرامی و مزارع دا در یونان با اسرتفاده از فرآینرد تحلیرل
سلسله مراتبی ( )AHP2بررسی کرده اند .بر اساس نتایج این تحقیرق،
در وزنرری مسرراوی از شرراخصهررای اجتاررامی ،اقتصررادی و محیطرری
مالکرد کلی پایداری محصوالت دالای در رتبره اول ،دامرداریهرا در
رتبه دو و درختان زیتون و محصوالت زرامی با مالکرد کاترر رتبره
سو را کسب کردند (.)Tzouramani et al.2020
بررسی مطالعات انجا شده نشان میدهد بهرهبرداری بریرویره از
منابع آب ،پایداری کشاورزی را با مشکل مواجره خواهرد کررد .نترایج
اغلب مطالعات صورت گرفتره بره وزن براال و مرثثر شراخص محریط
زیستی در پایداری کشاورزی اشاره دارند و هاینین بره اثررات مثبرت
اماال سیاستهای قیاتگذاری و سهایهبندی آب آبیاری بر کراهش
مصرررف آب و افررزایش بهرررهوری آن پرداختررهانررد کرره بررر پایررداری
کشاورزی تأکید دارد .ازاینرو بهبود مردیریت مزرمه و مصررف بهینره
آب کشاورزی گامی مثثر برای دستیابی به اهداف اقتصادی ،اجتارامی
و محیط زیستی بهمنظور حفظ و ارتقاء پایداری کشاورزی خواهد برود.
با توجه به محدودیت منابع آبی در استان گلستان ،این مطالعه با تلفیق
مدل برنامه ریزی مثبت ( )PMPو روش هرای فراینرد تحلیرل سلسرله
مراتبی ( )AHPو با هاراهی اولویتبندی ترجیحات مختل (اسرتفاده
از  0سناریوی ترجیحی اقتصادی ،اجتاامی ،محیط زیستی ،یکسران و
متخصصررین) برره بررسرری اثرررات سیاسررتهررای کرراهش مصرررف آب
(سرهایهبنردی ،قیارتگررذاری و تلفیقری) برر پایرداری کشرراورزی در
شهرستان ترکان (منطقه میانی دشت گرگان) پرداختره کره ایرن امرر
1- Initiative for Sustainable Productive Agriculture
model
2- Analytic hierarchy process

یک نوآوری در امر تحقیق محسوب میگردد.
روش تحقیق

برای دستیابی به اهداف تحقیق ،پس از مرور منرابع و برر اسراس
معیارهای مختل اقتصادی ،اجتاامی و محیط زیستی ،شراخصهرای
پایداری تدوین گردید و به کاک نظرات متخصصرین بره رتبرهبنردی
شاخصها پرداخته شد .سرس با استفاده از روش برنامهریرزی ریاضری
مثبت شربیه سرازی رفترار کشراورزان بازسرازی گردیرده و برا امارال
سیاستهای مختل قیاتی و سرهایهبنردی آب و بره کارک فراینرد
تحلیل سلسله مراتبی ،پایداری زرامی شهرسرتان تررکان برر اسراس
سناریوهای مختل ترجیحی انجا گرفت (شکل .)0
منطقه موردبررسی ،تعییی حجی نمونیه و جمی آوري آمیار و
اطالعات

تحقیق حاضر در محدوده شهرستان ترکان بهمنوان نااینده اقلیم
معتدل خزری و در میان دو منطقه اقلیاری شراالی و جنروبی اسرتان
گلستان صورت گرفته است (شکل  .)2بارندگی شهرستان تررکان در
سال  0099به میزان  390/3میلیمتر بوده است .از خصوصریات ایرن
منطقه میتوان به خا ،نفوذناپذیر تا متوسرط ،آب مانردگی ،نابهنگرا
بودن آب سطحی ،وجود چاههای بهرهبرداری پرشاار شامل چراههرای
مایرررق و نیاررره مایرررق ،اشررراره نارررود (شررررکت آب منطقرررهای
گلستان .)0099،بارندگی شهرستان ترکان در سرال  0099بره میرزان
 390/3میلیمترر گرزارششرده اسرت .مسراحت اراضری زرامری ایرن
شهرستان بنا بر اطالمات سازمان جهاد کشاورزی اسرتان گلسرتان در
سال زرامی  0099-99در حدود  23937هکتار بوده است کره از ایرن
سطح به مقدار  3015هکتار کشت آبی (قریب  )%07/0است (سازمان
جهاد کشاورزی استان گلستان.)0099،
مالوه بر آمار اخذشده از سازمان جهاد کشاورزی اسرتان گلسرتان
(سال زرامری  ،)0099-0099کلیره اطالمرات موردنیراز فعالیرتهرای
زرامی از طریق تکایرل پرسشرنامه و مصراحبه رودررو برا کشراورزان
(شامل محصوالت ماده آبی زرامی گند  ،کلزا ،ذرت ملوفهای ،پنبره،
شالی و چغندرقند) جاعآوری گردید و بررای تعیرین حجررم ناونره از
روش ناونه گیری تصادفی استفاده شد (رابطه  .)0در ایرن رابطره =N
تعداد کل جاعیت آماری =Z ،ضرریب اطاینران ،کره چنانیره سرطح
معنیداری آزمون برابر با  5/50باشد ،مقدار این ضریب برابر اسرت برا
 =S ،0.91واریانس وجود صفت در جامعه (در این پرووهش از نسربت
واریانس سوددهی استفادهشده است) =d ،دقت ناونهگیری و  =nتعداد
ناونه است .در این پووهش تعداد ناونه در جامعه (زارمین کشت آبری
شهرستان ترکان) برابر  012نفر به دست آمد.
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شکل  -1شماتیک مراحل تحقیق

شکل  -2موقعیت شهرستان ترکم در استان گلستان و منطقه اقلیمی میانی

()0

Nz 2 s 2
Nd2 + z 2 s 2

=n

هاینین برای وزن دهری معیارهرا و زیرمعیارهرای تعیرینکننرده
پایداری ،از نظررات  00نفرر متخصصران (خبرگران) امرر پایرداری در

تخصررصهررای اقتصرراد کشرراورزی و ملررو آبوخررا ،شررامل :ملررو
مهندسی آبیاری ،آبیاری و زهکشری ،زرامرت و توسرعه کشراورزی در
قالب تکایل پرسشنامه استفادهشده است (این افراد برهصرورت کرامال
تعادی و غیر تصادفی انتخابشدهاند).

 454نشریه آبياري و زهكشي ایران ،شماره  ،2جلد  ،16خرداد-تير 1401

شبیهسازي الگوي کشت و سیاستهاي قیمتی و غییر قیمتیی

روش تحلیل سلسله مراتبی

آب

فن تصایم چنردمعیاره برای تحلیل مسالل پیییده معیار مناسربی
به شاار میرود که با ترکیبی از دادههای کای و کیفی شامل نظررات
کارشناسان هاراه است .این تکنیک توانایی تصایم گیری با معیارهای
چندگانرره از طریررق تجایررع خصیصررههررای مختل ر برررای انتخرراب
گزینررههررای مسررتقل را دارد ( .)Belton & Stewart, 2002روش
تحلیل سلسله مراتبری ( )AHPیکری از روش هرای جرامع و مترداول
سیستمهای طراحیشده کاربرد تکنیک  (MCDA)0برر اسراس مردل
ارزش نهایی است که برای استخراا اولویت ها به نظرات کارشناسران
تکیه دارد ( .)Saaty, 2008در تحقیق حاضر به دلیرل توانرایی انجرا
مقایسه زوجی و تجایع ویوگیهای مختل پایرداری از روش تحلیرل
سلسله مراتبی بررای سرنجش و اولویرت بنردی سیاسرت هرا اسرتفاده
میشود.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شامل مراحل زیر اسرت -0 :سراخت
درخت تصرایم  -2مقایسره جفتری معیارهرا و گزینرههرا -0محاسربه
سازگاری که پس از مقایسه جفتی معیارها و گزینهها مورد ارزیابی قرار
می گیرد و چنانیه نرخ ناسرازگاری کوچک تر یرا برابرر برا  5/0باشرد،
سازگاری در قضاوتها موردپذیرش است در غیر این صرورت بایرد در
داوری تجدیدنظر شود -3 .ایجاد ارزش مرددی کره برا تجایرع هاره
خصیصه ها و برای گزینه های تصایم در منطقه محاسبه می شود و برا
نرمالسازی اهایت نسبی هر شاخص را نشان میدهد .در این مرحلره
امتیاز نهایی هر یک از گزینهها بر اساس رابطه ( )3تعیین میشود:
 = ∑nk=1 ∑mامتیاز نهایی
()0
) i=1 Wk Wi (g ij
در رابطه فوق  Wkضرررریب اهایت معیار  ،Wiضرررریب اهایت
زیرمعیار i ،gijامتیاز گزینه  jدر ارتباط با زیرمعیار  iهستند -0 .تحلیل
حساسیت :برا تغییرپرذیری اهایرت معیارهرا و قابلیرت ارزیرابی نترایج
تصرایم انجرا مریگیررد ( .)Ishizaka and Labib, 2009در ایرن
تحقیرق و بررای کراربرد  AHPاز نرر افرزار )Expert Choice (11
استفاده گردیده است.

جهت شبیه سازی الگوی کشت و مقایسه با سطح زیر کشت سال
زرامی  0099-0099برهمنروان سرال پایره (الگروی موجرود) از مردل
برنامهریزی ریاضی کاک گرفتهشده است.
در این روش فرض بر این است که ترکیب فعالیت مشاهدهشده
در مزرمه انعکاسدهنده انتخاب بهینه موردنظر کشاورز است و یک
تابع هدف غیرخطی سطوح مشاهدهشده فعالیتها را بازتولید مینااید.
این روش در سه مرحله و به شرح زیر انجا میشود؛ ( )0تبیین مدل
برنامهریزی خطی با تابع هدف حداکثر سازی سود کشاورزان و
محدودیتهای کالیبراسیون با محدودیتهای منابع جهت برآورد
قیاتهای سایهای است )2( .در این روش ،تعیین پارامترهای تابع
هدف غیرخطی )تابع هزینه غیرخطی درجه دو ) با توجه به مقادیر
حاصله مرحله اول است.
́
́ − CX
Maximise z = PX
()2

)(0

]𝜆[ 𝑏 ≤ 𝑥S.t.: A
]𝜌[ 𝜀 𝑥 ≤ 𝑥° +
𝑥≥0
C v (x) = d′ x + 0.5 x ′ Qx

( )0تبیین مدل  PMPواسنجی شده نهایی با کاربرد تابع هزینه
غیرخطی کالیبره شده مرحله دو و مجاومه محدودیتهای منابع
(بهجز محدودیت کالیبراسیون) بهمنظور تحلیل سیاستها.
Max Z = p′ x − d′ X − 0.5 x′ Qx
)( 3
𝑏 ≤ S.t.: AX
X≥0

در معادالت فوق Zمقدار تابع هدف (سود ناخالص) که بایستی

حداکثر شود 𝑥 °، 𝑐 ′،𝑥 ،𝑏 ، A.ماتریس ضرایب فنی ،بردار منابع
موجود ،سطح تولید ،هزینههای متغیر سطح هر محصول و نیز سطح
فعالیت مشاهدهشده در سال پایه است .بردار 𝑑 ′و ماتریس Q
پارامترهای واسنجی شده تابع هدف غیرخطی و بردار هزینه
نهایی متغیر مربوط به تابع هزینه است 𝜆 ،𝜀 .و 𝜌 به ترتیب بیانگر
بررداری از امرداد کوچک مثبت ،قیات سایهای مربوط به
محدودیتهای منابع و قیات سایهای مربوط به کالیبراسیون است.
محدودیتهای این مدل با توجه به موضوع پرووهش و اهداف آن،
شامل محردودیتهای منابع آب ،زمرین ،نیروی کار ،ماشینآالت،
تناوب زرامی ،کودهای شیایایی (فسفاتِ ،ازتِ و پتاس) و محدودیت
ساو (مل کش ،حشرهکش و قارچکش) است .برای شبیهسازی
الگوی کشت و اماال سیاستها از نر افزار ( GAMS)23.0.2استفاده
گردید.

نتایج و بحث
سیاست های کاهش مصررف منرابع آب در ایرن پرووهش شرامل
سیاستهای قیاتی و سهایهبندی آب و تلفیقی از این دو بروده اسرت
که در قالب شش سیاست (گزینه) به شرح جدول  ،0اماال گردید.

1- Multiple Criteria Decision Analysis
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جدول  -1سیاستهاي اعمالی مختلف قیمتگذاري و سهمیهبندي آب
قیمتگذاري

سهمیهبندي
qouta

Pricing

بدون سهایهبندی
بدون سهایهبندی
 %0کاهش حجم آب
 %05کاهش حجم آب
 %0کاهش حجم آب
 %05کاهش حجم آب

 %05افزایش قیات
 %055افزایش قیات
بدون قیاتگذاری
بدون قیاتگذاری
 %05افزایش قیات
 %055افزایش قیات

نام گزینه
Choices
C1
C2
C3
C4
C5
C6

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )2تغییرات سطح زیرر کشرت و نهرادههرا را برر اسراس
سیاستهای قیاتی و سهایهبندی آب نسربت بره سرال پایره نشران
میدهد .هاانگونره کره مالحظره مری شرود ،براالترین تغییررات در
سیاسرررت ( )C4یعنررری سرررهایهبنررردی  %05و در سیاسرررت ()C6

سهایهبندی  %05توأمان با قیاتگذاری  %055مالحظه مریشرود و
پایینترین تغییرات در سیاست قیاتگذاری  )C1( %05قابلمشراهده
است.

جدول  -2اثر سیاستهاي سهمیهبندي و قیمتگذاري آب بر الگوي کشت شهرستان ترکم
محصوالت و نهادهها

سطح زیر کشت محصوالت ماده آبی
(هکتار)

گند
کلزا
ذرت ملوفهای
پنبه
شالی
چغندرقند
سطوح کشت
فسفات
نیترات (ازتِ)
پتاس
مل کش
حشرهکش
قارچکش
مقدار آب (مترمکعب)
نیروی کار (نفر روز)
سوددهی (میلیون تومان)

مقدار کل در
سال پایه

کودها (کیلوگر )
ساو (لیتر)

0905
009/2
200/3
90/7
0599/9
0225/0
3520/7
305009/1
921000/9
92971/9
1200/7
00509/9
925
22700702
97701/9
13010/23

C6

C5

C4

C3

C2

C1

-32/7
-99/9
-055
-09/0
-20/3
-07/0
-32/3
-35/7
-35/7
-30
-09/3
-27/3
-20/9
-29/0
-21/0
-02/5

-0/7
-00/2
-09/0
-2/0
-0/2
-2/0
-1
-0/9
-0/9
-0/7
0/0
0/9
-21/7
-3/0
-0/1
-0/0

-30/7
-055
-055
-09/7
-20
-07/3
-32/9
-30/2
-30/2
-30/1
-35
-27/0
-21/1
-29/0
-21/2
-1/9

- 1 /0
-03/0
-09/0
- 2 /1
-0
- 2 /3
- 1 /3
- 1 /0
- 1 /0
- 1 /0
0 /1
0 /7
-21/0
- 3 /0
- 0 /1
- 5 /0

-0/2
-00/1
-01/0
-2/0
-0/0
-2/2
-0/0
-0/0
-0/0
-0/2
3/9
0/7
-23/7
-3/0
-0/0
-1/9

-2/1
-0/9
-9/5
-0/0
-0/7
-0/0
-2/9
-2/1
-2/7
-2/1
2/3
0/9
-02/1
-2/0
-0/7
-0/0

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )2هاینین نشان میدهد ،میزان کاهش مقرداری آب در
دو سیاست سهایهبندی  C3و  C4متأثر از اماال سیاستهای کاهش
 0درصد و  05درصد اماالی بر الگوی کشت پایه بوده اسرت .کراهش
مقداری مصرف آب در دو سیاست قیاتری  C1و  C2بره ترتیرب 2/0
درصد و  3/0درصد است و مقادیر کاهش در دو سیاست تلفیقی  C5و
 C6به ترتیب برابر  3/0درصد و  29/0درصد است.

در اثر کاربرد سیاسرتهرای امارالی کراهش مصررف آب میرزان
سطوح کشت نیز تغییراتی داشته است و هاانگونه که دیده مریشرود
سطح کشت ذرت ملوفهای به میزان  055درصد و سطح کشرت کلرزا
به میزان  99/9و  055درصرد ،در سیاسرتهرای ( C4و  )C6کراهش
داشته است .در هاین سیاستها میرزان سرطوح محصروالت مختلر
دیگر نیز یعنی؛ گند  ،شالی ،پنبه و چغندرقند کاهش کاتری داشتهاند.
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افزایش قیات  055درصد مشابهت دارد ( )C2و این در حالی است که
کاترین کاهش سوددهی در اثر سیاست سهایهبندی  0درصد ( )C3و
سرس سیاست ( )C1و بیشترین کاهش سوددهی در سیاسرت توأمران
سهایهبندی  05درصد و افزایش قیات  055درصد یعنی سیاست C6
دیده میشود.
بهمنظور ارزیابی پایداری براثر امارال سیاسرتهرای شرشگانره
قیاتی و سهایه بندی آب و انتخاب بهترین سیاست در منطقه از پرنج
سناریوی ترجیح محیط زیستی ،تررجیح اقتصرادی ،تررجیح اجتارامی،
ترجیح یکسان و ترجیح متخصصین استفادهشده است (جدول .)0

هاینین مالحظه میشود کاترین تغییرات سطح کشت در اثر کراربرد
سیاستهای قیاتی ( C1و  )C2وجود دارد .در اثر کاربرد سیاستهای
اماالی مصرف نهاده هایی چون انواع کودها و سراو نیرز برا کراهش
روبهرو شده است و مشاهده میشود که در اینجا نیز بیشترین تغییرات
براثر کاربرد سیاستهای سرهایهبنردی و کاتررین آن در اثرر امارال
سیاست های قیاتی اتفاق افتاده اند .تغییرات میزان سوددهی مزارع نیز
در اثر کاربرد سیاستهای (گزینههای) مختل در ردی نهایی جردول
یادشده مشاهده می شود؛ در سیاسرت سرهایهبنردی  05درصرد ()C4
میزان کاهش سوددهی با میزان بهدستآمده حاصل از اماال سیاست

جدول  -3وزن شاخصهاي پایداري در سناریوهاي مختلف ترجیحی
ترجیحات (سناریوهاي ترجیحی)
ترجیح متخصصین
ترجیح اقتصادی
ترجیح اجتاامی
ترجیحی محیط زیستی
ترجیح یکسان

وزن شاخص اقتصادي

وزن شاخص اجتماعی

وزن شاخص محیط زیستی

5/202
5/205
5/055
5/205
5/000

5/000
5/205
5/205
5/055
5/000

5/300
5/055
5/205
5/205
5/000
منبع :یافتههای تحقیق

جدول  -4شاخصهاي پایداري اقتصادي ،اجتماعی و محیط زیستی
زیر

اهمیت زیر

معیار

معیار
32/0
00/0
22/3

محیط زیستی
00/0

درصد

زیر معیار

اهمیت

()2

آفتکشها
(ساو )

2

00/70

حشرهکشها
مل کشها
قارچکشها

0
2
0

نیتروژن

0

39/73

کودها

0

21/20

فسفات

2

21/99

پتاس

0

23/09

آب

0

35

_

_

_

زیر معیار ()1

اجتاامی
20/2
اقتصادی
30/0

اشتغال در
مزرمه
سوددهی
مزرمه
بهرهوری
آب
ارزش تولیدات
کشاورزی

رتبه

معیار اصلی

رتبه در

درصد

مقیاس/

جهت اثر

واحد

در پایداري

لیتر در هکتار
لیتر در هکتار
لیتر در هکتار
کیلوگر در
هکتار
کیلوگر در
هکتار
کیلوگر در
هکتار
مترمکعب در
هکتار

-

مصرف در هکتار
مصرف در هکتار
مصرف در هکتار

-

مصرف در هکتار

-

مصرف در هکتار

-

مصرف در هکتار

-

-

توضیحات

مصرف در دوره
رشد
نیروی کار در
هکتار

0

055

_

_

_

نفر -نیرو

+

0

37/91

-

-

-

ریال

+

درآمد-هزینه

2

29/07

-

-

-

نسبت (درصد)

+

محصول تولیدی
به آب

0

20/07

-

-

-

ریال در هکتار

+

قیات *مالکرد

منبع :یافتههای تحقیق

ارزیابي اثرات سياستهاي کاهش مصرف آب بر پایداري زراعي در اقليم مياني استان گلستان

سطح 4
سياست ها
)گزینه ها(

سطح 3
زیرشاخص2

سطح 3
زیرشاخص1

سطح 2
شاخص ها
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سطح 1
هدف اصلي

س د دهي
مزرعه

C1

ارز
ت يدات

C2

ب ره وري آب

C3

س اته

ازته

نيروي کار

اقتصادي

اجتماعي

پایداري
زراعي

ک دها

C4
پتاسه
آب

C5
عل

C6

کش

شره کش
قار

م ي
زیستي

سمو

کش

شکل  -3درخت تصمی پایداري زراعی تحت تأثیر سیاستهاي قیمتی و غیر قیمتی آب

درختواره تصایم برای تعیین اثرات سیاستهای کاهش منابع آب
بر پایداری زرامی شهرستان تحت تأثیر سیاسرتهرای قیاتری و غیرر
قیاتی آب در شکل شااره  0نارایش دادهشرده اسرت .در سرطح اول
پایداری ،هدف اصلی وجود دارد که حاصل تجایرع سه شاخص محیط
زیستی ،اقتصادی و اجتاامی (در سطح  )2است .ایرن شراخصهرا بره
زیرشاخههای قابلاندازهگیری (در سطح  )0شامل نهادههرای مصررفی
آب ،کودها (فسفاتِ ،ازتِ ،پتاسِ) ،ساو (مل کشها ،حشرهکرشهرا،
قارچکشها) و نیروی کار ،بهرهوری فیزیکی آب ،سروددهی مزرمره و
ارزش تولیدات در سطح مزرمه تقسیمبندی شدهاند و درنهایت تحلیرل
این دادهها به کاک اماال سیاستهای شرشگانره در سرطح چهرار
صورت گرفته است.
رتبه و وزن هر معیار و زیرمعیار پایداری ،مقیاس و جهرت اثرر آن
در پایداری بر اساس نظرر متخصصرین در جردول شرااره ( )3نشران

دادهشده است .وزن سه معیار اقتصادی ،اجتاامی و محیط زیسرتی در
پایداری کل بر مبنای اولویرتبنردی متخصصران بره ترتیرب ،5/300
 5/202و  5/000بررهدسررتآمررده اسررت و ایررن برردین معناسررت کرره
پاس دهندگان به پرسشنامه متخصصین از میان شاخصهای اصلی به
معیار اقتصادی ناره باالتری داده و تأثیر آنها بر پایداری بیشرتر از دو
معیار دیگر میدانند و بعدازآن نقش محیطزیسرت را برهمنروان معیرار
اصلی در رتبه دو قرار داده و لذا معیار اقتصرادی در رتبره سرو قررار
میگیرد .بر اساس دادههای حاصل در زیر معیار ساو رتبره اول ،دو
و سرو برره ترتیررب بررا  5/000 ،5/320و  5/223برره حشرررهکررشهررا،
مل کشها و قارچکشهرا اختصرای یافرت و در زیرر معیرار کودهرا؛
نیتروژن ،فسفات و پتراس بره ترتیرب برا وزنهرای  5/219 ،5/399و
 5/239در رتبه اول تا سو قرارگرفتهاند.
شاخصهای ساو  ،کودها و مصرف آب با اثر منفی و نیروی کار،
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بهرهوری فیزیکی آب ،سوددهی مزرمه و ارزش تولیدات زرامی با اثرر
مثبت هستند .در میان زیرمعیارها ،سوددهی باالترین وزن را در معیرار
اقتصادی داشته و پسازآن بهرهوری آب و ارزش تولیدات میباشرند و
هاینین آب ،بیشترین وزن را در میان معیارهای محیطزیستی داشرته
و در رتبههای دو و سو آفتکشها و کودها قرار دارند.
ارزیابی پایداري با اعمال سیاستهاي قیمتی و غیر قیمتی

بر اساس نظر متخصصین ،بیشرترین پایرداری در الگروی کشرت

شهرستان ترکان در سیاست سهایهبندی  05درصرد ( ،)C4برا نارره
پایداری به میزان  5/070اتفراق مریافترد و در رتبره بعردی سیاسرت
تلفیقرری ( )C6بررا ناررره  5/075قرررار دارد و کاترررین پایررداری در
سیاست های افرزایش قیارت آب ) (C2و ( )C1بره ترتیرب برا نارره
پایداری  5/010و  5/012میباشند (شکل  .)3در اینجرا مریتروان بره
نقش معیار اقتصادی نیز در باال رفتن میزان ناره پایداری در سناریوی
محیط زیستی دقت ناود.
0.2
0.18

5/500

5/500

5/530

0.16

5/500
5/533

5/530

5/535

5/530

5/579

5.579

5/590

5/590

5/579

5/579

C5

C6

C3

C4

C1

C2

5/530

5/509

5/530

5/509

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

محیط زیستی

اجتماعی

اقتصادی

شکل  -4نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم در سناریوي ترجیحی متخصصی (نرخ ناسازگاري=)0000

5/500

5/531

5/500

5/531

5/503

5/531

5/503

5/597

5/591

5/599

5/599

C5

C6

C3

C4

اجتماعی

5/537

محیط زیستی

5/531

5/531

5/502

5/503

5/599

5/590

C1

C2

0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

اقتصادی

شکل  -5نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم در سناریوي ترجیحی اقتصادي (نرخ ناسازگاري=)0000

ارزیابي اثرات سياستهاي کاهش مصرف آب بر پایداري زراعي در اقليم مياني استان گلستان

سطح پایداری زرامت آبی شهرستان ترکان در سرناریوی تررجیح
اقتصادی و در شکل شااره  0نشان دادهشده است .برر اسراس نترایج
بهدستآمده در اثر اماال سیاستهای قیاتری و سرهایهبنردی آب در
این سناریوی تحقیق ،بیشترین سطح پایداری باسیاست سرهایهبنردی
 05درصد ( )C4با ناره  5/075و سرس در اثر سیاست سرهایهبنردی
 )C3( %0بررا ناررره  5/019حاصررل گردیررده اسررت و کاترررین آن در
سیاست افزایش قیات  055درصد ( )C2با ناره  5/010قابل مشراهده
است .در اینجا سهم معیرار محریط زیسرتی موجرب براال رفرتن نارره
پایداری کل در سیاست سهایهبندی  05درصد شده است و نقش این
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شاخص را در پایداری اقتصادی شهرستان ترکان نشان میدهد.
بر اساس اماال سیاست هرای کراهش مصررف آب در سرناریوی
ترجیح محیط زیستی ،بیشترین پایداری در سیاست سرهایه بنردی 05
درصد ( )C4با ناره  5/079دیده میشود و پسازآن سیاسرت تلفیقری
( )C6برا ناررره پایررداری  5/079قررار دارد .هاینررین کاترررین سررهم
پایداری در سیاست افزایش قیات  )C1( %05به میزان  5/009وجرود
دارد (شکل  .)1هاانطور که در شکل نیز مالحظه میشود نقش معیار
محیط زیستی در پایداری باالی سیاست سهایهبنردی  C4و سیاسرت
تلفیقی  C6مثثر است.
0.2
5/501

5/501

5/537

5/537

5/539

5/537

5.510

5/519

5/530

5/533

5/531

5/530

5/530

5/533

C5

C6

C3

C4

C1

C2

5.575

5.591

5.597

5.575

0.15
0.1
0.05
0

محیط زیستی

اجتماعی

اقتصادی

شکل  -6نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم در سناریوي ترجیحی محیط زیستی (نرخ ناسازگاري=)0000

سطوح پایداری زرامت در شهرستان ترکان در سناریوی ترجیحی
اجتاامی در شکل شااره  7دیده می شود .در اثر اماال سیاسرتهرای
سهایهبندی و قیاتی آب بیشترین پایداری در سیاست افزایش قیارت

 )C1( %05با ناره  5/070است و کاترین نارره پایرداری بره میرزان
 5/015در سیاست کاهش  05درصد مقدار آب ( )C6دیده میشود.

0.2
0.15
5.592

5.575

5.592

5.575

5/593

5/592

5/503

5/537

5/503

5/537

5/500

5/503

5/533

5/530

5/533

5/530

5/533

5/530

C5

C6

C3

C4

C1

C2

محیط زیستی

اقتصادی

0.1

اجتماعی

0.05
0

شکل  -7نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم در سناریوي ترجیحی اجتماعی (نرخ ناسازگاري=)0000
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سیاست کاهش  05درصد مقدار آب ( )C4بره میرزان  5/075اسرت و
کاترین آن در سیاست افزایش قیات آب  05درصد ( )C1بره میرزان
 5/010است.

در شکل شااره  9نیز سرطح پایرداری زرامرت آب در شهرسرتان
ترررکان در سررناریوی ترجیحرری یکسرران و بررا اماررال سیاسررتهررای
سهایه بندی و قیاتی آب مالحظه میگردد .بیشترین ناره پایداری در

0.2
5/537

5/512

5/537

5/512

5/531

5/510

5/531

5/510

5/509

5/509

5/515

5/515

5/509

C5

C6

C3

C4

C1

5/510

5/512

5/530

5/531
5/509

C2

0.15
0.1
0.05
0

محیط زیستی

اجتماعی

اقتصادی

شکل  -8نمودار سطح پایداري زراعت آبی شهرستان ترکم در سناریوي ترجیحی یکسان (نرخ ناسازگاري=)0000

0.19
0.185
0.18

5/079

0.175
5/070

0.17
0.165

5/015

5/009

0.16
0.155
0.15

محیط زیستی

یکسان
C5

C6

متخصصین
C3

C4

اقتصادی
C1

اجتاامی
C2

شکل  -9نمودار سطوح پایداري کل زراعت آبی شهرستان ترکم در سناریوهاي  5گانه تحقیق (نرخ ناسازگاري=)0000

اولویت بندي سیاست هاي سهمیه بندي و قیمتی آب بر اسیاس
سناریوهاي ترجیحیی اقتصیادي ،اجتمیاعی ،محییط زیسیتی،
متخصصی و یکسان

بر اساس نتایج تحقیق برای اصالح الگوی مصرف آب در بخرش

زرامی با اماال سیاست های کاهش مصرف آب در اغلب سرناریوهای
ترجیحی بهجرز تررجیح اجتارامی ،براالترین رتبره و اولویرت اول بره
سیاست کاهش  05درصد حجم آب کراربردی ( )C4اختصراییافتره
است .پسازآن و در مرتبره دو اسرتفاده سیاسرت توأمران ( )C6قررار

ارزیابي اثرات سياستهاي کاهش مصرف آب بر پایداري زراعي در اقليم مياني استان گلستان

می گیرد .در سناریوی ترجیح اجتارامی ،سیاسرت افرزایش قیارت آب
 )C1( %05و سرس سیاست توأمران ( )C6در مرتبره اول و دو قررار
می گیرند .به مبارتدیگر اگر پایداری کل ،اقتصرادی و محریطزیسرتی
اهایت داشته باشد بهترر اسرت از سیاسرت سرهایهبنردی آب و اگرر
پایداری اجتاامی اهایت داشته باشد بهتر اسرت از سیاسرت افرزایش
قیات آب آبیاری در منطقه استفاده شود (شکل .)9

نتیجهگیري
در این پووهش به ارزیابی پایرداری کشراورزی در الگروی کشرت
(زرامت آبی شهرستان ترکان) در اثر اماال سیاستهای سهایهبندی
و قیاتی آب با توجه به معیارهای اقتصادی ،اجتاامی ،محیط زیستی و
بر اساس پنج سناریوی ترجیحی (متخصصرین ،اقتصرادی ،اجتارامی،
محیط زیستی و یکسان) پرداخته شد .باال بودن سرطح معیرار محریط
زیستی در پایرداری ترجیحرات مختلر (برهغیرراز سرناریوی تررجیح
اجتاامی) مالحظه گردید؛ به نحوی که در ناودار تجاعی شامل کلیره
سناریوها ،سطح باالی پایداری در سناریوی محیط زیستی دیرده شرد.
مشررابه چنررین نتیجررهای یعنرری پایررداری زرامرری بیشررتر در سررطح
شاخصهرای زیسرتمحیطری و براالتر از شراخصهرای اقتصرادی و
اجتاامی در مطالعات دیگر محققان نظیر؛ داداشیان سرای و هاکاران
( ،)0093داور پناه و هاکاران ( )0091و رضایی و هاکاران ( )0099به
چشم میخورد .در کنار نهاده آب و استفاده از سیاسرتهرای قیاتری و
غیر قیاتی آن و با توجه بره زیرمعیارهرای چرون سراو و کودهرا در
شاخص محیط زیستی ،نقش این نهادهها نیز در امرر پایرداری زرامری
شهرستان ترکان مثثر دیده میشود و میبایسرتی در جهرت افرزایش
پایداری زرامی در کراربرد انرواع آن احتیراط بیشرتری صرورت گیررد.
به طورکلی می توان نتیجه گرفت که برای دستیابی به کشاورزی پایدار
در محدوده شهرستان ترکان در وهله نخست رمایت مسرالل محریط
زیستی اهایت دارد و حفرظ و پایرداری کشراورزی در وهلره نخسرت،
کاهش آسیب و زیانهای محریط زیسرتی فعالیرتهرای کشراورزی را
میطلبد و سرس توجه به استفاده بهینره و اقتصرادی منرابع ضرروری
است.
نتایج این تحقیق هرچند حاکی از برتری سیاست سهایهبندی آب
نسبت به سیاسرت قیاتری آن در پایرداری الگروی کشرت شهرسرتان
ترکان دارد ،لیکن اختالف موجود میزان پایداری در برخی گزینهها به
هم نزدیک است .نزدیکی سطوح پایداری زرامی در برخی سناریوهای
ترجیحی مبین آن است کره در برهکرارگیری سیاسرتهرای قیاتری و
سهایهبندی آب در محدوده شهرستان ترکان میبایستی دقت کرافی
به مال آید تا با توجه لزو حفظ تعرادل مسرالل اقتصرادی و محریط
زیستی از یکسو و مسالل اجتاامی از سوی دیگر بیشرترین پایرداری
حاصل شود .هاینین در خصوی سیاستهای سرهایهبنردی ،اتخراذ
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سیاست کاهش در موجودی آب مصرفی در شرایط کمآبی و در سطح
 0درصد ،نسبت به حالت مبنا تغییر کای در پایداری ایجاد میکند ولی
کاهش آب مصرفی به میزان  05درصد هرچند تا حدی سبب کراهش
سود زارمرین مری گرردد ولری بره ایجراد پایرداری در سرطحی براالتر
میانجامد.
بدین ترتیب پیشنهاد میشود ،درصورتیکه جنبههای اقتصرادی و
بهویوه جنبههای محیط زیستی و پایداری کل اهایت دارد ،از سیاست
سهایهبندی  %05در اقلیم میانی اسرتان گلسرتان اسرتفاده گرردد و از
اماال سیاستهای قیاتی جز در افزایش و حفظ پایداری اجتاامی بنا
بر ضرورت استفاده شود .از روشهایی که بازده انتقال آب آبیاری را در
شرایط بحران کمآبی به حداکثر میرساند و از هدرروی آب جلروگیری
میکند استفاده شود (استفاده از لولههای انتقال در پوشش انهار سنتی،
نصرب دستگاههای کنترلکننده و کنتورهرای هوشاند ،بهرهگیرری از
روشهای نوین آبیاری ،توزیع نوبتی آب یا تحویل حجای آب با توجه
به الگوی کشت و ...ازجاله موارد است).
پیشنهاد می گردد؛ با توجه به جنبههای متفاوت مسالل اقتصادی،
اجتاامی و محیط زیستی در شهرستان ترکان از یکسرو و از سروی
دیگر تغییرات قابلتوجهی که در پارامترهای اقلیاری منراطق مختلر
استان گلستان وجود دارد؛ تحقیقات گستردهای بر روی مناطق مختل
استان گلسرتان در زمینره پایرداری زرامری و اثررات مختلر امارال
سیاستهای مصرف آب به مال آید .انجا تحقیقرات ایرنچنینری در
سنجش میزان پایداری مناطق و نظا هرای کشراورزی مهرم اسرت و
بهکارگیری دقیق هرچه بیشتر شاخصهای ارزیابی ،نتایج مثثرتری به
دنبال خواهد داشت و بدیهی است با افزودن معیارهای دیگر میتروان
به ارزیابیهای کاملتری دستیافت.
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Abstract
The purpose of this study is to evaluate the agriculture sustainability and determine the cultivation pattern in
the Caspian temperate climate by the implementation of water consumption reduction policies (price, quota and
a combination of the two) based on five scenarios of economic, environmental, social, and equal and experts'
opinion preferences. The required information including documentary and field data from the production cost
questionnaire and face-to-face interviews with farmers were obtained in the 2019-2020 crop year. The
questionnaire and interviews with experts were used to calculate the weights of sustainability criteria and subcriteria. In order to achieve the goals of the study, Positive Mathematical Programming method and Analytic
Hierarchy Process were used. Based on the average opinion of experts used in this study, economic, social and
environmental weights criteria in sustainability were calculated to be 0.453, 0.232 and 0.315, respectively. Also,
the cultivation pattern will change based on the implementation of water consumption reduction policies.
According to the economic and environmental sub-criteria, a 30% water quota policy and according to the social
sub-criteria, a 50% price increase policy will lead to agriculture sustainability and optimal water consumption at
the same time. In addition, to improve the pattern of water consumption in the agricultural sector, in the city of
Turkmen as a representative of the Caspian temperate climate, a policy to reduce the volume of water use by
30% is proposed by applying policies (price, quotas and a combination of the two) in all preferential scenarios
except the social preference. In the social preference scenario, a 50% increase in the water price is proposed. In
the other words, there is an opposition between economic and environmental sustainability and social
sustainability when implementing water consumption reduction policies and there must be an exchange between
them.
Keywords: Analytical Hierarchy Process, Positive Mathematical Programming, Water Pricing Policies,
Water Quotation Policies
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