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 المللي هامون در حفظ بررسي نقش تاالب بين

  نشينان تاالب كشاورزي، ايجاد اشتغال و درآمد حاشيه 

  

 مجيد دهمرده

 عضو هيات علمي گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه پيام نور زابل

 سعيد يزداني

 دانشيار گروه اقتصاد كشاورزي دانشگاه تهران

  مهدي دهمرده

 عضو هيات علمي گروه زراعت دانشگاه زابل

  عيسي پيري

 عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور زاهدان

 آذريان... حبيب ا

  عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور زابل

 

  

  ::چكيده

نهايت رفع فقر و بيكاري و كاهش مهاجرت  با توجه به اهميت تاالبها در حفظ كشاورزي، ايجاد اشتغال و درآمد و در

با هدف بررسي نقش  1385مطالعه حاضر در سال . نشينان تاالبها، لزوم حفاظت از تاالبها اجتناب ناپذير است حاشيه

بدين ترتيب كه . تاالب هامون در حفظ كشاورزي، ايجاد اشتغال و درآمد، به اهميت تاالب هامون زنده پرداخته است

، از اشتغال و درآمد )ماهيگيران، شكارچيان پرنده و دامداران(نشين تاالب هامون  درآمدي مختلف حاشيه سهم گروههاي

در واقع اين مطالعه به بيان نقش هامون زنده در حفظ كشاورزي، ايجاد اشتغال و . كند حاصله از هامون را تحليل مي

برداران مختلف از  كه هامون پرآب باعث حفظ اشتغال بهره نتايج حاكي از آن بود. پردازد درآمد حاشيه نشينان تاالب مي

خانوار به ترتيب با  1032و  9430، 18524در سطح ، )گيران، شكارچيان پرنده و دامداران حاشيه تاالب ماهي(هامون

همچنين نتايج اين بررسي نشان داد كه درصد درآمد به . شود  حركت از يك هامون پرآب به سمت يك هامون خشك مي

دست آمده از تاالب هامون توسط گروههاي مختلف ساكن در حاشيه تاالب وقتي كه از يك هامون پرآب به سمت يك 

  .درصد كاهش يافته است 20درصد به كمتر از  90كنيم از حدود  هامون خشك حركت مي

  

  خشكسالي، تاالب، سيستان: كلمات كليدي
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  :مقدمه

بـر اسـاس   . دشت كوير و نوار بياباني، همواره به آب بستگي داشته استحيات سيستان به دليل واقع شدن در حاشيه 

روز در سـال خشـكي وجـود دارد و     300ساله اخير در اين منطقه به طور متوسـط سـاليانه بـيش از     30آمار هواشناسي

مربـع  كيلومتر  3500كيلومتر مربع است كه  8117مساحت سيستان . مليمتر در سال است 65ميانگين بارندگي حدود 

كيلـومتر مربـع بـاقي مانـده بـه دشـت        2550و بـاالخره   1كيلومتر مربع هم به گودالهاي جنوبي 2060آن به هامونها و 

دشت سيستان زمين رسوبي كم و بيش مسـطحي اسـت كـه در قسـمت اعظـم آن كشـاورزي       . سيستان مربوط مي شود

يب بسيار ماليم اسـت پسـت تـرين نقطـه آن     دشت سيستان به لحاظ زمين شناسي دشتي آبرفتي با ش. صورت مي گيرد

ميليمتر و ميزان تبخير منطقه حـدود   58متوسط بارندگي آن در سال . متر ارتفاع از سطع درياست 470آبگير گودزره با 

ميليمتر مي باشد رودخانه هيرمند تنها منبع آب آشاميدني كشاورزي و صنعتي سيستان است و لذا حيات سيستان  475

شواهد موجود نشان مي دهد كه ذخيـره ژنتيكـي محصـوالت كشـاورزي منطقـه در معـرض       . ن رود مي باشدوابسته به اي

از ديگر سو كم آبي اثرات كوتاه مدت و بلنـد مـدتي بـر اشـتغال،     . تهديدات گسترده كم آبي، سيل و خشكسالي مي باشد

  )1380يستاني س. (سرمايه گذاري، بيكاري و مهاجرت در كشاورزان منطقه برجاي گذاشته است

اقليمي و دارا بودن استعدادهاي بالقوه و بالفعل زياد از ديرباز مورد بي توجهي  - سيستان با توجه به موقعيت جغرافيايي

در سالهاي اخير به داليل مختلف، وضعيت منطقه از نظر فرهنگي و اقتصادي متحول شده كه . محققين قرار داشته است

اين امر باعث گرديده تا از يك طرف . ا كشور افغانستان و تحوالت تجاري منطقه استيكي از داليل آن هم مرز بودن ب

بخش عظيمي از نيروي جوان منطقه به سمت فعاليتهاي كاذب و تجارت غير مجاز گرايش يافته و تنها اقشار مسن جامعه 

ف ديگر نهاده هاي كشاورزي نيز در مناطق روستايي به همراه بخش كمي جوانان به امور كشاورزي مشغول باشند و از طر

لذا در اين تحقيق تالش مي گردد تا پس از شناخت مشكالت منطقه، نحوه . به طريق صحيح مورد استفاده قرار نگيرند

بررسي كنيم، تخصيص آب به بخش كشاورزي را به  2تخصيص آب موجود در منطقه را بين بخش كشاورزي و هامونها

فزايش درآمد بخش كشاورزي و مصرف بهينه نهاده ها به خصوص آب با هدف مقابله با صورت ارائه الگوي كشتي  جهت ا

خشكسالي و جلوگيري از مهاجرت ساكنين منطقه و نيز احياي كشاورزي و فراهم نمودن بخشي از حيات سيستان به 

  .دليل واقع شدن در حاشيه دشت كوير و نوار بياباني، همواره به آب بستگي داشته است

  :ژي تحقيقمتدولو

  معرفي الگوي برنامه ريزي خطي به منظور تعيين الگوي بهينه كشت و قيمت سايه اي آب در منطقه مورد مطالعه

  الگوي برنامه ريزي خطي

هنگام حـل  . كند ريزي خطي توابعي را كه محدوديتهاي خطي داشته و داراي متغيرهاي متعدد باشند بهينه مي برنامه

  :يد نكات زير رعايت شودريزي خطي با الگوي برنامه

  .هدفي كميت پذير براي بهينه كردن وجود داشته باشد -1

  .راههاي متعددي براي نيل به آن هدف بتوان در نظر گرفت -2

                                                 
1
از مرز افغانستان شروع و تا  2كيلومتري زهك ادامه دارد، گودال شماره  6از مرز افغانستان به موازات رود سيستان و تا حدود  1گودال شماره .  

 .واقع گرديده است 2در غرب گودال شماره  3يابد و گودال شماره  در جنوب آن ادامه مي 1اواسط گودال شماره 
  .هامون صابري، هامون هيرمند و هامون پوزك.  2
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  .منابع موجود محدود باشند -3

  .گردند يكسان بودن مقياس چه از نظر منابع مورد نياز و چه از نظر محدوديتهاي كه در توليد منظور مي -4

  .بيني شود هاي متغير است، پيش اي كه همان تفاوت درآمد خالص و هزينه بازده برنامه -5

  :ريزي خطي به صورت زير است فرمول كلي برنامه
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هـاي متغيـر از    اي كل يا بازده عوامل ثابت توليد كه در حقيقت از كسر هزينه عبارتست از بازده برنامه Zدر رابطه اول 

  .آيد رآمد ناخالص برنامه پيشنهادي بدست ميد

jCاي هر واحد فعاليت  بازده برنامهjاي هر هكتار فعاليـت   ها هكتار باشد بازده برنامه ام، براي مثال اگر واحد فعاليت

jام خواهد بود.  

jX ،فروش  -3پرورش ويا تغذيه دام -2توليد محصول  -1اين فعاليتها شامل . هايي كه بايستي انتخاب گردد فعاليت

انتقال نهاده يا توليدات از يـك   -6آوري محصوالت  جمع -5) از قبيل كار و سرمايه(خريد يا كرايه خدمات  -4محصوالت 

هـاي ثابـت يـا مخـارج زنـدگي       پرداخـت هزينـه   -7يگـر كشـت   فعاليت به فعاليت ديگر و يا از يك دوره كشت به دوره د

  .خانوادگي

  .در رابطه دوم كه مربوط به محدوديتها است، كالً سه نوع محدوديت وجود دارد

  مساوي-3    حداقل-2    حداكثر -1

 توان از نظر هدف به چند دسته تقسيم كرد، براي اين منظور بايد منشأ محـدوديتها مشـخص شـود،    محدوديتها را مي

  :مهمترين اين محدوديتها عبارتند از 

  .ها مانند زمين، سرمايه و كار منابع يا نهاده -1

  هاي دولت در اجازه كشت محصوالت زراعي محدوديتهاي نهادي مانند برنامه -2

شـود و تعيـين حـدود آن مشـكل اسـت، ماننـد        عوامل احساسي كه بوسيله خود بهره بـردار در نظـر گرفتـه مـي     -3

  .كند بردار براي خود منظور مي  ي كه بهرهمحدوديت وام

jbعبارتست از مقدار نهاده يا منبع در دسترس ،.  

ija   دهـد و مجمـوع    ، ضرائب فني كه مقدار مورد نياز منابع را براي توليد هر واحد فعاليت نشـان مـيjij Xa   نبايـد

  .نابع موجود باشدبيشتر از م

آورنـد كـه    اي را فراهم مـي  شود، سطرهاي انتقالي وسيله در قسمت محدوديتها سطرهاي انتقالي نيز در نظر گرفته مي

  .توسط آنها خدمات يا محصوالت توليد شده يك فعاليت در داخل الگو به فعاليت ديگري انتقال يابد
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  .يا به عبارتي توليد هيچ فعاليتي منفي نخواهد بود. منفي استمحدوديت غيرjXدر رابطه سوم 

nj   .شود براساس تعداد فعاليتهاي در نظر گرفته شده در برنامه مشخص مي=1,.......,

mi گردد و شـامل   تعداد منابع محدود است و باتوجه به محدوديتهاي منظور شده در برنامه مشخص مي =1,.......,

  .كنند اع و اقسام محدوديتهائي است كه در توليد ايجاد تنگنا ميانو

توسط گيـت، كـان و تـاكر     1951توان از طريق روش قرينه كه براي اولين بار در سال  ريزي خطي را مي الگوي برنامه

  .ارائه گرديد حل نمود

رهنمودي است تا به حدود اقتصادي اي كه بخواهد يك يا چند منبع محدود را توسعه دهد اين الگو  براي توليد كننده

  .توسعه آن منبع توجه داشته باشد

  :توان به صورت زير نوشت الگوي قرينه را مي

 1     =WMin ∑
=

m

j

iib
1

λ                                                           

                به شرط    

       )2Cia
m

j

iij ≥∑
=1

λ                                                                                

  و

         )3 0≥iλ                                                                         

ريزي خطـي بـه آن قيمـت     نهايي منابع است و در اصطالح برنامهبازده  λiهمان منبع محدود بوده و  ibدر رابطه اول

شود تا از دادن سهمي به ميزان بيشـتر از بـازدهي يـك نهـاده در      شود، الگو به صورت حداقل نوشته مي اي گفته مي سايه

  .گذاري بيش از حد جلوگيري شود توليد خودداري گردد و يا به عبارتي از سرمايه

گـذاري كمتـر از    لذا از سرمايه. كند كه به منابع كمتر از سهم آنها داده نشود شرط تضمين ميدر رابطه دوم به عنوان 

  .توان به جوابهاي مورد نظر در حل ثانويه يا فرينه دست يافت البته با حل اوليه مي. گردد حد جلوگيري مي

  تعيين قيمت سايه اي آب كشاورزي

رنامه ريزي خطي، ابتدا حجم آب قابل دسترس نامحدود و قيمـت  براي تعيين قيمت سايه اي آب كشاورزي از روش ب

بدين صورت يك نقطه از تابع تقاضاي آب تعيين . آب صفر ريال در محاسبات مربوط به ضرائب تابع هدف منظور مي شود

ورزي فعاليتهـاي كشـا  ) سود ناخـالص (سپس با يك افزايش در قيمت آب، و در نتيجه كاهش در بازده برنامه اي . مي شود

. منظور شده در تابع هدف، نقطه جديدي از تابع تقاضا در سطح بهينه الگوي كشت محصوالت كشاورزي حاصل مي شـود 

بدين صورت، در هر مرحله از انتخاب قيمت و با استفاده از تحليل حساسيت دامنه اي از تغييرات قيمت آب را كـه در آن  

اي آب ثابت باقي مي ماند، مشخص شده و با انتخـاب قيمتـي وراي آن،   دامنه از قيمت، الگوي كشت و در نتيجه تقاضا بر

سپس با داشتن مقـادير تقاضـاي آب در سـطوح مختلـف قيمـت،      . تغييرات جديد در تقاضا براي آب را محاسبه مي نمايد

اشـد،  منحني تقاضاي پله اي آب را كه محور عمودي آن حجم آب تقاضا شده و محور افقي آن قيمت سـايه اي آب مـي ب  

  .ترسيم خواهد شد
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  :نتايج

بـه  . شكل زير به ارائه تصويري از چگونگي تخصيص آب موجود در منطقه به بخش كشـاورزي و هامونهـا اشـاره دارد   

گاري مردم در منطقه را فراهم كنيم، لذا  دليل اينكه در اين تحقيق تالش بر اين است تا با ارائه راهكارهايي موجبات مانده

اي باشد كـه تخصـيص    پس چنانچه آب موجود در منطقه به اندازه. مفهوم از طريق شكل زير دنبال شودسعي شده تا اين 

ها صورت گيرد، مشكل مهاجرت مردم از منطقه و خالي شدن روسـتاها از جمعيـت    مناسبي بين بخش كشاورزي و هامون

ملي كشانده خواهد شد در اين زمان  ولي چنانچه آب موجود در منطقه كافي نباشد، اين مشكل به سطح. حل خواهد شد

تواند از طريق ادامه گفتگوهايش با دولت افغانستان در خصوص ملزم نمـودن ايـن كشـور بـه دادن حقابـه       دولت ايران مي

آبي را در اين منطقه حل نمايد در غيـر ايـن صـورت و بـا ادامـه رونـد خشكسـاليهاي اخيـر در منطقـه           ايران، مشكل كم

يگر مهاجرت مردم از منطقه، شاهد تغيير تصوير جمعيتي منطقه به نفع افاغنه خـواهيم بـود و ايـن    سيستان، و از سوي د

  .موضوع به لحاظ امنيتي براي منطقه و در سطحي وسيعتر براي كشور ايران چندان خوشايند نخواهد بود

  

90.81

1.97
7.080.14

افاغنه

متولدين استان هاي ديگر

متولدين شهرستان هاي ديگر استان

متولدين شهرستان زابل

  
  فرمانداري شهرستان زابل: مأخذ 1345شهر زابل در سال ساكن جمعيت سهم  :)1(شكل 

89.77

2.77

7.163.2

افاغنه

متولدين استان هاي ديگر

متولدين شهرستان هاي ديگر استان

متولدين شهرستان زابل

  

  فرمانداري شهرستان زابل: مأخذ 1355شهر زابل در سال ساكن جمعيت سهم  :)2(شكل 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

                                    


	 ���ان �ب ا                                                    ���  20-22                                  و��� ����ا�� � ا��  دا*� زا)' -1387ا"! �
 

 
  

  

82.23

2.88

6.264.67

افاغنه

متولدين استان هاي ديگر

متولدين شهرستان هاي ديگر استان

متولدين شهرستان زابل

  

  فرمانداري شهرستان زابل: مأخذ 1365شهر زابل در سال ساكن جمعيت سهم  :)3(شكل 

  

75.06

8.02

7.15
9.7

افاغنه

متولدين استان هاي ديگر

متولدين شهرستان هاي ديگر استان

متولدين شهرستان زابل

  

  فرمانداري شهرستان زابل: مأخذ1375سهم جمعيت ساكن شهر زابل در سال ): 4(شكل 

شاهد افزايش چشـمگير افاغنـه در    1375تا  1345خص بر اين نكنه كه بين سالهاي نمايش نموداري نيز به طور مش

  نمايد ايم تاكيد مي منطقه بوده
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 جهت حركت مردم در مواقع خشكسالي

حاشيه هاي هامون صابري در مواقع خشكسالي 

 و سيل

��� ��� �	
� 	� ��� ��� ��� 

قبل از خشكسالي هفت ساله اخير، در زمانهايي كه هـامون آب داشـته اسـت ولـي ممكـن بـوده يـك سـال          از طرفي

اين مهاجرت ها، مهاجرت هـايي مقطعـي و كوتـاه    تر از سال قبل بوده است، مهاجرت هايي صورت مي گرفته، ولي  آب كم

آمده مردم حاشيه  مدت بوده است به اين صورت كه در آن سالهايي كه رودخانه طغيان مي كرده است و سطح آب باال مي

شان دور نبوده اسـت و بـرعكس بـه     تر مهاجرت مي كردند كه چندان هم از محل زندگي هامون صابري به مكانهاي مرتفع

  گشتند شان باز مي محل زندگي قبليكش كردن آب درياچه و كم آب شدن آن مجدداً مردم آن مناطق به هنگام فرو

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
سعي خواهد شد تا با ارائه يك پيشنهاد، به صورت ارائه يك الگوي برنامه ريزي  قسمتي ديگر از نتايج به اين دليل، در

د، نـ از آب موجود و اندك منطقه به صورت بهينه استفاده نماي كه به كشاورزان منطقه خطي جهت پيشنهاد الگوي كشتي

بتوان الگوي كشتي را به منطقه پيشنهاد نمود تا از آب موجود در كشت محصوالتي استفاده شود كه بيشترين بـازدهي را  

  .در ازاي استفاده از اين آب داشته باشند

فاده بهينـه از آب موجـود، بـه امـر كشـاورزي در منطقـه       بنابراين اين امر باعث خواهد شد تا كشاورزان منطقه با است

تـوان در   باشد كه مـي  اين راهكار يكي از صدها راهكاري مي. غال داشته و تا حدودي به ماندن در منطقه اميدوار باشندتاش

  .توان آن را انجام داد جهت حفظ و ماندگاري مردم اين منطقه انجام داد و از طرفي در اين تحقيق مي

  :اي فعاليتها، محدوديتها و ميزان موجودي منابع ويژگيه

فعاليتهاي اصلي الگو در منطقه مورد مطالعه عبارتند از كشت و توليد محصوالت زراعي گندم، جو، جاليز، پياز، 

محدوديتهاي مدل عبارتند از محدوديت . اي ذرت علوفه و عدس، تنباكو، شلغم، زعفران، زيره، قصيل، يونجه، شبدر

، حداكثر كشت، نيروي كار، كود شيميايي، نيازهاي خودكفايي و سرمايه است كه در ذيل به شرح يكايك زمين، آب

  :پردازيم آنها مي

  زمين
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شـود سـال بعـد كشـت      عموماً اراضي كه به محصوالت زمستانه و بخصوص غالت در يكسال معين اختصاص داده مـي 

سازي زمين و كاشت اغلب محصوالت تابسـتانه،   با عمليات آمادهبه علت تالقي زمان برداشت محصوالت زمستانه . شود نمي

بـه اسـتثناء قصـيل كـه     (توان اراضي زير كشت زمستانه را بالفاصله به كشت تابسـتانه در همـان سـال اختصـاص داد      مي

واخر بهـار  و از طرفي با توجه به درجه حرارت باالي منطقه در ا) گردد بالفاصله با كشت جاليز و ذرت خوشه اي دنبال مي

توان گفت كه زراعت منطقه فقط بصورت آبـي بـوده و كشـت     و تابستان و نيز وزش بادهاي گرم و نسبتاً شديد منطقه مي

حـداكثر زمـين در   . لذا يك محدوديت كلي زمين براي محصوالت آبي منطقه در نظـر گرفتـه شـد   . گيرد ديم صورت نمي

آبي سال مورد بررسـي و مقـدار زمـين آيـش منطقـه كـه بطريـق        اختيار كشاورزان از مجموع زمين زيركشت محصوالت 

  .ميداني برآورد گرديده، در مدل منظور گرديده است

  

  
)هكتار(وضعيت اراضي زراعي دهستانهاي بخش شيب آب )1(جدول  

 باير آيش كشت شده 

 12054 3375 22625 سطح اراضي

  هاي تحقيق هيافت: منبع 

)هكتار(مختلف منطقه شيب آب سطح زير كشت فعلي محصوالت )2(جدول  

اي ذرت علوفه عدس شبدر يونجه قصيل جو گندم محصول  

 72 171 200 1284 567 3387 15502 مساحت

 

 زيره تنباكو جاليز شلغم پياز زعفران محصول

 27 56 1222 23 171 15 مساحت

  هاي تحقيق هيافت: مأخذ

 

   آب

دهد كه آب كشاورزي، يكي از مهمترين محدوديتهاي  شان ميبرداريها ن بررسي نتايج حاصل از آمارگيري بهره 

  .است) براي محصوالت جاليزي، حبوبات، گندم و جو(زارعين بخصوص در فصل تابستان و پاييز 
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با توجه به اينكه محصوالت مختلف در فصول مختلف به ميزان آب متفاوتي نياز دارند يا در بعضي فصول نياز به آب 

لذا بدليل . ت نياز آبي و مصرف آب در ماهها يا فصول مختلف به تفكيك محصوالت بررسي شودندارند، لذا الزم اس

و موجودي آب  محصوالت مختلف نياز براي كشاورزي منطقه سيستان، نياز آبي حساسيت تنها منبع تأمين آب مورد

  .دست آمده است با مصاحبه حضوري با كشاورزان و به صورت ماهانه به رودخانه سيستان،

تعداد دفعات آبياري محصوالت و . روند زير را دنبال نمودتوان  نياز آبي محصوالت مي دست آوردن نحوه بهدر زمينه 

شدت (ساعات آبياري هر هكتار بصورت ميانگين گيري از مصاحبه حضوري با كشاورزان محاسبه و پس از ضرب در دبي 

ميزان آب استحصالي توسط كشاورز معموالً بصورتي است كه  چون. ، ضرائب فني آب را بدست آورد)جريان آب به زمين

بسته به ميزان (اينچ  10-8جريان آب در زمين ايجاد خسارت نكند به اين دليل دبي ورودي به زمينهاي زراعي ازحدود 

محدوديت ماهانه و با در نظر گرفتن نياز  12محدوديت آب مدل بصورت . بيشتر نيست) آب موجود در سال مربوطه

  .ماهانه محصوالت به آب تنظيم گرديده است

 

)مترمكعب در هكتار(نياز آبي محصوالت پاييزه منطقه سيستان )3(جدول  

 ساالنه فروردين اسفند  بهمن دي  آذر آبان مهر محصول

 6482 1531 1186 237 654 702 768 804 گندم

 6482 1531 1186 837 654 702 768 804 جو

 4305 - - 639 663 924 1137 888 شلغم

 4951 - 1186 837 654 702 768 804 زعفرن

 5678 1531 1186 837 654 702 768 - زيره

 - 1739 1085 765 663 924 757 - شبدر

 3765 - - 837 654 702 768 804 قصيل

 - 1333 980 693 600 747 1302 2061 يونجه

 7497 794 - - - 750 650 - عدس

  سازمان عمران سيستان گزارش مهندسين مشاور،:مأخذ

)مترمكعب در هكتار(نياز آبي محصوالت بهاره منطقه سيستان )4(جدول  

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين محصول
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 13098 - 3168 3853 3370 2031 676 جاليز

 14338 - 2446 4399 4235 2613 645 تنباكو

 11830 - - 4073 4052 2976 729 پياز

 15080 - - 2682 3275 3190 1739 شبدر

اي ذرت علوفه  694 2288 3850 4185 2466 - 13483 

 26102 3279 4077 4278 3866 2886 1333 يونجه

 7497 - - - 2590 2693 794 حبوبات

  گزارش مهندسين مشاور، سازمان عمران سيستان: مأخذ

  نيروي كار انساني

بردار است ولي بـدليل شـرايط    نيروي كار مزرعه، اعضاي خانوار هر بهره در منطقه مورد مطالعه مهمترين منبع تأمين

بـا توجـه بـه نزديكـي     . گـردد  هنگام آب و هوا محدوديت نيروي كار در بهـار مشـاهده مـي    خاص منطقه و گرم شدن زود

افـراد شـاغل يـا    نيروي كار موجود در منطقه در مدل از حاصلضرب تعداد  نيروي كار، روستاها و عدم محدوديت در انتقال

). 5/2×6612×150(روز كـاري محاسـبه شـده اسـت      150برداران منطقه بـراي   بالغ كه قادر به كار بودند در تعداد بهره

در مـورد  . اطالعات كاربري نيروي كار محصوالت از طريق تحقيق ميداني براي هر هكتار زمين زراعي بدست آمـده اسـت  

ديت نيروي كار در زمان برداشت، يك محدوديت حداكثر فعاليت در نظر گرفته هاي زعفران و زيره بر اساس محدو فعاليت

  .شده است

سازي شامل تسطيح، كرت بنـدي، سمپاشـي    در محاسبه كاربري نيروي كار، نيروي كار موردنياز براي فعاليتهاي آماده

ري، برداشت، بوجاري، بسته علفهاي هرز، تهيه جوي و پشته، عمليات كاشت، وجين و تنك كردن، سمپاشي محصول، آبيا

ميزان كاربري هر . نيروي كار براي زعفران متوسط ساالنه كاربري هفت سال است. بندي و حمل در نظر گرفته شده است

  . آمده است 12هاي تحقيق حاصل شده است در جدول  هكتار از محصوالت مورد بررسي كه از داده

  كود شيميايي

مل مطمئن در جايگزيني كود حيواني براي افزايش ميـزان توليـد كشـاورزي بكـار     امروزه كود شيميايي بعنوان يك عا

رود ولي بايد توجه داشت كه ممكن است مصرف كود اضافي در منطقه بدليل شرايط دمايي، اثر بازدارنده يـا معكـوس    مي

يش دمـاي منطقـه در دوره   روي محصول بگذارد، چرا كه مصرف زياد كود نيازمند مصرف آب بيشتر بوده و با توجه به افزا

  .رشد و محدوديت آب در اين زمان، ممكن است مناسب نباشد

لذا تنها محـدوديت نهـاده   . شود ميبردار بوده و بابت آن وجهي پرداخت ن مصرف كود حيواني از توليدات دامي هر بهره

  .آمده است 13متوسط استفاده كودهاي فوق در جدول . وارد الگو شده است) كود ازته و فسفره(كود شيميايي 
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)هكتار. روز نفر (كاربري نيروي كار براي محصوالت مختلف در منطقه سيستان )5(جدول  

 نوع محصول
 نيروي كار در مراحل مختلف توليد

اير مواردس  آبياري  كل نيروي كار 

 26 23 3 گندم

 26 23 3 جو

 12 9 3 قصيل

 121 99 22 يونجه

 58 43 15 شبدر

اي ذرت علوفه  10 44 54 

 49 43 6 جاليز

 100 93 7 پياز

 100 77 13 تنباكو

 43 35 8 عدس

 59 55 4 زيره

 144 140 4 زعفران

 16 12 4 شلغم

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  )ريال –كيلوگرم (رف كود شيميايي ازته و فسفره در هر هكتار مص)6(جدول

  نوع محصول

 كود شيميايي

 كل كود شيميايي كود فسفره  كود ازته

 مقدار ارزش مقدار  ارزش  مقدار

 77 5600 31 5000 46 گندم

 88 5600 36 5000 51 جو

 29 5600 29 0 0 قصيل
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 100 5600 74 5000 26 يونجه

 79 5600 64 5000 15 شبدر

اي ذرت علوفه  93 5000 72 5600 168 

 101 5600 46 5000 55 جاليز

 137 5600 87 5000 50 پياز

 249 5600 171 5000 78 تنباكو

 150 5600 100 5000 50 زعفران

 150 5600 100 5000 50 زيره

 74 5600 25 5000 49 عدس

 42 5600 42 0 0 شلغم

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  ي خودكفائينيازها

گردد كه با توجه به هم مرز بودن اين ناحيه با افغانستان و ممنوعيت حمـل و   از بررسي ويژگيهاي منطقه مشخص مي

لذا كشـاورزان بـراي تـأمين    . ، مشكالت عديده اي براي كشاورزان وجود دارد)مثل آرد(ها و محصوالت  نقل بسياري نهاده

ري خود مي نمايند كه مهمترين آن گندم براي تهيه نان مصرفي خود، جو و مايحتاج غذايي، اقدام به كشت محصول ضرو

  :لذا در تنظيم برنامه كشت بايستي عوامل زير در نظر گرفته شوند. اي براي تأمين مواد غذايي دامها است نباتات علوفه

ي وي داراي اهميـت  بردار بعنوان پشتوانه مالي زراعت و زنـدگ  بايد توجه داشت كه نگهداري دام توسط هر بهره )1

باشد بلكه تمايـل بـه نگهـداري بيشـتر دام دارد لـذا       بردار نه تنها حاضر به كاهش تعداد دام خود نمي ويژه اي بوده و بهره

بـرداران   پس از مصاحبه حضوري با بهره. شود اي در سال بصورت حداقل خودكفايي بيان مي سطح زير كشت نباتات علوفه

اي از غير خريداري نكرده و علوفه قابـل تـوجهي    منظور تأمين علوفه براي دامهايشان، علوفهمشخص شد كه روستائيان به 

لـذا نيـاز   . باشـد  شود و سطح زير كشت نباتات فوق در حالت فعلي جوابگوي نيازهاي دامي آنها مي نيز به غير فروخته نمي

  .خود مصرفي آنها بصورت حداقل برابر مقدار فعلي در نظر گرفته شدند

تواند به كشت برخـي   شي از اراضي بصورت آيش هستند كه در صورت نياز و افزايش عوامل محدودكننده ميبخ )2

تـوان عمليـات شستشـوي امـالح از خـاك را بطـور سـاالنه در ايـن          بعالوه مي%). 25حدود (يابد  محصوالت اختصاص مي

  .قسمتها انجام داد بدون آنكه سطح زير كشت طرح تغيير نمايد
)راس دام(ر دام منطقه شيب آب آما)7(جدول  

 نوع دام 

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

                                    


	 ���ان �ب ا                                                    ���  20-22                                  و��� ����ا�� � ا��  دا*� زا)' -1387ا"! �
 

 

 اسب و شتر گاو  گوسفند و بز

بردار تعداد دام هر بهره  30 3 0 

 0 22481 197699 تعداد دام منطقه

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  )ريال –كيلو (ارزش و مقدار بذر مصرفي هر هكتار در منطقه شيب آب )8(جدول

 تنباكو عدس جاليز جو  گندم نام محصول

78/1 149 140 مقدار بذر  31 5/7  

 7050 4500 150000 1700 1700 ارزش هر كيلو

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

)ريال -كيلو (ارزش و مقدار بذر مصرفي هر هكتار در منطقه شيب آب )9(جدول  

 پياز قصيل شبدر يونجه  نام محصول

3/5 25 مقدار بذر  181 35/7  

 9235 620 3550 28000 ارزش هر كيلو

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

)ريال - كيلو (ارزش و مقدار بذر مصرفي هر هكتار در منطقه شيب آب )10(جدول  

اي ذرت علوفه شلغم زعفران نام محصول  زيره 

4/8 3 2667 مقدار بذر  40 

 10000 6500 3150 2000 ارزش هر كيلو

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  سرمايه نقدي

سـرمايه زارعـين منطقـه بـه دو صـورت       .حساب آيده امل محدود كننده براي زارعين بتواند بعنوان يك ع سرمايه مي

دريافت وام از بانكها تحت عنوان اعتبارات مطـرح گرديـده    تحقيقدر اين . انداز يا دريافت وام از بانكها پس: گردد تأمين مي

رأس  3رأس گوسـفند و   30تقريبـاً   متوسـط ر بردار بطو با توجه به اينكه دامداري در منطقه متداول بوده و هر بهره. است
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 را توان سرمايه نقدي منطقـه  گاو داشته و در مواقع ضروري و مورد نياز به عنوان سرمايه از آنها استفاده مي نمايد، لذا مي

  .هاي نقدي و سرمايه دام بدست آمده است از مجموع هزينه

  
)هزار ريال(  وضعيت سرمايه زراعي منطقه در سال مورد بررسي)11(جدول  

انداز زارع پس وام از بانكها  بهرهنرخ    

درصد 5/13 6000000 1739589  

        تحقيق يها هيافت: مأخذ

  

  ها و محصوالت قيمتهاي نهاده

بوده است كه اطالعـات آن بصـورت    83-84ها و محصوالت در تحقيق حاضر قيمت متداول بازار در سال  قيمت نهاده

  .گذاري محصوالت وارد شده است گرديده است و ميانگين آن در ارزشمصاحبه از كشاورزان اخذ 

  هاي توليد محصوالت مورد مطالعه عملكرد، درآمد و هزينه

تعيين مجموع توليد و سطح زيركشت هر محصـول و تقسـيم   : ميزان توليد هر هكتار به دو صورت قابل محاسبه است

در ايـن تحقيـق عملكـرد بـه روش دوم     . گيـري از آنهـا   دار و ميانگينبر توليد به سطح زير كشت يا تعيين عملكرد هر بهره

و ارزشي است كه براي فروش يا خريـد سـتاده و    83-84ها، قيمت بازار منطقه در سال  قيمت نهاده. برآورد گرديده است

  .دست آمده است بهبرداران متداول بوده و از طريق پژوهش ميداني  نهاده بين بهره

اصلي و فرعي مزرعه نيز تعيين و از حاصلضرب قيمت محصـول در عملكـرد، درآمـد هـر هكتـار      كل توليد محصوالت 

بـردار و هـر محصـول     هاي كاشت، داشت و برداشت براي هر بهـره  هاي توليد اعم از هزينه كليه هزينه. محصول بدست آمد

  .تعيين گرديد زمينمحاسبه و نهايتاً هزينه كل هر هكتار 

هـا   مواردي كه در محاسـبه هزينـه  . آمده است 19ول در جد اي محصوالت مختلف در منطقه هزينهخالصه اطالعات  

جـك  (، نهركشـي  )به اصطالح محلي، پرن(هاي شخم، ديسك، تسطيح، مرزبندي  هزينه: مورد توجه قرار گرفته عبارتند از

كـار، كاشـت، وجـين ، آبيـاري،      هاي كاشت، سمپاشي، هزينه نيروي ، ضدعفوني بذر، كود شيميايي، بذر، ساير هزينه)زني

  .ها كود حيواني و ساير هزينه) در مورد گندم و علوفه(برداشت، بوجاري و جمع آوري محصول، حمل، برداشت ماشيني 

ــار عبــــارت اســــت از اخــــتالف بــــين درآمــــد و هزينــــه     هــــاي متغيــــر درآمــــد ناخــــالص هــــر هكتــ

(GM=TR-TVC) مين يا ارزش آن در محاسبه هزينه منظور نشـده  هاي ثابت شامل اجاره ز هزينه. (هر هكتار محصول

  ).است

ها نيـز شـامل    ساير هزينه. در محاسبه درآمد گندم و جو، درآمد كاه بعنوان محصول فرعي توليد، منظور گرديده است

اي بـر   درآمد نباتـات علوفـه  . شود مي …هزينه برداشت محصول توسط كمباين يا دروگر، حمل و نقل، سم، آفت كشها و 

  . رود س ارزش محصول برداشت شده است، هر چند كه اين محصول به مقدار كم فروش مياسا
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)ريال(هاي توليد هر هكتار در منطقه شيب آب  هزينه)12(جدول  

 نام محصول

 هزينه

سازي آماده كود  

 شيميايي

 هزينه كل ساير نيروي كار بذر

27000 640000 220000 گندم

0 

450000 184260

0 

342260

0 

158420 442000 450000 24000 640000 220000 جو

0 

87000 850000 70000 جاليز

0 

900000 500100

0 

832100

0 

10000 400000 580000 قصيل

0 

200000 121780 140178

6 

125000 700000 يونجه

0 

70000 500000 414671

0 

729671

1 

125000 700000 شبدر

0 

70000

0 

500000 469768

0 

784768

8 

اي ذرت علوفه  850000 140000

0 

85000

0 

500000 464590

0 

824590

2 

120000 750000 700000 پياز

0 

500000 133989

90 

165489

93 

16000 800000 650000 تنباكو

00 

320000

0 

855812

0 

710812

4 

250000 800000 950000 زعفران

0 

200000

0 

197164

40 

259664

44 

180000200000688015122801 800000 800000 زيره
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0 0 0 55 

120000 600000 800000 عدس

0 

900000 104415

90 

139415

95 

125696 250000 20000 600000 500000 شلغم

0 

280696

1 

           قتحقي يها هيافت: مأخذ

  روش حل الگو 

در اين بررسي براي مرتب كردن داده هاي استخراج شده از پرسشنامه ها و از نرم افزار اكسل اسـتفاده شـده اسـت و    

با استفاده از آمار هزينه و توليد استخراج شده از پرسشنامه ها، الگوي برنامه ريزي خطي براي منطقه شيب آب بـه   سپس

  .با حل الگوي برنامه ريزي خطي، الگوي كشت بهينه براي منطقه حاصل شد. دست آمد

نظر گرفته شده و قيمت هـر   براي تعيين جدول تقاضاي آب، در ابتدا مقدار آب در دسترس گروه نماينده نامحدود در

با چنين فرضي الگوي برنامه ريزي براي بهره برداران نماينده، حـل گرديـده و   . متر مكعب آب، صفر ريال منظور مي گردد

سپس محاسبات تحليل حساسيت تابع هدف و منـابع موجـود   . مقدار تقاضاي آب در چنين وضعيتي تخمين زده مي شود

تغييرات ضرائب تابع هدف و منابع موجود كه ميزان تقاضاي آب در مدل ثابت باشد، تعيـين   انجام مي گيرد و دامنه اي از

در ايـن  . در مرحله بعد، قيمت وراي دامنه تعيين شده در تحليل حساسيت، تعيين و الگو مجددا حل مي گردد. مي گردد

و ميزان تقاضـاي جديـد در قيمتهـاي    محاسبات فوق در چند مرحله تكرار . حالت نيز، ميزان تقاضاي آب تعيين مي شود

  . مختلف تعيين مي گردد و بر اساس نتايج حاصل، جدول تقاضاي آب حاصل مي گردد

اي، پياز، زيره و زعفـران در   نتايج حاصل از حل مدل نشان مي دهد كه محصوالت گندم آبي، جو، جاليز، نباتات علوفه

  . ندمدل وارد گرديده و بقيه محصوالت از الگو حذف شده ا
 

:مقايسه الگوي كشت فعلي و بهينه)13(جدول  

  الگوي بهينه  الگوي فعلي  فعاليت

  11489  16796  گندم

  3380  4315  جو

  475  2345  جاليز

  1744  2081  اي نباتات علوفه

  3571  171  پياز

  0  171  عدس
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  0  56  تنباكو

  2640  27  زيره

  2360  15  زعفران

  0  23  شلغم

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

دهـد كـه اوال    يسه سطح زير كشت حاصل از الگوي اوليه با سطح زير كشت فعلي محصوالت در منطقه نشـان مـي  مقا

، در تابع هدف، از الگو حذف شده است و سطح فعاليت تنباكو نيز )درآمد ناخالص(شلغم به علت منفي بودن سود ناخالص

سطح زير كشت گندم نيز كـاهش يافـت و   . حذف شده است به دليل باال بودن نياز آبي و پايين بودن سود ناخالص از الگو

  .اي افزايش يافته است طور قابل مالحظه  در عوض سطح زير كشت پياز، زيره و زعفران به

توان به پايين بـودن عملكـرد    در الگوي بهينه سطح زير كشت جاليز نيز كاهش يافته است، كه از جمله داليل آن مي

تواند ناشي از عواملي همچون عدم وجود شيوه كشت مناسـب،   مت آن اشاره كرد كه خود ميدر هكتار و يا پايين بودن قي

  .روزه باشد 120حساسيت محصول نسبت به آفات، نامناسب بودن بذر مصرفي، گرم شدن هوا و وزش بادهاي 

لفهاي هرز، عمدتا به كشت تنباكو نيز به دليل نياز آبي باال و همچنين نياز به دقت فراوان در تسطيح زمين و وجين ع

پـذيرد، لـذا در الگـوي بهينـه توصـيه       و توسط افراد ميانسال به باال صورت مي) هكتار 0/5تا  0/2( صورت مزرعه كوچك

هزار ريال مي باشـد كـه نسـبت بـه حالـت الگـوي        123968700در اين حالت سود حاصل از فعاليت معادل .نشده است

  .حاصل از فعاليتهاي كشاورزي منطقه اضافه مي شود به سودهزار ريال  66058970فعلي، مبلغ 

ترين عامـل آب در دي، خـرداد و تيـر مـاه اسـت و هـيچ كـدام از         كننده ميليون متر مكعب، محدود 247با حجم آب 

اي آب در ديمـاه بـراي هـر     قيمت سـايه . هاي ديگر مثل نيروي كار، زمين، كود شيميايي عامل محدود كننده نبودند نهاده

شود، مفهوم اين ارزش اين است كه در صورت افزايش عرضـه يـك متـر مكعـب آب در      ريال برآورد مي 780عب، متر مك

اي آب  علت باال بودن قيمت سـايه . برداران، درآمد مجموعه فعاليتهاي منطقه به مقدار فوق اضافه خواهد شد ديماه به بهره

راكم نياز آبي فعاليتهاي گندم، جو، قصيل و عدس در ايـن مـاه   توان مساعد بودن شرايط آب و هوايي و ت در اين ماه را مي

متر مكعب در ماه مـذكور بيشـتر باشـد و     97755168اين قيمت تنها هنگامي اعتبار دارد كه موجودي آب از . ذكر نمود

علـت  . كننده ديگر، حجم آب موجود در خرداد و تيرماه اسـت  دومين و سومين عامل محدود. حد بااليي آن بينهايت است

اي آب در ايـن دو مـاه بـه ترتيـب      قيمت سايه. اي و پياز و حبوبات است اين كمبود به باال بودن نياز آبي فعاليتهاي علوفه

  .كنند ساير نامعادالت در الگوي بهينه ايجاد محدوديت نمي. ريال به دست آمده است 313و  253

  
)آب بخش شيب(منطقه سيستان كننده توليد در اي عوامل محدود جدول قيمت سايه)14(جدول  

  زمين  آب  الگو

  تير  خرداد  دي  اي ريزي خطي اوليه با هدف حداكثر بازده برنامه مدل برنامه  

  0  313  253  780  )ريال(اي هر متر مكعب آب قيمت سايه

  تحقيق يها هيافت: مأخذ
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  :بررسي تحليل حساسيت ضرايب تابع هدف

يب تابع هدف همان سود ناخالص فعاليت يا ضريب فعاليـت در تـابع   مقادير ستون اصلي جدول تحليل حساسيت ضرا

نمايد كه تغيير ضريب تابع هدف در آن دامنـه تـاثيري بـر     اي را معرفي مي اصلي است و حداقل و حداكثر مجاز نيز دامنه

  . شود اي الگو مي هاي مدل نداشته و تنها باعث تغيير بازده برنامه سطح فعاليت

ايـن مسـئله   . داقل مجاز درآمد ناخالص گندم، عدس، پياز، زيره و زعفران داراي مقادير مثبت استدر الگوي بهينه، ح

بيانگر آن است كه در صورت كاهش درآمد ناخالص هر فعاليت از حداقل مجاز آن، سـطح آن فعاليـت كـاهش يافتـه و بـا      

و شـلغم،  ) اي جـو علوفـه  (رد جـو، قصـيل  در مو. توجه به موجودي منابع كمياب، سطح فعاليت رقيب افزايش خواهد يافت

از محصـوالت فـوق از مقـدار    ) هر هكتار(گردد بدين معني كه اگر درآمد ناخالص هر واحد فعاليت حداكثر مجاز مطرح مي

حداكثر مجازش بيشتر شود سطح زير كشت آن افزايش يافته و از سطح فعاليت رقيـب كـه بـازده كمتـري دارد، كاسـته      

  .خواهد شد
ريزي خطي اوليه ادير تحليل حساسيت ضرايب تابع هدف الگوي برنامهمق)15(جدول  

  ريزي خطي اوليه الگوي برنامه  فعاليت

  

  حداكثر مجاز  حداقل مجاز

  +∞  1234390  گندم

  2126780  - ∞  جو

  1141631  - ∞  قصيل

  +∞  1913776  پياز

  +∞  2460094  عدس

  +∞  7231451  زيره

  +∞  13598403  زعفران

  3037683  - ∞  شلغم

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  :تحليل حساسيت ضرايب سمت راست نامعادالت

بايد گفت كه حداكثر مجاز بـراي تغييـر مقـادير    ) ضرايب سمت راست محدوديتها( RHSدر زمينه تحليل حساسيت 

يرمـاه در  موجود منابع، زمين، نيروي كار، كل آب و ميزان آب ماهانه از مهر تا شـهريور بـه جـز ماههـاي دي، خـرداد و ت     

 24918945در مورد محدوديت آب در ماههاي دي، خرداد و تيرماه حد بااليشان به ترتيب . الگوي بهينه نامتناهي است

باشد اين مسئله به اين علت است كه نهاده آب در ايـن سـه مـاه بـه عنـوان       متر مكعب مي 5320865و  13559612، 

  .ترين عامل مطرح گرديده است محدودكننده
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ريزي هدف سعي داشتيم، حداقل سـطح اشـتغال فعلـي در منطقـه را حفـظ       بعد با استفاده از الگوي برنامه در قسمت

جدول زير مقايسه الگوي كشت موجود در منطقـه  . كرده باشيم با توجه به اينكه مقدار مصرف آب در منطقه حداقل شود

  .دهد ريزي هدف را نشان مي با الگوي كشت حاصل از مدل برنامه

  
:ريزي هدف مقايسه الگوي كشت فعلي و بهينه در مدل برنامه)16(جدول  

  الگوي بهينه  الگوي فعلي  فعاليت

  12780  16796  گندم

  3819  4315  جو

  297  2345  جاليز

  1604  2081  اي نباتات علوفه

  3967  171  پياز

  0  171  عدس

  0  56  تنباكو

  2640  27  زيره

  2360  15  زعفران

  0  23  شلغم

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

كه از جدول فوق پيداست با وجود اينكه اختالف زيادي بـين سـطوح تخصـيص داده شـده بـه محصـوالت        همانطوري

ريزي هدف وجود دارد، ولي مقايسـه سـطوح كشـت     مختلف در حالت موجود، و در حالت طراحي با استفاده از مدل برنامه

اي و سطوح تخصـيص داده شـده    سازي بازده برنامه هدف حداكثر ريزي خطي اوليه با تخصيصي با استفاده از الگوي برنامه

ريزي هدف با هدف حفظ سطح اشتغال در وضعيت موجود در منطقه، اخـتالف معنـي داري    به محصوالت در الگوي برنامه

دهد، به عبارت ديگر همان داليل ارائه شده جهت تفسـير افـزايش يـا كـاهش سـطح زيـر كشـت در الگـوي          را نشان نمي

توان جهت مقايسـه سـطح    ريزي خطي اوليه نسبت به سطوح كشت فعلي در منطقه، براي محصوالت مختلف را مي امهبرن

امـا وقتـي   . ريـزي هـدف پـذيرفت    زير كشت محصوالت در وضعيت موجود و سطح زير كشت ارائه شده توسط مدل برنامه

ريـزي خطـي اوليـه اعمـال      به مدل برنامههدف حداقل سازي آب مصرفي در كنار هدف حفظ سطح اشتغال در منطقه را 

. متـر مكعـب رسـيد    198733296متر مكعب، بـه   209764832كرديم، مقدار آب تخصيصي به محصوالت مختلف از 
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ريزي خطي اوليـه در ماههـاي دي، خـرداد و تيرمـاه      همچنين در اين حالت مقدار كمبود آبي را كه در نتيجه مدل برنامه

  .اي صفر براي اين سه ماه، منعكس شده است اين امر در وجود قيمت سايه. داشت داشتيم، حاال ديگر نخواهيم

  :تابع تقاضاي معياري آب

كند، از يـك طـرف، افـزايش جمعيـت و از طـرف ديگـر        مهمترين عاملي كه مديريت منابع آب و آبياري را تهديد مي

است و يكـي از روشـهاي مهـار ايـن رونـد،       هاي مردم در جهت افزايش مصرف آب افزايش متوسط استانداردها و خواسته

توان اثر قيمت آب بر ميزان تقاضاي آن براي منطقـه مـورد مطالعـه را     رو مي از اين. باشد سياستهاي ارزشگذاري منبع مي

دست آوردن جدول تقاضاي آب براي منطقه مورد مطالعه، با تغييـر قيمـت آب در    براي اين منظور جهت به. بررسي نمود

اسـتفاده از آب عمـال غيـر اقتصـادي گـردد ايـن بـرآورد صـورت         هدف از صفر ريال تا قيمتي كه در آن سطح سطح تابع 

  .آب منطقه سيستان را نشان مي دهد جدول زير تقاضاي آب كشاورزي در بخش شيب. گيرد مي

  
آب منطقه سيستان جدول تقاضاي آب براي منطقه شيب)17(جدول  

  )تومان(بقيمت آ  )متر مكعب(مقدار تقاضاي آب

209764816  0  

209764816  10  

190818886  30  

190230596  120  

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

تومـان، مقـدار تقاضـاي آب كشـاورزي      10شود كه با افزايش قيمت آب از صفر به  با توجه به جدول فوق مالحظه مي

ايـن  . باشـد  كشش مي نه از قيمت بسيار بياين بدان معني است كه تقاضاي آب كشاورزي در اين دام. ماند بدون تغيير مي

توان صرفا  كند كه در اين دامنه از قيمت به منظور كاهش ميزان تقاضاي آب كشاورزي نمي مطلب به طور ضمني بيان مي

كشش بودن تقاضاي آب در اين دامنه از قيمت باعث خواهد شـد كـه كشـاورزان     اين بي. از ابزارهاي قيمتي استفاده نمود

تومان افـزايش   120تومان به  30بر طبق جدول فوق وقتي كه قيمت از . براي كاهش مصرف آب نداشته باشند اي انگيزه

. رسـد  متر مكعـب مـي   190230596متر مكعب به  190818886يابد، مقدار تقاضاي آب با يك كاهش چشمگير از  مي

 120تـا   30و  30تـا   10هـاي قيمتـي    جهت تعيين تاثير تغييرات قيمت آب بر تقاضاي آن، كشش كماني آب در دامنـه 

كشـش   ايـن بـي  . محاسبه شـد  6/0و  04/0تومان محاسبه شد به طوري كه مقدار اين كشش در اين دو دامنه به ترتيب 

 190230596ها از قيمت بيانگر اين موضوع است كـه در دامنـه موجـودي آب بيشـتر از      بودن تقاضاي آب در اين دامنه

افزايش قيمـت آب، كـاهش خواهـد    معيني بر قيمت آب، تقاضاي آب به ميزان كمتر از درصد متر مكعب با افزودن درصد 
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