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افت يآب با استفاده از ره يارزش اقتصاد برآورد

 شهرستان قوچاندر  مثبت ياضير يزيربرنامه

 ٭کهنسال، آرش دورانديش علی رهنما، محمدرضا

    02/10/1391تاریخ پذیرش:                                                                                           9/3/1391تاریخ دریافت:  
 دهيچک

چه بهتر آب هر برداري بهينهبهره و يت منابع آبيريمد به كشورها بيشتر آب، بحران بروز دليل به اخير هايدهه در
 ينهاده ترينمهم نيز و اقتصادي يتوسعه يكننده محدود عامل ترينمهم ياتين ماده حيا آب .اندكردهدا يپ گرايش

 ياضير يزيربرنامهافت يره يريبا به كارگآب  يارزش اقتصاد برآورد پژوهش، ينا از هدف. است ايران در كشاورزي
ن پژوهش با استفاده از به ياستفاده در ا مورد هايدادهشهرستان قوچان است.  يزراع بردارانبهره ميان درمثبت 

شهرستان قوچان فراهم  يبرداران زراعان بهرهينامه از مپرسش 111ل يو تکم يساده تصادف يريگروش نمونه يريكارگ
شتر از يهکتار ( و )ب 5برداران )كمتر از بهره در گروه برداران نمونه انس بهرهيوار تجزيهروش  يريكارگ. سپس با بهشد
)كاهش كاهش در منابع آب  سناريوير سه ينده تحت تاثيبرداران نماهر گروه از بهره شدند كه واكنشم يهکتار( تقس 5

ش در ي( و افزا5برداران گروهبهره يبرا يدرصد 05و  55، 13و كاهش  1بردارن گروه بهره يبرا يدرصد 03و  03، 03
 يبرا يدرصد 133و  13، 05ش يو افزا 1برداران گروه بهره يبرا يدرصد 133و  13، 03ش يمت آب ) افزايق

ارزش كاهش در منابع آب  ريويسنادر ق نشان داد كه يج تحقينتاقرار گرفتند.  يمورد بررس( 5برداران گروه بهره
 يارزش اقتصاد 5گروه برداران بهرهو در 1برداران گروه بهره يبرا ريال 0153و  1003، 1133 بيبه ترتآب  ياقتصاد

مانند گندم،  ير كشت محصوالتيسطح زن يهمچن .به دست آمده است ريال 0003و  1513، 133ب برابر يآب به ترت
 .شده است يرات كمترييموجود دچار تغ سناريوهاينسبت به  يو گوجه فرنگ ينيب زميجو، س

  .JEL :C61 ،Q12 ،R32 ،Q25 طبقه بندی
 ، شهرستان قوچانيمثبت، ارزش اقتصاد ياضير يزيركشت، برنامه يالگوآب، : یديکل یهاواژ

                                                             
 .دانشیار و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد کارشناسی ارشد )نویسنده مسئول(،به ترتیب دانش آموخته  ٭
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 مقدمه
 فاصله که است شده موجب ،هانهادهگر یبرخالف د آب تولید در انسان ناتوانی و آبی منابع کمیابی

 جهانمناطق  بیشتراد شده و در یر به شدت زیاخ یهاژه در دههیو به آب تقاضای و عرضه بین

های جوی ایران به لحاظ بارش از آنجا که(. 1392و همکاران،  ید )بخشیکمبود عرضه به وجود آ

جهان است  در یبارندگ یانگینران کمتر از میدر ا یبارندگ میانگیندنیا قرار دارد و  48در رتبه 

میلیارد  804آن حدود میزان کل بارندگی ساالنه متر( و یلیم 462 برابرمتر در یلیم 082)

توان گفت آب در ین میبنابرا میلیارد مترمکعب آب تجدید می شود 132تنها  که مترمکعب است

اران، ، دانشور و همک1344)کهنسال و همکاران، است  پیدا کردهای ژهکشاورزی ایران اهمیت وی

1349).  

با عرضه  سوک یران از یا مناطق بیشترمه خشک جهان مانند یمناطق خشک و ن بیشترامروزه 

هستند که علت  روروبه ن مناطقیدر ا یاد آب کشاورزیز یگر، با تقاضاید سویآب و از  یناکاف

شمس د به دست آمده از آن است )یآب و ارزش تول یمت پرداختیان قیاد میآن اختالف ز یاصل

کشاورزی، با  بخش آب، در برای منطقی و پذیرفتنی قیمت یک (. تعیین1349و همکاران،  ینیالد

(،  درصد92 ها )حدوددیگر بخش به نسبت بخش این به یافته تخصیص آب باالی توجه به سهم

 این برای گذاری مناسبقیمت دیگر، . به عبارتخواهد شددر مصرف آب  ییش کارایموجب افزا

 بازدهی درست آن، اجرای و گذارانقانون و کشاورزان میان آن پذیرش هایایجاد زمینه و نهاده

و  ییشود ) خواجه روشنایاز آب موثر واقع م کاراتر استفاده در و داده افزایش را کشاورزی تولیدات

 یهاشود، در بخشین نمییآن تع یارزش واقع آب بر پایه ی(. از آنجا که بها1349همکاران، 

ک کاال و یبه آب به عنوان  یل لزوم نگرش اقتصادین دلیبه هم ،شودیه مصرف میرویتلف بمخ

 د. ینمایم یآن، ضرور یاقتصاد یرهایمحاسبه متغ

 با کاهش رویارویی و خشک نیمه و خشک اقلیم در گرفتن قرار لحاظ بهاستان خراسان رضوی 

جوی  هایریزش میانگینرار گرفته است. ق نامطلوبی بسیار وضعیت در اخیر، هایسال در بارندگی

ساالنه ن استان یدر اجوی  هایریزشمتوسط حجم و  متر در سال استیلیم  4/002ن استان یدر ا

ر و از یمتر مکعب آن ساالنه تبخارد یلیم 946/14زان ین میاست که از ا مترمکعب اردمیلی 80/06

متر  اردیلیم 2/2بل استفاده است که با متر مکعب آن قا اردیلیم  888/4شود ویدسترس خارج م
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منابع آب  قابلیتمتر مکعب،  اردیلیم 988/4استان در مجموع  یبه مرزها یمکعب آب ورورد

 اردمیلی 648/6آب در استان حدود متر مکعب  اردیلیم 988/4از باشد. ید شونده در استان میتجد

متر مکعب به صورت  اردمیلی 062/0های زیرزمینی شده و متر مکعب آن صرف تغذیه آبخوان

متر  اردمیلی 424/4های سطحی در استان جاری شده است که با توجه به استحصال ساالنه جریان

 اردمیلی 248/1های زیرزمینی استان ساالنه با کسری مکعب آب از منابع آب زیرزمینی، مخازن آب

ضعیت ممنوعه و ممنوعه دشت دارای و 33دشت موجود،  36و ازکل  رو هستندروبهمترمکعبی 

 خراسان استان ایمنطقه آب سهامی )شرکت باشددشت آزاد می 3برداشت از  تنهابحرانی بوده و 

 (. 1391رضوی، 

 132های استان خراسان رضوی است که در شمال این استان و در فاصله قوچان یکی از شهرستان

در  یو سطح ینیر زمیل از منابع زکل آب قابل استحصاکیلومتری از مرکز استان واقع شده است.

ارد متر مکعب یلیم 1804/2زان ین میارد متر مکعب است که از ایلیم 1426/2قوچان  شهرستان 

 (. 1392شهرستان قوچان،  یشود )گزارش جهاد کشاورزیه میتخل ینیرزمیساالنه از منابع آب ز

در ران صورت گرفته است که یادر داخل و خارج از  یمختلف هایبررسیآب  یگذارنه ارزشیدر زم

 یارزش اقتصاد ی( به بررس1349و همکاران ) ییخواجه روشنا .شودیاشاره م آنها به چند مورد زیر

 یک و آنتروپیکالس یهامدل یریشهرستان مشهد با به کارگدر گندم  مصرفی در زراعت آب

که یدر حال ،توابع نبوده بیق ضرایقادر به برآورد دق یپرداختند و نشان دادند که روش آنتروپ

( با 1344و همکاران ) یال محاسبه شد. قرقانیر 1442ک یآب در روش کالس یارزش اقتصاد

ر یتاث یثابت به بررس ینید با کشش جانشیمثبت و تابع تول یاضیر یزیربرنامه یاستفاده از الگو

 یرید که با به کارگکشت پرداختند و نشان دادن یمت آب بر الگویش قیو افزا یاریکاهش آب آب

و همکاران  یبخشکند. ید میر سال مبنا را تولینه همان مقادیبه یموجود الگو یهااستیس

-متین قیگزیجا یهااستیس ثرگذاریمثبت ا یاضیر یزیرروش برنامه یری( با به کارگ1392)

 قیمت ستج نشان داد که سیایقرار دادند. نتا یل و بررسیآب در دشت مشهد را مورد تحل یگذار

 ترمناسب و مؤثرتر مکمل، نهاده بر مالیات سیاست با مقایسه در محصول بر مالیات آب و گذاری

 جایگزین عنوان به توانندمعینی می نرخهای در محصول و نهاده بر مالیات سیاست دو. باشند می

ریزی ریاضی ( با استفاده از برنامه1346صبوحی و همکاران ) .روند کارهب آب گذاری قیمت سیاست
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تغییر قیمت آب آبیاری بر منافع خصوصی و اجتماعی پرداختند. نتایج  گذاریمثبت به بررسی اثر

های انحرافی و نقص بازار با افزایش قیمت آب آبیاری منافع نشان داد، در شرایط وجود سیاست

ی در یابد. نتایج همچنین نشان داد که خشکسالخصوصی کاهش میمنافع اجتماعی افزایش و 

از به دست آمده های انحرافی و نقص بازار ممکن است منافع اجتماعی شرایط وجود سیاست

گذاری آب در به بررسی قیمت، (1346اسدی و همکاران)های زراعی را زیاد تغییر ندهد. فعالیت

 یو اقتصاد سنج یخط یزیرهای برنامهاز روش بررسیاراضی زیر سد طالقان پرداختند. در این 

آب استفاده شد. نتایج نشان داد که کشش  یاهیمت سایو ق یاریآب آب یبرآورد تابع تقاضا یبرا

قیمتی محاسبه شده در بیشتر نواحی منفی و کوچکتر از یک است. همچنین ارزش بازده نهایی آب 

 (، با استفاده از0229آزوارا و همکاران ). باشدکشاورزی بیشتر از آب بهای دریافتی در منطقه می

شرایط مختلف پرداختند و نشان  درریزی ریاضی مثبت به بررسی ارزش اقتصادی آب روش برنامه

همسان  به نست)تجمعی(  1دادند که ارزش اقتصادی آب در سطوح مزرعه و سطوح به هم پیوسته

توسط تجمعی بودن تحت تاثیر واقع شده  سناریوتوزیع هر  است اما تغییرپذیری و تأثیرگذاری

تاثیر  برآوردای جدید به (، با استفاده از یک روش دو مرحله0229یلمن و همکاران )است. اسپ

آبیار در ایالت نرس وست آفریقای جنوبی پرداختند و نشان دادند  گذاری آب بر خرده مالکانقیمت

پذیر است. عالوه بر آن وجود که تقاضای آب حتی با کوچکترین تغییر در قیمت آب کامالً واکنش

دهد که باعث ایجاد مشکالت قیمت برای آب به طور چشمگیری سود مزرعه را کاهش می داشتن

(، به بررسی ارزش اقتصادی آب 0212هلگرس و دیویدسون )شود. ای برای کشاورزان فقیر میاولیه

آبیاری غیر تجمعی در موسی ساب بیسین در هند پرداختند. نتایج نشان داد که در منطقه مورد 

توان از دیگر تحقیقات می آب آبیاری در بین محصوالت، نواحی و فصول برابر نیست.ارزش  بررسی

(، وارد و میکلسن 1348(، چیذری و همکاران )1344احمدپور و صبوحی صابونی ) هایبررسی به

بنابراین با توجه به مطالب بیان شده در باال هدف ( اشاره کرد. 0220( و داپلر و همکاران )0220)

برداران زراعی شهرستان قوچان با استفاده از ارزش اقتصادی آب در بین بهره برآورد، این تحقیق

 باشد.ریزی ریاضی مثبت میرهیافت برنامه

                                                             
1-aggregated level 



 898برآورد ارزش اقتصادی آب...

 هامواد و روش

 استفاده مورد مقید، روش استاندارد ریزیبرنامه الگوهای همراه به اقتصادسنجی ساختاری الگوهای

 در کدام نتوانسته هیچ است، ولی بوده گذشته سال بیست دوره در کشاورزی اقتصاد الگوهای در

به  هاتالش از بسیاری اخیر هایسال در پایه همین بر .(1944)باور،  کنند پیداچیرگی  عرصه این

 کاربردنهب دیدگاه بر مبتنیسازی( بهینه الگوهای ویژه )به مشکالت این بر چیره شدن منظور

 برآورد در اقتصاد سنجی هایروش از استفاده یا سازیینهبه الگوهای در های اقتصادسنجیروش

-روش ترکیب برای هاییگر، تالشید عبارت است. به گرفته صورت سازیالگوهای بهینه پارامترهای

ارائه  آن دستاورد که است پذیرفته صورت مناسب روش به ریزیبرنامه و اقتصاد سنجی های

 در اینکه به توجه با باشد.می آنتروپی بیشینه روش مراهه به اثباتی ریاضی ریزیبرنامه الگوهای

 ریاضی ریزیبرنامه هاینارسایی و هامحدودیت از بسیاری اثبات ریاضی ریزیرهیافت برنامه

 رهیافت از هزینه و تولید توابع پارامترهای برآورد در دیگر سوی از و ده استش برطرف هنجاری

 کشاورزی اقتصاد نامحقق توجه مورد اخیر هایسال در روش نشود، ایآنتروپی استفاده می بیشینه

است  داشته هاسیاست محیطی زیست هایاثرگذاری بررسی در ایکاربردهای گسترده و گرفته قرار

 استفاده مثبت ریاضی ریزیبرنامه الگوی از سیاست تحلیل برای پژوهش این در(. 1344)بخشی، 

پارامترها  از برخی هنجاری، هایمدل برخالف مثبت ریاضی زیریبرنامه هایمدل در زیرا شده است

این  که آنجا از .کنند بازسازی را مفروض یپایه حالت بتوانند دقیق یاگونه به که اندیافته تعدیل

عمده  هدف.  شوندمی نامیده مثبت)واقعی(  روش ، کنندمی بازسازی را کنونی یداده هامدل نوع

 1PMPبه  را ذارانگسیاست که خارجی تغییرات به تولیدکنندگان هایواکنش نبیا ، هامدل نوع این

 اطمینان های افزایشمدل PMP هایمدل ساختن برای اصلی بحث.  باشداست می نموده عالقمند

 رفتار نیز بازسازی و سازیشبیه یپایه موقعیت و کنونی یپایه موقعیت بین تفاوت از پرهیز با

 استفاده) مزرعه تصمیم فرایند در که باشدمی کمی هایداده پایهبر انآن یویژه محیط در کشاورزان

مثبت  یاضیر یزیر(. روش برنامه1344و همکاران،  ی)قرقان هستند موجود ( تولید یزانم و زمین

                                                             
1 - Positive Mathematical Programming 
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 کاربردی برای روش ترین رایج عنوان و به مطرح شد1992در سال ت یبار توسط هو نخستین

 :شود انجام می مرحله سه طی ریاضی ریزیبرنامه مدل یک کالیبراسیون

 .کالیبراسیون هایمحدودیت نظرگرفتن در با خطی ریزیبرنامه مدل تصریح ( 1) 

 .غیرخطی هدف تابع  پارامترهای تعیین برای اول مرحله مدل دوگان مقادیر کاربرد ( 0) 

 تحلیل منظور به غیرخطی ریزیبرنامه مدل یک قالب در شده کالیبره هدف تابع کاربرد ( 3)

 .هاسیاست

 ریزیبرنامه مدل یک منابعِ هایمحدودیت مجموعه به کالیبراسیون، هایمحدودیت اول مرحله در

مقید  پایه، دوره شده مشاهده سطوح به را هافعالیت سطح هامحدودیت این شوند. می اضافه خطی

ت، ی)هو شودمی تصریح صورت زیر به ولیها مدل ای،برنامه بازده سازیبیشینه فرض با کنند.می

 (.1994ت، یس و هویو پار 1992

Max      Z=                                                                                       (1)  

Subject to: Ax≤b                        [λ]                                                                (0)  

x≤x0+ε                                     [ρ]                                                                   (3) 

x≥0                                                                                                                  (8) 

 یر منفی( غn×1= بردار )xمحصول،  یهامتی( قn×1= بردار )P، = ارزش تابع هدفZ : آن در که

( m×nس )ی= ماترAت، ینه هر واحد از فعالی( از هزn×1= بردار )c، یدیتول یهاتیفعال از سطوح 

( n×1= بردار )x0رس، ر منابع در دستی( مقادm×1= بردار )bمنابع،  یهاتیدر محدود یب فنیضرا

 ی( از اعداد مثبت کوچک براn×1= بردار )ε، یدیتول یهاتیفعالاز سطوح مشاهده شده  یر منفیغ

(، 3ون )یبراسیکال یهاتی( و محدود0) یساختار یهاتین محدودیب یخط یاز وابستگ یریجلوگ

λ( بردار =m×1از متغ )منابع و یهاتیدوگان مربوط به محدود یرهایρبردا =( رn×1 از )

 باشد.یون میبراسیکال یهاتیدوگان مربوط به محدود یرهایمتغ

 هایمحدویت مرحله در این که است این خطی ریزیبرنامه مدل یک با باال مدل تفاوت

یاد  هایمحدودیت به مربوط دوگان مقادیر فوق، حل مدل اند. باشده اضافه مدل به کالیبراسیون

 (1992) هویت. شوند می محاسبه باشند،می شده تولید ی محصوالتاسایه بیانگر قیمت که شده

 هایمحدودیت با مرتبط ρمقادیر دوگان  بردار( 0222) هکلی و (1994)هویت و پاریس
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 خطای همجمعی ها،داده خطای مدل، تصریح خطای نوع هر ای ازنماینده عنوان به را کالیبراسیون

 عملکرد یک تابع کالیبراسیون در .اندکرده تفسیر تیقیم هایانتظار و خطرپذیری سازی، رفتار

ت، ی)هو باشدمی متوسط و نهایی تولید ارزشبین  اختالف بیانگر ρدوگان  بردار ،کاهشی غیرخطی

1992a 1992ت یو هوb) بردار صعودی، غیرخطی هزینه تابع یک کالیبراسیون در آن بر عالوه 

 نهایی ، هزینه(c) هزینه بردار با همراه که شده تفسیر یتفاضل نهایی هزینه بردار عنوانبه  ρ دوگان

 به دوگان مقادیر دوم، مرحله (. در6کند )رابطه یرا معلوم م x0شده  مشاهده فعالیت تولید واقعی و

 گیرند می قرار استفاده مورد خطی غیر هدف تابع پارامترهای برآوردبرای  اول مرحله از آمده دست

 غیرخطی هدف تابع کردن پارامترهای کالیبره برای دوگان مقادیر مرحله این در دیگر عبارت به.

یاد  غیرخطی مدل توسط پایه دوره در شده مشاهده سطوح فعالیت حالت این در .روندمی کارهب

 تشکیل PMPروش  (. در0221س،ی)پار شودمی بازتولید کالیبراسیون هایمحدودیت بدون و شده

 انجام دو این از ترکیبی یا (قیمت) تقاضا یا (هزینه) عرضه طرف از نتوا می را خطی غیر هدف تابع

 از که روندمی  کارهب ایهزینه توابع اغلب  PMPروش  هویت در نظر پایه بر (.0222ت، ی)هو داد

 نیز باشند. هکلی شده معرفی مدل غیرخطی بهترین عنوان به برآوردهای اقتصادسنجی و هاداده راه

 یک بیشتر توابع، انواع دیگر برای قوی دالیل نبود و هامحاسبه دلیل سادگی به که است بر این باور

 تحقیقات بیشتر در که تابعی حالت ترینسادهرود. می کارهب تابع هدف در دوم درجه هزینه تابع

و همکاران،  هی، 1992س، یو پار ینی)آرف باشدمی دوم درجه تابعبه صورت  است، رفته بکار

 همچون دوم درجه هزینه تابع مطلوب هایویژگی به باتوجهن یهمچن (.1992aت، ی، هو0226

تابع  حالت این توابع، این با کار بودن ترساده و فعالیت هر برای نهایی هزینه تابعبودن  یصعود

تابع   تحقیق این در (. 0229، ینیو سون یگنانیشود )کورتمی داده ترجیح هادیگر حالت به نسبت

ندنتال( مورد ی، درجه دو، کاب داگالس، ترانسلوگ و ترانسیمختلف )خط یهامدل پایه نه بریهز

 رابطه برابر شد و گزینش برتر حالت عنوان بهنه درجه دوم یت تابع هزیبرآورد قرار گرفت و در نها

 : شد تصریح PMPمدل  در زیر

Cv(x) =                                                                                      (2)                                           

ن یمه معیس مثبت، نی= ماترQنه، یتابع هز یجزء خط ی( از پارامترهاn×1= بردار )d،  تابع این در

 باشد. ینه میجزء درجه دوم تابع هز ی( از پارامترهاn×nو متقارن با ابعاد )
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برابر با مجموع  باالنه ی( مربوط به تابع هزMCVنهایی ) هزینه بردار شد، گفته پیشتر که ونهگهمان

  باشد:یم ρ یتفاضل یینه نهایو بردار هز cنه یبردار هز

MCV= ∆CV =d+Qx0=C+ρ                                                                  (6)                                                    

حل  برایباشد. یم X=X0 یبرا CV(x)( از مشتقات مرتبه اول n×1ان )یبردار گراد CV(x)∆که 

بر چیره شدن ن به منظور یپارامتر است و همچن ] [n+n(n+1)/2معادله با nکه شامل  باالدستگاه 

ح یهای گوناگونی همچون قاعده تصر حل راه از معادالت، دستگاه بودن معین مشکالت کمتر از حد

د و یتول یح بر مبنایعرضه و تصر یبرونزا یهانه متوسط، استفاده از کششیافت هزیه، رهیاول

 در ه استفاده شده است.یح اولیاز قاعده تصر این بررسیکه در  شودمی استفاده یآنتروپ بیشینه

 مسأله هدف تابع در پیش مرحلهر ورده شده دبرآ یخطر ینه غی، تابع هزPMPروش  سوم مرحله

 استثناء به اولیه مسأله همانند غیرخطی ریزیبرنامه مساله یک در و شده داده قرار بررسی مورد

-می قرار استفاده مورد سیستمی هایمحدودیت دیگر با همراه ولی کالیبراسیون هایمحدودیت

 :گیرد

Max      Z=                                                                       (4)                                        

Subject to: 

Ax≤b                               [λ]                                                                           (4)                                     

x≥0                                                                                                                  (9)                                                

 .دهندمی نشان را خطی غیر هدف تابع شده کالیبره پارامترهای ̂ Qس یو ماتر ̂ d نجا بردار یدر ا

 وضعیت در شده مشاهده هایفعالیت سطوح صحیح طور به باال شده کالیبره غیرخطی مدل نوناک

 در تغییرات سازیشبیه برای و کندمی تولید باز را منابع هایمحدودیت دوگان مقادیر و کنونی

 بدون اول مرحله مدل با مقایسه در سوم مرحله مدل .باشدمی   آماده نظر مورد پارامترهای

 گذاریبه منظور بررسی اثر. باشدمی غیرخطی نیز آن هدف تابع و بوده کالیبراسیون هایتمحدودی

ها و برآورد ارزش اقتصادی آب سعی شده های مورد نظر بر الگوی کشت و مصرف نهادهسیاست

برداران های موجود در دو گروه از بهرهی بیشتر محدودیتاست تا الگوی مورد استفاده در برگیرنده

های الگو شامل محدودیت زمین، آب آبیاری، ، محدودیتپایهمنطقه مورد بررسی باشد. بر همین در 
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 آالت ، سرمایه و ماشینهای تیر و مرداد()نیروی کار روز مزد مرد و زن در ماه نیروی کار

 باشد.می

ه بردار را ببهره 82ر کشت یباشد که سطح زین صورت میپژوهش بداین در  یریگروش نمونه

ر کشت یهر گروه، رابطه سطح ز درون یواحدها یسازهمگنو به منظور مشخص  یصورت تصادف

د یان تولیمختلف در جر یهازان استفاده از نهادهیمد کشاورزان و مآهمچون در ییرهایرا با متغ

)شهرستان  بررسیمنطقه مورد انس، یل واریو تحل tداده و با استفاده از آزمون قرار  یمورد بررس

به دست  یبرام کرده و یهکتار تقس 2شتر از یهکتار و ب 2وچان( را به دو گروه همگن کمتر از ق

 . میینمایماستفاده ( 12)رابطه آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران 

                                                                                                 (12)  

نوع اول  یعدد مربوط به خطا Z=1/96، یمورد بررس یکل حجم جامعه آمار  Nن رابطه، یکه در ا

حجم نمونه مورد  n، یر کشت( در نمونه مقدماتیر هدف )سطح زیانس متغیوار S2از جدول نرمال، 

 باشد.یدر جامعه و نمونه م بررسیتفاوت پارامتر مورد  dق و یتحق یاز براین

ت یبرداران شهرستان قوچان که در بخش زراعت مشغول به فعالبهره شمار) N، قیحقتاین در 

 یگذاریبا جاباشد.  یم33/2برابر  d، 84/3برابر  ر کشتیانس سطح زی، وارنفر 10102هستند( برابر

پس از مشخص شدن حجم . دیآیبه دست م 114در فرمول کوکران حجم نمونه مورد نظر برابر 

پرسشنامه به  42و  هکتار( 2)کمتر از  1از بهره برداران گروه  یامه به طور تصادفپرسشن 84 ،نمونه

 ل شد.یتکمهکتار(  2شتر از ی)ب 0بردارن گروه از بهره یطور تصادف

 ج و بحثينتا
هکتار تقسیم شده  2و بیشتر از هکتار  2کمتر از برداران بهرهمنطقه مورد نظر به دو گروه همگن 

باشد. همچنین برداران گندم بیشترین سطح زیر کشت را دارا میه از بهرهاست. در هر دو گرو

متعلق به  0برداران گروهمتعلق به محصول پیاز و در بهره 1برداران گروه بیشترین نیاز آبی در بهره

زمینی، بیشترین نیروی کار محصول خیار، بیشترین سرمایه در هر دو گروه متعلق به محصول سیب



 8938/ 4/شماره ی 6اقتصاد کشاورزی/جلد   896

در هر دو گروه متعلق به محصول یونجه، بیشترین نیروی کار روز مزد زن در هر دو  روز مزد مرد

گروه متعلق به محصول چغندرقند، بیشترین نیروی کار روز مزد زن در تیر و مرداد ماه در گروه 

فرنگی، بیشترین متعلق به محصوالت خیار و گوجه 0فرنگی و در گروه متعلق به محصول گوجه1

ن یدر اباشد. آالت در هر دو گروه متعلق به محصوالت گندم و جو میازماشین ساعت استفاده

شود. در ابتدا در یپرداخته م 0و  1برداران گروه مختلف در بهره سناریوهای یقسمت به بررس

رات نشان داده شده ییمثبت و درصد تغ یاضیر یزیربرنامه یو الگو کنونیکشت  یالگو 1جدول 

مت یش قیکاهش در منابع آب و افزا سناریوهایج ینتا یبه بررس یبعد یاهقسمت است سپس در

 شود. یآب پرداخته م
برداران ريزی رياضی مثبت و درصد تغييرات در بهرهو الگوی برنامه کنونینتايج الگوی کشت  (8)جدول

 2و  8گروه 

 (1فعالیت)گروه
الگوی 
 کنونی

 )هکتار(

الگوی 
PMP 
 )هکتار(

درصد 

 تغییرات
 (0فعالیت)گروه

الگوی 
 کنونی

 )هکتار(

 PMPالگوی 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 1/2 0608/2 0241/2 گندم 1/2 3233/1 3202/1 گندم 
 1/2 8844/0 8868/0 جو  1/2 4460/2 4428/2 جو 

 1/2 2324/1 2380/1 چغندر قند -244/2 3608/2 3682/2 چغندر قند
 1/2 1832/2 1804/2 خیار 1/2 2439/2 2433/2 زمینیسیب 
 1/2 0333/1 0301/1 زمینیسیب  1/2 6234/2 6231/2 فرنگی گوجه

 1/2 1832/2 1804/2 عدس  1/2 3104/2 3102/2 یونجه
 1/2 4822/2 4390/2 فرنگی گوجه 1/2 1829/2 1824/2 لوبیا
 1/2 3242/2 3241/2 یونجه 1/2 1446/2 1442/2 پیاز

 1/2 1221/2 1222/2 لوبیا -3/3 1024/2 102/2 گردان آفتاب
 1/2 1444/2 1442/2 پیاز    

 -4/9 1420/2 0142/2 گردان آفتاب    

 1/2 6468/2 6424/2 ایذرت علوفه    

 های تحقیقماخذ: داده

ز یار ناچیبرداران بسرات در هر دو گروه از بهرهییدهد درصد تغینشان م 1طور که جدول همان

 باشد.  یبرداران مون مناسب در هر دو گروه از بهرهیبراسیدهنده کالنشاناست که 
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 ع آبش در منابکاه یهاويسنار -الف
کاهش در منابع  یوهایسنار باکشت  یرات الگوییو تغآب  یارزش اقتصاد برآوردقسمت به ن یدر ا

ت رایین تغیشتریبه منظور مشاهده بن منظور منابع آب در دسترس یا یبرا. شودپرداخته می آب

 نشان داد که  یج بررسیو نتادرصد کاهش داده شد  2زان یو به می، در هر سنارکشت یر الگود

، %12 یوهایو سنار 1برداران گروه بهره یکاهش در منابع آب برا %42و  %82، %32 یوهایسنار

کشت  یکه در الگو یراتییل تغیبه دل 0برداران گروه بهره یکاهش در منابع آب برا %42و  02%

نشان داده شده  3و 0 هایجدولج آن در یو نتاگزینش وها یسنارن یبهتربه عنوان اند جاد کردهیا

 است. 
 1)کمتر از  8برداران گروهسناريوهای کاهش در منابع آب در بهره باالگوی کشت و تغييرات آن نتايج  (2)جدول

 هکتار(

 فعالیت
الگوی 

PMP 
 )هکتار(

 1سناریو

 (%32)کاهش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 0سناریو

 (%82)کاهش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 3سناریو

 (%42)کاهش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 -122 2 -31/01 20/1 -63/4 02/1 32/1 گندم
 -02/62 32/2 -24/11 44/2 -18/8 48/2 44/2 جو

چغندر 

 قند
36/2 09/2 34/14- 2 122- 2 122- 

سیب 
 زمینی

24/2 22/2 48/2- 20/2 68/9- 36/2 41/34- 

 گوجه
 فرنگی

62/2 22/2 42/4- 20/2 22/13- 33/2 48/83- 

 -122 2 -122 2 -122 2 31/2 یونجه
 -122 2 -122 2 -122 2 18/2 لوبیا
 -86/44 28/2 -28/31 10/2 -22/02 18/2 14/2 پیاز

 آفتاب
 گردان

10/2 2 122- 2 122- 2 122- 

ارزش 
اقتصادی 

 آب
- 243/129 - 006/138 - 122/310 - 

سود 

 خالص
011642222 198822222 13/4- 148002222 96/10- 106142222 39/82- 

 های تحقیقماخذ: داده
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ر ین سطح زیشتریبهکتار(  02/1گندم ) ،و اولیدر سنارشود، مشاهده می 0طور که در جدول همان

ن یاند. همچنهداداختصاص ( به خود 48/2ه )یرات را نسبت به حالت اولیین تغیو جو کمتر کشت

در آب  یارزش اقتصاد اند وکشت حذف شده یاز الگوگردان ا و آفتابیونجه، لوبیو ین سناریدر ا

ن است یانگر ایبه دست آمده که ب ریال 1122 درحدوددرصد در منابع آب(  32و اول )کاهش یسنار

 ریال 1122ادل مع بیشینه مجاز هستند یاضافک واحد آب یار داشتن یدر اخت یکشاورزان برا که

 2/1988ه به مقدار ینسبت به حالت اول یدرصد 4ند و سود خالص مزرعه با کاهش یپرداخت نما

و اول یهمانند سنار( در منابع آب یدرصد 82دوم )کاهش  ویدر سنارده است. یرس میلیون ریال

 جهو گو ینیزم بیرات به سیین تغی( و کمترهکتار 20/1ر کشت به گندم ) ین سطح زیشتریب

ز از یقند ن چغندر و گردانآفتاب ،ا یونجه، لوبیدارد و عالوه بر اختصاص درصد کاهش(  2) یفرنگ

به دست آمده  ریال 1382 در حدودو ین سناریآب در ا یکشت حذف شده و ارزش اقتصاد یالگو

ه یبه دست آمده است که نسبت به حالت اول میلیون ریال 0/1480است و سود خالص مزرعه 

در منابع آب(  یدرصد 42و سوم )کاهشیسنارت در ینهادر  باشد.یرا شاهد م یدرصد 10 یکاهش

ن سطح یشتریگندم که ب وشاهد کشت  یدر الگورا رات یین تغیشتریب پیشینو ینسبت به دو سنار

کشت حذف  یو از الگوین سناریبه خود اختصاص داده بود در ا پیشین ویدر دو سنارر کشت را یز

هکتار( دارد. ارزش  36/2) ینیزم بین حالت اختصاص به سیر کشت در این سطح زیشتریشده و ب

سود خالص مزرعه  ،درصد کاهش 82با باشد و یم ریال 3102و معادل ین سناریدر اآب  یاقتصاد

شتر در منابع آب یکاهش ب با یحالت کلدر ده است. یرسمیلیون ریال  4/1061 زان یبه م

روند آب  یاند و ارزش اقتصادرات شدهییو جو کمتر دچار تغ یفرنگ گوجه ،ینیزم بیمحصوالت س

 به خود گرفته است.  افزایشی
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 2برداران گروهسناريوهای کاهش در منابع آب در بهره بانتايج الگوی کشت و تغييرات آن  (.9)جدول

 هکتار( 1)بيشتر از 

 فعالیت
 PMPالگوی 

 )هکتار(

 1سناریو

 (%12)کاهش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 0سناریو

 (%02)کاهش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 3سناریو

 (%42)کاهش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 -38/93 32/2 -42/08 92/3 -44/1 16/2 06/2 گندم
 -99/62 92/2 -08/16 22/0 -00/1 81/0 88/0 جو 

چغندر 

 قند
23/1 22/1 81/1 84/1 26/3- 2 122- 

 -122 2 -12/09 12/2 -44/1 18/2 18/2 خیار
سیب 

 زمینی
03/1 00/1 24/1- 23/1 28/16- 82/2 02/64- 

 -122 2 -122 2 -12/6 13/2 18/2 عدس 
 گوجه
 فرنگی

48/2 43/2 4/2- 68/2 31/13- 09/2 84/62- 

 -122 2 -122 2 -122 2 32/2 یونجه
 -122 2 -122 2 -81/12 13/2 12/2 لوبیا
 -122 2 -16/04 13/2 2 14/2 14/2 پیاز

 آفتاب

 گردان
01/2 2 122- 2 122- 2 122- 

ذرت 

 ایعلوفه
6468/2 6422/2 19/2- 66/2 68/0- 61/2 20/12- 

ارزش 

اقتصادی 

 آب

- 231/9 - 909/102 - 494/840 - 

سود 
 خالص

1222422222 1222322222 20/2- 1202622222 02/0- 1281422222 23/33- 

 های تحقیقماخذ: داده

در باشد. یم 0برداران گروه بهره یبراوهای مربوط به کاهش در منابع آب سناری نتایج 3جدول 

ر کشت، ین سطح زیشتریهکتار( ب 16/2در منابع آب(، گندم ) یدرصد 12)کاهش و اول یسنار

ر یش در سطح زیر کشت، چغندر قند افزایسطح زدر ر ییبدون تغ یااز و ذرت علوفهیار، عدس، پیخ
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معادل آب  ین حالت ارزش اقتصادیکشت حذف شده و در ا یان از الگوگردونجه و آفتابیکشت و 

نسبت  یو با کاهش اندکین سنارین سود خالص مزرعه در ایبه دست آمده است. همچن ریال 122

و یدر سنارکشت  یالگوده است.  یرس میلیون ریال 12223درصد( به مقدار  20/2ه )یبه حالت اول

شده است به  یشتریرات بییدچار تغ پیش حالت نسبت به ب( در منابع آ یدرصد 02دوم ) کاهش 

 پیش یویکشت حذف شده و همچون سنار یز از الگویا نین حالت، عدس و لوبیکه در اای گونه

آب  یر کشت را به خود اختصاص داده است. ارزش اقتصادین سطح زیشتریهکتار ب 92/3گندم با 

 ریال 1062به  ریال 122 مبلغداشته و از  یریمگش چشیو اول افزاین حالت نسبت به سناریدر ا

 12026 مبلغه به ینسبت به حالت اول یدرصد 0ده است اما سود خالص مزرعه با کاهش یرس

محصول  2افته است تنها یدرصد منابع آب کاهش  42و سوم که یدر سنارده است. یرسملیون ریال 

ر یاند که سطح زمانده یکشت باق یر الگود یاو ذرت علوفه یفرنگ ، گوجهینیزم بیگندم، جو، س

کشت حذف  یمحصوالت از الگو دیگرباشد و یهکتار م 1محصول کمتر از  2ن یکشت هر کدام از ا

 042به دست آمده که رشد  ریال 8432ن حالت معادل یدر اآب  یارزش اقتصادو  اندشده

به  پیشینو یبت به دو سنارنس یدرصد 33سود خالص مزرعه با کاهش باشد و یرا دارا م یدرصد

کشت  یشتر در منابع آب الگویبا کاهش ب یدر حالت کلده است. یرس میلیون ریال 12814مقدار 

کمتر  یاز آبیبا ن هاییای و محصولذرت علوفه، یفرنگ ، گوجهینیزم بیبه سمت محصوالت س

 به خود گرفته است.  یافزایشز همواره روند یآب ن یگندم، جو حرکت کرده و ارزش اقتصادمانند 

 مت آبيش قيافزا یهاويسنار -ب

-میقرار  یبرداران مورد بررسمت آب را در دو گروه از بهرهیش قیافزا یهاوین قسمت سناریدر ا

مت یدر ق یدرصد 2 یهاشیمختلف را با افزا یوهایقسمت الف، سنار یوهای. همچون سنارگیرد

و مورد  دهد گزینشیر قرار میشتر تحت تاثیرا بکشت  یکه الگو ییوهایو سنار یآب مورد بررس

 یوهای، سنار1برداران گروه صورت گرفته در بهره یهای. پس از بررسگرفتل قرار یه و تحلیتجز

 122و  42، 42 یوهای، سنار0بردارن گروه بهره مت آب و دریش در قیدرصد افزا 122و  42، 42

وها در ین سناریج اینتاشدند.  گزینشمورد نظر  یوهایمت آب به عنوان سناریش در قیدرصد افزا

 نشان داده شده است.  2و  8جداول 
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درصدی قیمت آب، سطح زیر کشت گندم،  42شود، با افزایش ده میدی 8طور که در جدول همان

زمینی، گوجه فرنگی، یونجه، لوبیا و پیاز کاهش و  جو و چغندر قند افزایش، سطح زیر کشت سیب

درصدی در قیمت آب(،  42الگوی کشت حذف شده است. در سناریو دوم )افزایش  گردان ازآفتاب

زمینی و  تنها سطح زیر کشت چغندر قند افزایش یافته است و سطح زیر کشت گندم، جو، سیب

پیاز کاهش و سطح زیر کشت گوجه فرنگی بدون تغییر مانده است. همچنین در این سناریو عالوه 

درصد افزایش  122لوبیا نیز از الگوی کشت حذف شده است. در سناریو  گردان، یونجه وبر آفتاب

در قیمت آب، تغییرات تقریباً مشابه سناریو دوم است با این تفاوت که در این سناریو چغندر قند 

یل آن نیاز آبی این محصول و افزایش در هزینه های لنیز از الگوی کشت حذف شده است که د

 در قیمت آب می باشد. تولید آن به دلیل افزایش
 8برداران گروهسناريوهای افزايش در قيمت آب  در بهره بانتايج الگوی کشت و تغييرات آن  (4جدول)

 هکتار( 1)کمتر از 

 فعالیت
 PMPالگوی 

 )هکتار(

 1سناریو
 (%42)افزایش 

 )هکتار(

درصد 
 تغییرات

 0سناریو
 (%42)افزایش 

 )هکتار(

درصد 
 تغییرات

 3سناریو
 (%122)افزایش 

 )هکتار(

درصد 
 تغییرات

 -81/13 10/1 2 32/1 22/6 34/1 32/1 گندم
 -04/4 40/2 2 44/2 26/3 91/2 44/2 جو

 -122 2 44/11 82/2 61/9 39/2 36/2 چغندر قند
سیب 

 زمینی
24/2 24/2 06/0- 26/2 49/3- 28/2 39/4- 

 گوجه

 فرنگی
62/2 26/2 62/2- 26/2 62/2- 23/2 62/12- 

 -122 2 -122 2 -16/43 24/2 31/2 یونجه
 -122 2 -122 2 -24/44 21/2 18/2 لوبیا
 -49/04 13/2 -26/01 18/2 -89/14 12/2 14/2 پیاز

 آفتاب

 گردان
11/2 2 122- 2 122- 2 122- 

ارزش 
 اقتصادی

- 2 - 2 - 2 - 

 -10/83 102342222 -16/36 132112222 -04/30 183362222 011642222 سود خالص

 های تحقیقماخذ: داده
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 2برداران گروهسناريوهای افزايش در قيمت آب  در بهره بانتايج الگوی کشت و تغييرات آن  (1)جدول

 هکتار( 1)بيشتر از 

 فعالیت
 PMPالگوی 

 )هکتار(

 1سناریو

 (%42)افزایش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 0سناریو

 (%42)افزایش 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 3سناریو

)افزایش 

122%) 

 )هکتار(

درصد 

 تغییرات

 -64/03 21/8 -98/14 06/8 -46/14 30/8 06/2 گندم
 -84/12 26/0 -34/10 18/0 -62/11 16/0 88/0 جو

چغندر 

 قند
23/1 68/1 21/4 61/1 33/2 21/1 82/1- 

 -84/04 12/2 -64/02 11/2 -64/02 11/2 18/2 خیار
سیب 

 زمینی
03/1 12/1 48/12- 24/1 60/11- 28/1 16/12- 

 -122 2 -14/49 21/2 -38/44 23/2 13/2 عدس
 گوجه

 فرنگی
48/2 64/2 02/9- 64/2 02/9- 68/2 21/10- 

 -122 2 -122 2 -122 2 32/2 یونجه
 -122 2 -122 2 -38/94 220/2 12/2 لوبیا
 -42/06 13/2 -30/01 18/2 -92/19 12/2 14/2 پیاز

 آفتاب

 گردان
01/2 2 122- 2 122- 2 122- 

ذرت 
 ایعلوفه

64/2 64/2 21/0- 64/2 21/0- 66/2 20/0- 

ارزش 

اقتصادی 

 آب
- 2 - 2 - 2 - 

سود 

 خالص
1222422222 1322822222 24/16- 1049422222 29/14- 1009222222 96/02- 

 های تحقیقماخذ: داده

و یدر سناردهد. ینشان م 0برداران گروه بهره یمت آب را برایش در قیوها افزایر سنارییتغ 2جدول 

ر یو سطح ز افتهیش یافزاچغندر قند  ر کشتیسطح زمت آب( تنها یش قیدرصد افزا 42اول )
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افته یکاهش  یااز و ذرت علوفهیا، پی، لوبی، عدس، گوجه فرنگینیب زمیار، سیگندم، جو، خکشت 

ش در یصد افزادر 42و ینارکشت حذف شده است. در س یاز الگو گردانآفتاب ونجه و یاست و 

 دیگرثابت و و اول ینسبت به سنار یاو ذرت علوفه ی، گوجه فرنگاریر کشت خیمت آب، سطح زیق

گردان،  آفتابونجه و یو عالوه بر ین سناریافته است و در ایر کشتشان کاهش یمحصوالت سطح ز

مت آب باعث یش در قیدرصد افزا 122و ی. در انتها سناراست کشت حذف شده یز از الگویا نیلوب

-کشت حذف شوند و همچون بهره یگردان از الگوا، آفتابیونجه، لوبیز مانند یشود که عدس نیم

 به خود گرفته است. یز سود خالص مزرعه همواره روند کاهشیوها نین سناریدر ا 1برداران گروه 

 هاشنهاديپ
 :شودمیر را ارائه یز هایشنهادیپ به دست آمدهج یبا توجه به نتا

به ر کشت گندم و جو یسطح زمت آب یش قیو افزاط کمبود آب ینکه در شرایبا توجه به ا -1

توصیه ط ین شرایشوند، لذا در ایمد یشد هایکمتر دچار نوسان یو گوجه فرنگ ینیب زمیهمراه س

و تخصیص آب به تولید این  هالمحصودیگر با کاهش سطح زیرکشت کشاورزان  شود،می

 . افزایش دهند سود خود را هالمحصو

 شود،پیشنهاد میی آن، باال یبا توجه به محدود بودن آب در منطقه و ارزش اقتصاد -0

به اجرا درآید تا با تخصیص بهینه آب،  یاد شده تدوین وگذاری آب در مناطق های قیمتسیاست

  .بازدهی این نهاده تولید افزایش یابد

های حمایتی کشاورزان با به کارگیری سیاست دولت شود،پیشنهاد میبرای کاهش مصرف آب  -3

نماید تا ضمن افزایش ر تحت فشا یاریهمچون آب یارین آبینو یهاروشرا ترغیب به استفاده از 

  شود.نیز کمک  ینیرزمیز یهار آبیذخا، در حفظ یاریآب بازده

 شودهاد میپیشنمتفاوت تعیین شده است،  بررسیارزش آب برای دو گروه مورد از انجا که  -8 

 تدوین و اجرا شود.گذاری تبعیضی در مورد آب سیاست قیمت

 منابع

گذاری آب در بخش کشاورزی با استفاده از روش قیمت .(1344 )، م. و صبوحی صابونیاحمدپور، م. 

 . 101-181 (:3)3، اقتصاد کشاورزی .ای: مطالعه موردی منطقه دشتستانریزی ریاضی بازهبرنامه
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طالعه موردی اراضی گذاری آب کشاورزی در ایران، مقیمت .(1346) ،ج.یو ترکمان ، غ.ر.طانیسل .،اسدی، ه

 .61-92 :24، اقتصاد کشاورزی و توسعه .زیر سد طالقان

های حذف یارانه کود و سم و پرداخت مستقیم بر الگوی کشت و مصرف تاثیر سیاست .(1344) م.ر.بخشی، 

های خراسان استان ست محیطی )مطالعه موردی: زیر بخش زراعتها با تاکید بر پیامدهای زینهاده

 دانشگاه تهران.  یدانشکده کشاورز رساله دکترا، .رضوی و شمالی(

ل یمثبت به منظور تحل یاضیر یزیرکاربرد مدل برنامه .(1392) ، ر.یو مقدس ، م.یدانشورکاخک .،، عیبخش

)علوم و  یه اقتصاد و توسعه کشاورزینشر .شهدآب در دشت م یگذارمتین قیگزیجا یهااستیاثرات س
  .048-098 (:3)02، (یع کشاورزیصنا

ریزی برنامه    تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت  .(1348) ، ع.کرامت زادهو  ، غ.ع.ایشرزه، .ح.چیذری، ا

 .39-66 :41، مجله تحقیقات اقتصادی .آرمانی )مطالعه موردی: سد بارزو شیروان(

تعیین ارزش اقتصادی آب در  .(1349) ، غ.ر.محتشمی برزادرانو  ، م.، دانشور کاخکی.شنایی، نخواجه رو

دی: محصول گندم در های کالسیک و آنتروپی )مطالعه مورروش تابع تولید، با به کارگیری مدل

 .113-119 (:1)08 ،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی( .شهرستان مشهد(

محصوالت  یت نسبین مزییو تع یبررس .(1349) ، ن.ییخواجه روشناو  ، ن.ی، شاهنوش.، میشور کاخکدان

   . 101-182: 41، و توسعه یاقتصاد کشاورز .ت آبیبا محور یاستان خراسان رضو یزراع

 آب در زراعت چغندر قند در ین ارزش اقتصادییتع .(1349) ، م.ر.ییرضاو  ، ح.ی، محمد.، اینیالدشمس

 .93-123 (:1)06 ،مجله چغندرقند .شهرستان مرودشت

بررسی اثر تغییر قیمت آب آبیاری بر منافع خصوصی و  .(1346) ، م.و زیبایی ، غ.ر.سلطانی، .صبوحی، م

مجله علوم و صنایع کشاورزی، ویژه اقتصاد و  .ریزی ریاضی مثبتاز الگوی برنامهاجتماعی با استفاده 
 . 23-41 (:1)01، توسعه کشاورزی

بررسی تاثیر کاهش آب آبیاری و افزایش قیمت آب بر  .(1344 )، غ.ر. سلطانیو  ، ف.بوستانی، .قرقانی، ف

ریزی ریاضی مثبت: مطالعه موردی شهرستان اقلید در استان الگوی کشت با استفاده از روش برنامه

 .24-48 (:1)1، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی .فارس

 یاریرش آبیموثر بر پذ یطیر محیو غ یطیعوامل مح یبررس .(1344) ، ه.یعیو رف ، م.ین، قربا.ر.کهنسال، م

 . 94-110: 62، و توسعه یاقتصاد کشاورز .(یاستان خراسان رضو ی)مطالعه مورد یباران

 .1344. یخراسان رضو یگزارش سالنامه آمار

 .1391خراسان. یاگزارش شرکت آب منطقه
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 .1392ن قوچان، شهرستا یگزارش جهاد کشاورز

 .1391کشور،  یگزارش سازمان هواشناس
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