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  چکیده

 هـدف  رو،از ایـن اسـت.   يآب در بخش کشـاورز  افزونروز يتقاضا تیریمد يبرا ياقتصاد يابزارها نیترمهماز  یکیآب  يگذارارزش

 يزیربرنامه روش از نظر، مورد اهداف تحقق يبرا. است نیقزو دشت ياگلخانه کشت درآب  يبرآورد ارزش اقتصاد ،پژوهش نیا یاصل

 ،سـپس . شد نییتع مطالعه موردمنطقه  سطح در يکشاورز آب ياقتصاد ارزش ابتدا در این پژوهش، بهره گرفته شد. )PMPی (اثبات یاضیر

ـ تحل روي ارزش اقتصـادي آب  دیتول يهانهیهز کاهش و محصوالت متیق شیافزا آب، منابع يموجود در رییتغ مانند ییهاتیحساس  و لی

. پـس  دش يآورجمع منطقه دارانگلخانه نبی از) یدانی(م پرسشنامه صورتبه 1394-95 یزراع سال يبرا ازین مورد يهاداده. شدند یابیارز

نتـایج نشـان داد کـه    . دش وردابر الیر 24730 نیقزو دشت ياگلخانه سطح در يکشاورز آب مکعب متر هر ياقتصاد ارزشاز حل مدل، 

هاي کاهش در هزینه تولید یابد. همچنین، با اعمال حساسیتمراتب افزایش میب بههرچه موجودي منابع آب کاهش یابد، ارزش اقتصادي آ

 بـراي  بایستی با توجه به نتایج این پـژوهش و  رو،و افزایش در قیمت محصوالت، ارزش اقتصادي آب روند افزایشی خواهد داشت. از این

 .ردیگ قرار نظرمد يالخانهگ يهاکشت به توجهآبیاري،  افزایش کاراییدر مصرف آب و  ییجوصرفه

  
  

  یاثبات یاضیر يزیربرنامه  ت،یحساس لیتحلآب،  يارزش اقتصاد کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

. دیـ آیشمار مجهان به خشکمهیاز مناطق خشک و ن یکی رانیا

 ینـواح  شتری. بدهدیم لیتشک ریرا کو رانیقسمت اعظم فالت ا

ارقـام   نیدارند. ا یارندگب متریلیم 250تا  150 تنهاساالنه  رانیا

 میـانگین  %30از  رانیـ در ا یبارنـدگ  میـانگین  دهد کـه مینشان 

ـ توز ماننـد  يگـر یمشکالت د ).5( جهان کمتر است یبارندگ  عی

بـاران،   زشیـ ر ینامناسب زمان عیتوز باران، ییاینامناسب جغراف

ابعـاد مسـئله    ،ساالنه یبارندگ زانیم راتییو تغ ریتبخزیاد  مايد

ـ . کمسـازد یتـر مـ  اتب گستردهمررا به و  طـرف  کیـ آب از  یابی

 يوربهـره  شیافـزا  گـر، یآب از طـرف د  نیتـأم  ادیز يهانهیهز

مطـرح   یف ملـ اهـد ا نیتراز مهم یکیصورت مصرف آب را به

 یبا توجه به ضـوابط  دیآب باقیمت  نییتع ،رونیا کرده است. از

 ،نیرابنـاب  .دکنـ  حـل  را آب يهاسازمان یباشد که مشکالت مال

تعـادل در منـابع آب در    از عدم ياکه بخش عمده رفتیپذ دیبا

و بخش  یعیطب تیاز محدود یناش یو مل يامنطقه ،یابعاد محل

ــدامات و گــرید ــأثر از اق ــفعال مت ــاتی ــا بشــر در يه ــاط ب  ارتب

  
  

 گروه اقتصاد کشاورزي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس .1
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ــابع کم ــاســتفاده از من  صیآب اســت کــه در قالــب تخصــ ابی

 ).25( دشـو یمنابع آب ظـاهر مـ   يراقتصادیو استفاده غ نهیبهریغ

 يو شـدت تقاضـا   نیتوان تـأم  نیعلت وجود خأل ببه ،نیهمچن

ود بـودن منـابع، ثابـت بـودن حجـم آب      از محـد  یآب که ناشـ 

و  طرف کی است از يگذارهیسرما ازین افزایشو  دشوندهیتجد

 تیـ علت رشد روزافزون جمعآب به يروزافزون تقاضا شیافزا

 ییبه مـواد غـذا   ازین شیافزا ،یزندگ يهاوهیبهبود ش ،ینیشهرنش

 نیا انگریب گر،یمصرف آب از طرف د دیجد يازهاین شیدایو پ

ــه تقاضــامهــم ا ــرآب بحــران يســت ک ــوده و  نیآف از  یکــیب

 .شـود محسـوب مـی   تیقرن حاضر بشر يهاچالش نیتربزرگ

 یاز تحـوالت مثبـت و منفـ    ياریمنشأ بسـ  تواندیمموضوع این 

موجود در  يبا توجه به تنگناها رو،از این .)15( ردیجهان قرار گ

ز ا يریو جلـوگ  نـه یاسـتفاده به  ص،یتخصـ  ،يبرداربهره يراستا

در  ویژهبه ی،آبمنبع ارزشمند و مبارزه با مشکل کم نیا هدررفت

 کـه  ،درازمـدت  يو راهبردها هااستیاتخاذ س ي،بخش کشاورز

آب  نیبا تـأم و بوده  يضرور ،مد منابع استاکار تیریلوازم مد

 نیآن بـ  صیو تخصـ  نیمشخص، در زمان و مکان مع تیفیک با

ـ را تول ییبازده نها نیتریشکه ب یها و مصارفبخش  ،کننـد یمـ  دی

ـ  کند تـا را فراهم می يکشاورز آب تیریمد بهبود اتموجب  نیب

نیـاز فـراوان   . )16( دشـو  برقـرار  تعـادل  بآ يتقاضـا  و عرضه

بـه   لین براي يتوسعه کشاورز ازین ،منابع آب تیمحدودجامعه، 

 قیحقا ي،استفاده مطلوب از آب کشاورزت و ضرور ییخودکفا

 مـورد هـا  گـذاري در سیاست شتریب دیبا هستند که يریانکارناپذ

بایـد بهـره   آب، منابع بودن محدود لیدلبه ).1( رندیتوجه قرار گ

ها در بخش کشاورزي را طور کلی نهادهوري استفاده از آب و به

ــزایش داد ــاو  اف ــتغ ب ــد در ریی ــابع تیریم ــت و آب من  از حرک

 و تقاضـا  یمبـان  بـر  تیریمـد سـوي  به عرضه يمبنا بر تیریمد

 توانیم آب، ياقتصاد ارزش بر یمبتن يگذارمتیق نظام اصالح

 عنوانبه يکشاورز بخش در ویژهبه ،ارزشمند منبع نیا اتالف از

 ).7( کـرد  يریجلـوگ  ،نیریشـ  يهاآب کننده مصرف نیترعمده

 آب،حفـظ منـابع    بـراي  هـا روش و هـا اسـت یس نیبهتر از یکی

 تا است تلفمخ يهابخش در آب درست يگذارمتیق استیس

، نیبنـابرا . )11( بـرد  بهـره  آن مصـرف  نهیبه يالگو کی از بتوان

آب باید با نگاه یک کـاالي اقتصـادي    درستگذاري براي قیمت

گـذاري بـراي آن   کاالهاي دیگر، قیمـت  مانندبه آب نگریست و 

  .  )14( صورت گیرد

ــی ــتیس از یک ــااس ــال در يه ــرا ح ــاد وزارت ياج  جه

 ،از ایـن رو . اسـت  ياگلخانـه  ياهـ کشـت  بـه  توجه ي،کشاورز

 در يکشـاورز  آب ياقتصاد ارزش براورد یدرپ حاضر پژوهش

 یناسـت. دشـت قـزو    نیدشت قزو ياگلخانه محصوالت دیتول

مرکـز و   ،محـدوده دشـت   دارد.هکتار  450000حدود  یمساحت

 یـا متـر از سـطح در   1130با حـداقل ارتفـاع    قزوین شرق استان

 یبزرگـ  یرزمینـی اشباع از آب ز یتآبخوان آبرف ،دشت یناست. ا

دشـت   يهـا مترمکعب دارد. رودخانه یلیاردم 20حدود  یرهبا ذخ

سـمت  سرچشمه گرفته و بـه  هااطراف آن بالاز سلسله ج ینقزو

از شـمال بـه رشـته     ین. دشت قزوشوندیم يجار یندشت قزو

 يهـا کـوه  بهچهارگر و از جنوب  يهاکوه البرز، از غرب به کوه

ن بــه یدشــت قــزو یشــده اســت. بخــش شــرق دودرامنــد محــ

 مهم يهااز دشت یکی نیدشت قزو .پیونددیتهران م يهاجلگه

بـا   قـزوین  استان يروستا و آباد 1210 کهري طوبه .است کشور

در آن سکونت دارنـد. همچنـین،    هزار نفر 320بالغ بر  یتیجمع

ایـن   ).9( بودجه است فیرد يکه دارا است دشت کشور نیاول

و  خشـک مهین ییآب و هوا طیقرار گرفتن در شرا لیدلبه دشت

ـ  با نظـر منـابع    از ،و مسـتعد  یوجود داشتن منابع خاك نسبتاً غن

ــدف اصــلی در  22( اســت تیآب در محــدود ــن رو، ه ). از ای

ارزش با توجه به مشکالت آب منطقـه، تعیـین    حاضر، پژوهش

. است نیدشت قزو يادر بخش گلخانه يآب کشاورز ياقتصاد

گوجـه  ار،یـ خ شـامل  بیترتبه دشت، نیا ياوالت گلخانهمحص

 ياگلخانه محصوالتاسفناج و فلفل است.  ،یفرنگتوت ،یفرنگ

 5/22( محصوالت منتخب کشت ریسطح زدشت قزوین از نظر 

 دررا  24، رتبـه  )تـن  3686(بـا   دیتولو از نظر  22، رتبه )هکتار

سـهم   همچنـین، بیشـترین   .خود اختصـاص داده اسـت  کشور به

اي نسبت به کشور بـراي سـطح زیـر    محصوالت منتخب گلخانه

فرنگـــی بـــا کشـــت و تولیـــد مربـــوط بـــه محصـــول تـــوت
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  )1394-95اي در ایران و قزوین (. مقایسه سطح زیر کشت، تولید و عملکرد محصوالت منتخب گلخانه1جدول 

  درهکتار)عملکرد (تن   تولید (تن)  سطح زیر کشت (هکتار)  منطقه مورد مطالعه  محصول

  خیار
  ایران

  قزوین

3/5800  

5/12  

1454218  

2540  

251  

200  

  فلفل
  ایران

  قزوین

3/405  

4/0  

54254  

75  

134  

150  

  فرنگیتوت
  ایران

  قزوین

259  

3/5  

7/14616  

318  

38  

60  

  فرنگیگوجه
  ایران

  قزوین

8/577  

3/3  

149971  

700  

260  

212  

  اسفناج
  ایران

  قزوین

9/334  

1  

32292  

50  

96  

50  

  هاي تحقیقیافته منبع:

  

درصد تولید کشور اسـت.   17/2درصد سطح زیر کشت و  79/1

)، سطح زیر کشت، تولیـد و عملکـرد محصـوالت    1در جدول (

  اي استان قزوین با کل کشور مقایسه شده است.منتخب گلخانه

ـ با توجه بـه اهم  ر،یاخ يهاسال یط نهـاده آب و ارزش   تی

 بین المللیو  ملی هايپژوهش ،يآن در بخش کشاورز ياقتصاد

از جملـه  موضـوع صـورت گرفتـه اسـت.      نیا رامونیپ يمتعدد

  به شرح زیر است.ها پژوهشترین مهم

ــاران (  ــا و همک ــه8رهنم ــتان  )، در مطالع ــه در شهرس  اي ک

ــه  ــت برنام ــا اســتفاده از رهیاف ــتقوچــان ب ــزي ریاضــی مثب  ری

)Positive Mathematical Programming, PMP ـ ، د) انجام دادن

 40، 30به این نتیجه رسیدند که در سناریوي کاهش در منـابع آب ( 

 3120و  1340، 1100ترتیـب  درصد) ارزش اقتصادي آب به 70و 

 25، 10( 2و در بهره بـرداران گـروه    1ریال براي بهره برداران گروه 

و  1260، 100ترتیـب برابـر   درصد) ارزش اقتصـادي آب بـه   75و 

طح زیـر کشـت محصـوالت منتخـب     دست آمد و سریال به 4730

 بـه ، )19( یعیرشـف یمو  منتظـر دچار تغییرات کمتـري شـده اسـت.    

دشـت   ياریآب يهاآب در شبکه يگذارمتیتحت عنوان ق یپژوهش

ـ ربرنامـه استفاده از روش  با ن،یقزو  يفـاز  ارهیچنـدمع  یاضـ یر يزی

)Fuzzy Multi-criteria Mathematical Programming (نـد. پرداخت 

 .شـد  نیـی تع الیـ ر 5470 ،آب يارزش اقتصـاد  ،پـژوهش  نیدر ا

ـ آثار تغ یبررسبا عنوان  يامطالعه به، )10( یسلطان آب و  راتیی

 یمحصوالت زراعـ  دینهاده آب در تول يبر ارزش اقتصاد ییهوا

 واکـنش  ونیرگرسـ  يهـا مدلبا استفاده از  همدان بهار دشت در

 یج. نتـا داخـت پر افتهیمیتعم یآنتروپ حداکثر افتیره و عملکرد

 ییـرات کـربن و تغ  اکسـید يسطح انتشـار د  یشنشان داد که افزا

ــیاقل ــ یم ــقاز آن، از طر یناش ــرد محصــوالت   ی ــاهش عملک ک

ـ   یزو ن يکشاورز آثـار   يدارا یرزمینـی، ز يهـا آب یالنکـاهش ب

 يارزش اقتصـاد  یشکشت منطقـه اسـت و افـزا    يبر الگو یمنف

خواهـد   یدر پـ  2040درصد را تـا سـال    21تا  10 یزانمآب به

 بـراورد  الیـ ر 2554 آبنهاده  ياقتصاد زشرا ،نیهمچنداشت. 

ارزش  یـین تعبـه  یدر پژوهشـ )، 20ورزیـري و همکـاران (   .دش

 10در قالـب   یمتق یاستاعمال س یرتأث یآب و بررس ياقتصاد

 یاثبات یاضیر یزيرکشت بر اساس مدل برنامه يبر الگو یوسنار

 ینـه نشـان داد کـه هز   یجد. نتـا پرداختن یآنتروپ یشترینو روش ب

 یجه،است. در نت یالر 3/634 مکعب آب معادل استخراج هر متر

با ارزش  یاريمکعب آب آب استخراج هر متر ینههز یناختالف ب

بـا   .دست آمدهب یالر 3/1878 دشت برابر با ینآن در ا ياقتصاد

آن تـا مـرز ارزش    یمـت ق یشآب و افـزا  یمـت ق یاستاعمال س
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 یکشت تمـام  یرکاهش مصرف آب و سطح زر بهمنج ي،اقتصاد

 شـود یم یکشت محصوالت یرکاهش سطح ز یژهوهب ،محصوالت

 یاسـت س یـن کاهش را در قبـال ا  بیشترین هاناخالص آن هکه بازد

 يهااستیس یبررس عنوان تحت يامطالعهبه، )3( الهی .اندداشته

ـ یقریو غ یمتیق و  یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يهـا شـاخص  بـر  یمت

در دشــت  ینــیزمریبــا اســتفاده از منــابع آب ز یطــیمحســتیز

 یاثبات یاضیر يزیربرنامه روش از استفاده باکبودرآهنگ همدان 

 Maximum( یآنتروپــ بیشــینه افــتیره و entropy  extended (

 آب نهاده يبرا مطالعه نیا شده براورد ياقتصاد ارزش. پرداخت

اعمال  یطخود،  ، در مطالعه)2( ياسعد. شد براورد الیر 3291

بـر مراحـل چهارگانـه دوره رشـد      %5 یـاري آبکـم  یاسـت س یک

منجـر  این کار ن، نشان داد که گرچه یکساصورت همحصوالت ب

حفـظ و  درصـد شـده و بـه    4/18 یـزان مکاهش مصرف آب بهبه

کرده است، اما ارزش آب  یانیمنابع آب شبکه کمک شا یداريپا

 3/13 یـزان ممزرعه (بهکمتر از کاهش درآمد خالص  شده یرهذخ

سـت و  ین ینـه مـذکور به  یاسـت س رو،از ایـن درصد) بوده است. 

 ياقتصـاد  ارزششـود.  نمی پیشنهاد یقیتطب اهکارر یکعنوان به

  .شد نییتع الیر 1693 پژوهش نیا در شده محاسبه

 نیـی تعتحـت عنـوان    یپژوهشـ ، بـه )23(و همکـاران   دوپلر

ـ تول تـابع تفاده از آب در کشـور اردن بـا اسـ    ياقتصاد ارزش  دی

 ،آب مکعـب  متر هر ياقتصاد ارزش ،پژوهش نیا در. پرداختند

 بـا  يامطالعـه بـه ، )31( لسـن یکم و وارد .شد نییتع دالر 175/0

 و میمفــاه ،يکشــاورز بخــش در آب ياقتصــاد ارزش موضــوع

ـ تغ و بازار متیق روشبا استفاده از  يکاربرد يهااستیس  در ریی

ـ ا در .پرداختنـد  خالص درآمد  هـر  ياقتصـاد  ارزش ،مطالعـه  نی

، )24(ال یاآ -وگگال .شد براورد دالر 25/0 ،ياریآب آب مترمکعب

ـ آب آب مـت یق نتعییبا موضوع  يامطالعهبه بـا اسـتفاده از    ي،اری

 در ریزي ریاضـی اثبـاتی و تحلیـل سلسـه مراتبـی،     روش برنامه

ـ ا در پرداخـت.  ایاسـپان  کشور هـر   ياقتصـاد  ارزش ،مطالعـه  نی

) 32. واتو و موگرا (شد براورددالر  06/0 ي،اریآب آب مکعبرمت

 200هـاي مقطعـی   ریزي مثبت ریاضی و دادهبا استفاده از برنامه

مسـتهلک شـده    يتقاضـا  بررسـی  مزارع در پنجاب پاکستان، به

یاري پرداختند. نتایج نشان داد کـه راه آب يبرا یرزمینیز يهاآب

دهـد از آب  مثبـت ارائـه مـی    ریزياي که روش برنامهحل بهینه

حالــت معمــول در شــرایط اســتفاده تمــامی کمتــري نســبت بــه

محـدود کـردن اسـتخراج    کند. همچنین، محصوالت، استفاده می

آب  ينظر تقاضا یدتجدکشاورزان را وادار به یرزمینی،ز يهاآب

روپیه براي هر متـر مکعـب    04/0کند. با اعمال هزینه می یاريآب

شـود  یبلکـه باعـث مـ    فت؛ایکاهش نخواهد  درآمد مزرعهآب، 

  آب آگاه شوند. يکشاورزان از ارزش اقتصاد

این که استفاده نادرست از آب توسـط کشـاورزان   با توجه به

در دشت قزوین، باعث مشکالت جدي از جمله نشست زمـین،  

کــاهش تولیــد محصــوالت کشــاورزي و در نهایــت مهــاجرت  

ف دیگر، کشـت گلخانـه  شهرها شده است و از طرروستاییان به

هـاي اقتصـاد حـوزه    هاي جدید از ضـرورت اي منطبق با الگوي

کشاورزي است، توسعه این بخش ضمن مـدیریت آب، همگـام   

زایی و بهبود امنیت غـذایی در  با اهداف اقتصاد مقاومتی، اشتغال

-هاي گلخانـه طوري که از مهمترین مزیتاستان قزوین است. به

 از اطـالع وري آب اسـت. همچنـین،   رهها، افزایش کارایی و بهـ 

 در رنــدگانیگمیتصــم آگاهانــه انتخــاببــه آب ياقتصــاد ارزش

آب  یینهـا  ارزش و انجامدیم آب صیتخص و حفاظت توسعه،

 دکنیآب فراهم م استیس لیحلت و هیتجز يبرا یاطالعات مهم

 در يکشـاورز  آب ياقتصاد ارزش نییتع از سوي دیگر، با). 3(

 ياقتصـاد  تیریمـد  بـا  تـوان یم ،نیدشت قزو ياگلخانه کشت

 تـر مـؤثر  یقـ یطربـه  را منطقه نیا آب منابع از استفاده ها،گلخانه

 از يریجلـوگ  و ییجـو صـرفه  يبـرا  را نهیزم و کرد يزیربرنامه

 پـژوهش در نتیجـه، در   .ردکـ  فـراهم  ارزشـمند  منبع نیا اتالف

هـاي دشـت   بررسـی ارزش اقتصـادي آب در گلخانـه   حاضر، به

افــزار ریــزي اثبــاتی در نــرمزوین بــا اســتفاده از روش برنامــهقــ

GAMS .پرداخته شده است  

  

  هاوشمواد و ر

اسـت کـه    سـازي ینـه به هـاي از روش یکـی  یاضیر ریزيبرنامه

 یصتخصـ  ی،صـنعت  ریزيبرنامه مانند یامروزه در مسائل مختلف
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ــم ــابع، تصـ ــري،یممنـ ــد گیـ ــدها یریتمـ ــاورز يواحـ   ي کشـ

ـ  و تحلیل حساسـیت   تصـور  ،. در اغلـب مـوارد  رودیکـار مـ  هب

   گیـران یماسـت کـه تصـم    یکـی تکن یاضـی ر ریزيبرنامه شودمی

از آن  تواننـد یمـ  یمتصـم  یرهـاي متغ ینـه به یرتوسعه مقـاد  يبرا

 ياز کاربردهـا  یکـی  تنهـا  سـازي ینهکه به یدر حال .استفاده کنند

  ریــزي هــاي برنامــهمــدل ).13و  6اســت ( ریــزيروش برنامــه

  ریـزي ریاضـی   هـاي برنامـه  ي مـدل سـه دسـته  خـود بـه  ریاضی 

، )Normative Mathemetical Programming, NMP(هنجـاري  

یاضی اقتصادسـنجی  ر يزریبرنامهو  )PMP(یاضی مثبت ر ریزيبرنامه

)Econometrics  Mathematical  Programming,  EMP تقســـیم (

ـ ربرنامه مدل ).12( شودمی  و هیـ زتج در (PMP) ثبـت م یاضـ یر يزی

 يبـرا  گسـترده  طـور بـه  و بـوده  دیـ مف يکشاورز يهااستیس لیتحل

ـ ربرنامـه  کـرد یرو. شـود یمـ  استفاده ياقتصاد يهامدل یواسنج  يزی

ـ تغ مستلزم معمول طوربه ثبتم یاضیر  از اسـتفاده  بـا  هـدف  تـابع  ریی

 يهـا تیفعال که يطوربه .است یواسنج يهاتیمحدود دوگان ریمقاد

ـ ا ).29( دهـد  دسـت به را هیپا سال ياهداده شده،مشاهده  در یکلـ  دهی

ــدل ــتفاده PMP م ــات از اس ــمتغ در موجــود اطالع ــاری ــان يه  دوگ

 را یخطـ  يزیربرنامه مسئله جواب که است یواسنج يهاتیمحدود

 يبـرا  دوگـان  ریمقاد نیا. کنندیم محدود موجود يهاتیفعال سطحبه

 کـه  رندیگیقرار م مورد استفاده یرخطیغ هدف تابع نیتخم و حیتصر

 مسـئله  نـه یبه جواب قیطر از مجدداً را شدهمشاهده يهاتیفعال سطح

یمـ  يبازساز ،ندارد یواسنج يهاتیمحدود که يدیجد يزیربرنامه

  .)22و  19( کند

در سـه   ی)اثبـات مثبـت (  يزیـ رمدل برنامـه  کی ی،کل طوربه

  ):21( شودیانجام م ریصورت زمرحله به

مدل  یکبا استفاده از  ايیهسا هايیمترد قمرحله اول: براو

 خطـی  ریزيبرنامه مسئله یک مرحله، این دری. خط ریزيبرنامه

 آب سطح ها،نهاده براي شده استفاده هايداده و شده حل کمکی

داده( واقعـی  هـاي داده بـه  عملکرد میزان و محصول هر مصرفی

 حـل  شامل مرحله این واقع، در. شوندمی نزدیک )پایه سال هاي

 ناخـالص  سـود  بیشـینه کـردن   براي خطی ریزيبرنامه مدل یک

 واسـنجی  و منـابع هاي محدودیت مجموعهبه توجه با کشاورزان

 مقادیر خطی، ریزيبرنامه مدل حل از پس مرحله، این است. در

 و منـابع  هـاي محـدودیت  بـراي  ايسـایه  هـاي قیمـت  یا دوگان

 مرحلـه  ایـن  ضـی ریا هـاي فرمـول . آیـد مـی  دسـت بـه  واسنجی

 :است زیر صورتبه
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]3[  c
i i ix x       i          

 
  

]4[  ix       i 0  

 کمکـی،  خطـی  ریـزي برنامـه  مدل هدف تابع عنوانبه) 1رابطه (

 در کـه  ستا کشاورزان ناخالص سود مجموع کردن بیشینه شامل

هـا  نهاده J ،بمحصوالت منتخ iسود ناخالص کشاورزان،  п آن

 iP ،است )کود و سموم کار و یروين ین،(آب، زم یدو عوامل تول

 j نهاده ینههز i ،ijc محصول عملکرد i، iY محصول بازاري قیمت

ـ ب یـز ن ijaو  i محصولکشت  یرز سطح i، ix محصول براي انگر ی

 زمینبه تولید عامل هر ياستفاده نسبت که است لئونتیف یبضر

 و دهـد مـی  نشان را منابع محدودیت)، 2( رابطه. دهدمی نشان را

  تعریـف  کـود  و نیـروي کـار، سـمّ    زمـین،  آب، هـاي نهاده براي

بـراي   در دسـترس  منابع کلموجودي  jb رابطه، این در. شودمی

مـدل اسـت کـه     یواسنج یتمحدود )،3(رابطه  .است هر نهاده

ix یتفعال شدهمشاهده مقدار آن در i و  پایـه  سال درє  مقـدار 

j دهد،یم نشان را کوچکی مثبت
i  يایهسا یمتق )،2(در رابطه 

c ویســتمی س یتمحــدود
i  ايســایه قیمــت) 3( رابطــهدر 

 محـدودیت  نیـز ) 4( رابطه .هددمی نشان را واسنجی محدودیت

 روش کـه  کندمی تضمین و است هافعالیت سطح بودن غیرمنفی

    .است پذیرامکان فیزیکی لحاظبه فوق

 يآمده از مرحلـه اول بـرا  دستدوگان به ریمقاد :مرحله دوم

ــارامتر نیتخمــ ــابع هــدف غ يهــاپ ــت اســتفاده  مــورد یخطــری

شده در دوره  مشاهده تیسطوح فعال که ياگونهبه .گیرندمیقرار

تیمذکور بدون استفاده از محـدود  یخطریغ يتوسط الگو هیپا

در مرحله دوم  یخطریشود. تابع هدف غ دیبازتول واسنجی يها



  ۱۳۹۸تابستان / دوم / شمارهدهم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۶۰ 

ـ قرار دادن  قیاز طر  نـه یتـابع هز  کیـ و بـا   یرخطـ یتـابع غ  کی

. البتـه  دیـ آیدست مـ به اول مرحله مدل هدف تابع در یرخطیغ

ـ متغ ریتفسـ  ،هااز حالت کیهر در اشاره کرد که  دیبا دوگـان   ری

 بیهم متفاوت است. ضـرا  با واسنجی يهاتیمحدودمربوط به

که ممکن اسـت   یرخطیتابع عملکرد غ ایو  یرخطیغ نهیتابع هز

بـا کشـش    دیتابع تول افته،یمیتعم فیلئونت یصورت شکل تابعبه

نسـلوگ  درجه دوم، ترانسندنتال و ترا دیثابت، تابع تول ینیجانش

در اغلـب   کـه ییآنجـا  . ازدیـ آیدسـت مـ  باشد، از مرحله دوم به

ـ متغ نـه یاز تـابع هز  ،PMP نـه یزم در هیاول هايپژوهش چنـد   ری

شـده اسـت    درجـه دوم اسـتفاده   یشـکل تـابع   يدارا یمحصول

ثابـت در   ،شـده مشاهده يدر سطح بازار ریمتغ يهانهاده متیق(

ـ بهتر مدل، در ا میتفه منظوربه نی) و همچنشودینظر گرفته م  نی

د شد. بـر  نداده خواه حیتوض نهیمراحل بر اساس تابع هز ،بخش

 یچنـد محصـول   نهیشود تابع هزاساس آنچه ذکر شد، فرض می

  است: 5صورت رابطه درجه دوم، به یشکل تابع يدارا

]5[   
'

v ' x Qx
C x d x 

2
  

 يپارامترهـا  از) ×1n( بـردار  d'، ریمتغ نهیهز vC، رابطه نیا در

 و نیمعـ  مـه ین ،یاثبـات  سیماتر Qو  ریمتغ نهیهز تابع یخط جزء

 نـه یهز تـابع  دوم درجه جزء يهاپارامتر از) n×n( ابعاد با متقارن

  است. امj محصول دوم درجه

 باشـد  برقرار ریز شرط دیبا نهیهز تابع بیضرا نیتخم براي

 يحسابدار یینها نهیهز با برابر محصوالت ریمتغ یینها نهیهز که

 واسـنجی  تیمحـدود دوگـان مربـوط بـه    ریو مقـاد  c هـا تیفعال

 قابـل  )6(صـورت رابطـه   بـه  که ،است ρ )یتفاضل یینها نهی(هز

     است: شینما

]6[  
v '

v C (x) x
MC d Qx c

x


    


0

0 

 هسـتند.  مشـخص  ρ و C ،0Xي رهـا یمتغ ریمقـاد  ،)6( رابطه در

 نـه یتـابع هز  بیواقع ضـرا  در که Q و dي پارامترها ریمقاد یول

 نیـ کـه در ا  آنجا . ازرندیاستفاده قرار گ مورد دیبا ،هستند ریمتغ

و مقـدار نهـاده آب و سـطوح کشـت      مـت یق راتییتغ ،پژوهش

 دنبـال  پـژوهش  مـدنظر  يهـا استیس ياجرا یمحصوالت در پ

 نیتخمـ  و اسـنجی و جهت PMP افتیره از این رو است، شده

قیـ طـور دق شده است تا بتوان بـه  استفاده نهیتابع هز يهاپارامتر

  .دکر دایپ دست قیتحق اهدافبه يتر

بـراورد شـده    یرخطیغ نهیهز تابع ،PMP روش سوم گام در

 قـرار داده  یبررسـ  در تابع هـدف مسـئله مـورد    پیشدر مرحله 

 يزیـ رامـه برن مسئله کی در مذکور یخطریغ هدف تابع. شودمی

 ،واسـنجی  يهاتیمحدود استثناء به هیاول مسئلهبه هیشب یخطریغ

اسـتفاده قـرار    مـورد  یستمیس يهاتیمحدود ریسا با همراه یول

  :ردیگیم

]7[  
 

' ' 'Maximise Z x d x x Qx /
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شـده   واسنجی يهارامترپا Q̂ سیماترو  d̂ بردار )،7( رابطه در

 یخطـ ریـ غ يالگـو  اکنون. دهندیرا نشان م یخطریتابع هدف غ

 مشـاهده  يهـا تیفعال سطوح حیصحطور به فوقشده  واسنجی

ـ پا سـال  درشده   را منـابع  يهـا تیمحـدود  دوگـان  ریمقـاد  و هی

اسـتفاده   نظر مـورد  مورد يهااستیس لیمنظور تحلبه و دیبازتول

 مـورد  يهـا پـارامتر  در راتییتغ يسازهیشب براي و ردیگیقرار م

ـ آن توجـه کـرد ا  بـه  بایدکه  يا). اما نکته20نظر آماده است (  نی

c(x) اولمرتبه طیشرا يریگحاصل مشتق )7(است که رابطه 

x




 

که  دهدیدست مبه یمعادالت ستمیس کیاست،    n (n ) / 1 2 

)تعـداد مشـاهدات   کـه ی حـال  در دارد. پارامتر  , x , c)  اریبسـ   0

 نیتخم نیا يتا درجه آزاد شودیمسئله باعث م نیاندك است. ا

 نیچنـ زد. بـه  نیهـا را تخمـ  پـارامتر  نیشود و نتوان همه ا یمنف

ـ   محاسـبه  دیکه با ییهاپارامتردر آنها که  یمسائل از  شیشـوند ب

یمـ  گفته) Ill-posed( تیوضع-مسائل بد تعداد معادالت است،

از  يمعـادالت، تعـداد نامحـدود    سـتم یس نیـ حـل ا  ي. بـرا شود

نظـر را بـراورده    مـورد  طیمجموعه پارامترها وجود دارد که شرا

امـا هـر    .شـوند یواسـنجی مناسـب مـدل منجـر مـ     و به کنندیم

ــه از ا ــمجموع ــارامتر نی ــسپ ــا عک ــله ــاالعم ــاوت يه از  یمتف
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  رفعالیغهاي گلخانه دشت قزوین به تفکیک فعال و عداد واحد. ت2جدول 

  مجموع  اسفناج  فرنگیگوجه  فرنگیتوت  فلفل  خیار  نوع محصول

  48  2  2  6  2  38  هاي فعالواحد تعداد

  24  1  1  4  2  16  رفعالیغهاي تعداد واحد

  72  3  3  10  4  54  مجموع

  33  33  33  40  50  29  (درصد) رفعالیغهاي سهم تعداد واحد

  هاي تحقیقمنبع: یافته

  

واکـنش عرضـه هـر     رو،نیا ). از6دهد (یم جهیبرداران را نتبهره

 با توجه بـه  گر،ید انیبکامل وابسته است. به سیماتر محصول به

دوم تـابع   مرتبـه  يهـا مشـتق  شده بـه واسنجی مدل  جینتا نکهیا

ـ ی نـه یهز تـابع  يهاپارامتر بایددارد،  یهدف بستگ ـ  یعن  و ردارب

از مسـائل   ياریبسـ  ،واقـع  د. درنبـراورد شـو   یدرستبه سیماتر

ـ . از دهستند تیوضع-بد ياقتصاد کشاورز  ی،اقتصادسـنج  دگاهی

ــدر ا ــ تیوضــع نی ــار م ــوانیدو ک ــردن  :انجــام داد ت وضــع ک

ها قابل که پارامتر يطوربهها از پارامتر یبر تعداد کاف تیمحدود

ـ . در ایکلـ  طـور بـه مسئله  رها کردن تحلیل اید، نبراورد باش  نی

د شوواقع  دیمف دتوانیم یآنتروپ بیشینهاستفاده از روش  ،طیشرا

 تیشـامل محـدود   پـژوهش  نیا يهاتیمحدود نیترمهم .)26(

ـ ن شـیمیایی و  سـموم یی، ایمیش ، کودزمینمنابع آب،  کـار   يروی

 در تنهـا  واسـنجی  يهـا تیذکر است کـه محـدود  به الزم است.

دسـت آوردن  منظـور بـه  واسنجی بـه  ندیفرآ از PMP اول مرحله

تـابع   هـاي پـارامتر  نیتخم برايو کاربرد آنها  ياهیسا يهامتیق

شـده و در مراحـل    افـزوده الگو  يهاتیمحدودبه ،نظر مد دیتول

  .ندشویمذکور حذف م ندایفر يبعد

واقـع در   يهاشامل گلخانه حاضر، پژوهشدر  يآمار جامعه

 ازیـ ها و اطالعات موردندادهپژوهش  نیر ااست. د نیدشت قزو

داران دشــت توســط گلخانــه نآ لیــپرسشــنامه و تکم قیــاز طر

سـال   يبـرا  کشـاورزي  يها و نهادهـا سازمانو همچنین  نیقزو

 يهـا گلخانـه سطح زیـر کشـت   . دست آمدبه 1394-95 یزراع

 48 شـامل  هـا تعـداد گلخانـه  و  هکتار 5/22 منطقه مورد مطالعه

محـدود   اریبس افراد جامعه مورد نظر که نیا لیدلبه است. واحد

 افراد جامعه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.     یتمام رواز این، است

 نیدشـت قـزو   ياگلخانه يهاواحد تعداد کنندهانیب، )2( جدول

 تعـداد  ،جـدول ایـن   بر اساسست. ا رفعالیفعال و غ کیتفک به

واحد  72 نیزودشت ق رفعالیفعال و غ ياگلخانه يهاواحد کل

 واحـد  48 شـامل  دشـت  فعـال  ياگلخانه يهاواحد کل تعداد و

 گلخانـه  واحـد  2 ار،یخ گلخانه واحد 38 به اختصاص که است،

گوجـه  گلخانـه  واحـد  2 ،یفرنگـ تـوت  گلخانـه  واحد 6 فلفل،

-واحد کل تعداد ،نیهمچن. دارد اسفناج گلخانه واحد 2 ،یفرنگ

 سـهم  کـه  ،ستاواحد  24 نیدشت قزو رفعالیغ ياگلخانه يها

ــل از يدرصــد 33 ــه يهــاواحــد ک ــه ،را داراســت ياگلخان  ک

 4 فلفـل،  گلخانـه  واحـد  2 ار،یخ گلخانه واحد 16 به اختصاص

 در و یفرنگـ گوجـه  گلخانـه  واحد 1 ،یفرنگتوت گلخانه واحد

  .دارد اسفناج گلخانه واحد 1 تینها

  

  نتایج و بحث 

ــتغ ،)3( جــدول  اعمــال جــهینت در ،بآ ياقتصــاد ارزش در ریی

 جینتـا . دهدیم نشان موجودي منابع آب را در کاهش تیحساس

 ،ابـد ی کـاهش  آب منـابع  يموجـود  درصـد  چه هر داد کهنشان 

در  کهي طورآب افزوده خواهد شد. به يمراتب ارزش اقتصادبه

آب  يمنـابع آب، ارزش اقتصـاد   يموجـود  يدرصد 10کاهش 

ـ بهبود و  ریال 29070برابر   90ب بـا کـاهش موجـودي تـا     ترتی

  ریال خواهد رسید. 116930ارزش اقتصادي درصد، به

 .شودمیهانهیهز کاهش موجودي آب باعث ایجاد حساسیت

هــاي )، اثــر حساســیت هزینــه4در جــدول ( ،همــین خــاطربــه



  ۱۳۹۸تابستان / دوم / شمارهدهم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۶۲ 

  کاهش موجودي منابع آب  جهینت در. حساسیت تغییر در ارزش اقتصادي آب (%) 3جدول 

  يجودمو کاهشحساسیت 

  (%) آب منابع 
  90  80  70  60  50  40  30  10 20 هیپا سطح

  آب ياقتصاد ارزش

 (ریال)
24730  29070 38480  47880 57290 66690  76100 85500  100580  116930  

  پژوهشهاي منبع: یافته

  

  هاي تولید در نتیجه اعمال حساسیت کاهش در هزینه (هکتار). میزان تغییر در سطح کشت 4جدول 

اریخ  دیتول يهانهیهز در کاهش تیحساس یفرنگتوت فلفل   مجموع  یفرنگگوجه اسفناج 

هیپا حل کشت ریز سطح  517/12  388/0  294/5  981/0  304/3  484/22  

موجود کشت ریز سطح  500/12  400/0  300/5  000/1  300/3  500/22  

5%  520/12  394/0  740/5  965/0  325/3  944/22  

10%  513/12  400/0  305/5  395/0  303/3  474/22  

15%  512/12  400/0  305/5  972/0  294/3  483/22  

20%  512/12  400/0  305/5  972/0  294/3  483/22  

25%  506/12  441/0  322/5  940/0  274/3  483/22  

30%  513/12  400/0  305/5  972/0  294/3  484/22  

35%  499/12  401/0  302/5  999/0  299/3  500/22  

40%  524/12  412/0  288/5  972/0  291/3  487/22  

پژوهشهاي منبع: یافته  

  

اسـت.   شـده یکشت محصوالت بررس ریسطح ز کاهش بر تولید

) مشـخص شـده اسـت، سـطح زیـر      4طور که در جدول (همان

هاي مختلف کشت محصوالت منتخب در مجموع در حساسیت

طـوري کـه   و در حالت پایه و موجود، تفاوت چندانی ندارد. بـه 

هـاي تولیـد،   کـاهش در هزینـه   %5با اعمال  نهاتصورت کلی، به

میــزان تغییـرات چشــمگیري در افـزایش ســطح زیـر کشــت بـه    

آید. اما ایـن حالـت بـراي محصـول     وجود میهکتار به 944/22

، 40ترتیـب  فرنگـی بـه  فرنگی، اسفناج و گوجهخیار، فلفل، توت

ــت  5و  35، 5، 25 ــن رو، سیاس ــت. از ای ــد اس ــذاران و درص گ

ــدیران من ــد  م ــه بای ــهطق ــوص   ب ــاورزان در خص ــنش کش واک

مختلف براي محصوالت متفـاوت توجـه داشـته     هايحساسیت

  باشند.

 اعمال جهینت در را آب ياقتصاد ارزش در رییتغ، )5( جدول

. در سـطح  دهـد یمـ  نشان دیتول يهانهیهز در کاهش تیحساس

دسـت آمـده اسـت و    بـه  ریال 45500آب  يارزش اقتصاد ،5%

 در کـاهش درصـد   40 تـا  5 يهـا تیعمـال حساسـ  با ا بیترتبه

ـ ترتبـه  آب ياقتصـاد  ارزش د،یتول يهانهیهز بـه  45500 از بی

  .افتی شیافزا 127660

آن یکـی از مـواردي کــه تغییـرات ارزش اقتصـادي آب بــه     

وابسته است، تغییر در قیمت محصوالت است کـه باعـث تغییـر    

شـود و تغییـر در سـطح زیـر کشـت      در سطح زیـر کشـت مـی   

ــه ــر اســتفاده از آب و ارزش  ب ــأثیر مهمــی ب صــورت مســتقیم ت

 مــتیق در شیافــزا اثــر ،)6( جــدولاقتصــادي آن دارد. در 

ـ بر سطح ز هاگلخانه محصوالت  یکشـت محصـوالت بررسـ    ری
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  هاي تولید. تغییر ارزش اقتصادي آب در نتیجه اعمال حساسیت کاهش در هزینه5جدول 

 در کاهش تیحساس

  )(% دیتول يهانهیهز
  40  35  30  25  20  15  5 10 هیپا سطح

  127660  109930 118790  24730 45500 66260 83320 92190 101060  (ریال) آبي اقتصاد ارزش

  پژوهشهاي منبع: یافته

  

   اي. میزان تغییر در سطح کشت (هکتار) در نتیجه اعمال سیاست افزایش در قیمت محصوالت گلخانه6جدول 

اریخ  آب يموجود رییتغ يویسنار یفرنگتوت فلفل  یفرنگگوجه اسفناج   مجموع 

هیپا کشت ریز سطح  517/12  388/0  294/5  981/0  304/3  484/22  

موجود کشت ریز سطح  500/12  400/0  300/5  000/1  300/3  500/22  

5%  512/12  400/0  305/5  953/0  303/3  473/22  

10%  513/12  400/0  305/5  953/0  303/3  474/22  

15%  513/12  400/0  305/5  953/0  303/3  474/22  

20%  512/12  400/0  305/5  972/0  294/3  483/22  

25%  513/12  400/0  305/5  972/0  294/3  484/22  

30%  512/12  400/0  305/5  972/0  294/3  483/22  

35%  512/12  400/0  305/5  972/0  294/3  483/22  

40%  512/12  400/0  305/5  972/0  294/3  483/22  

   پژوهشهاي یافتهمنبع:   

  

ت یحساسـ  دهـد، ینشـان مـ   جیطـور کـه نتـا   شده اسـت. همـان  

بود کـه   گونهنیا %5 سطح در راتییتغ نیابه نسبت دارانگلخانه

 هیـ سـال پا هکتار بوده که نسبت به 473/22کشت کل  ریسطح ز

 ریـ سطح ز کیتفکبه رییتغ نیاست. ا افتهی کاهش یاندک زانیمبه

ـ ترتکشت محصوالت بـه  تـوت  ،4/0فلفـل   ،512/12 اریـ خ ب،ی

ــار  303/3 یفرنگــو گوجــه 953/0اســفناج  ،/305 یفرنگــ هکت

در  راتییتغ نیانسبت به دارانگلخانه تیحساس ،نیهمچنست. ا

هکتار  474/22کشت کل  ریگونه بود که سطح ز نیا %10سطح 

ـ ا .است افتهیکاهش یاندک زانیمبه هیسال پابوده که نسبت به  نی

ـ ترتکشـت محصـوالت بـه    ریسطح ز کیتفکبه رییتغ  اریـ خ ب،ی

ــل  ،513/12 ــوت، 4/0فلف ــت ــفناج، 305/5 یفرنگ  و 953/0 اس

نسـبت   دارانگلخانه تیحساس .ستاهکتار  303/3 یفرنگگوجه

کشـت   ریـ گونه بود که سطح زنیا %15در سطح  راتییتغ نیابه

ـ مبـه  هیـ سال پاهکتار بوده که نسبت به 474/22کل   یانـدک  زانی

ـ ا .اسـت  افتـه ی اهشک ـ تغ نی ـ تفکبـه  ریی کشـت   ریـ سـطح ز  کی

تـوت ، 4/0فلفـل   ،513/12 اریمحصول خ ب،یترتمحصوالت به

هکتـار   303/3 یفرنگـ گوجـه  و 953/0 اسـفناج ، 305/5 یفرنگ

ـ انسبت بـه  دارانگلخانه تیحساس .ستا ـ تغ نی در سـطح   راتیی

هکتار بـوده   483/22کشت کل  ریگونه بود که سطح ز نیا 20%

 رییتغ نیا .است افتهی کاهش یاندک زانیمبه هیسال پانسبت به که

 اریـ محصـول خ  ب،یترتکشت محصوالت به ریسطح ز کیتفکبه

ــل 512/12 ــوت ،4/0، فلف ــت ــفناج، 305/5 یفرنگ ، و /972 اس

گلخانـه  تیحساسـ  ،نیهمچنـ  .ستاهکتار  294/3 یفرنگگوجه

ـ ا %25در سـطح   راتییتغ نیانسبت به داران بـود کـه   گونـه   نی

سـال   مشـابه  باًیهکتار بوده که تقر 484/22کشت کل  ریسطح ز

ـ تفک به رییتغ نیا .است هیپا کشـت محصـوالت    ریـ سـطح ز  کی



  ۱۳۹۸تابستان / دوم / شمارهدهم/ سال اي هاي گلخانهكشتعلوم و فنون 

۶۴ 

  . تغییر ارزش اقتصادي آب (ریال) در نتیجه اعمال حساسیت افزایش در قیمت محصوالت7جدول 

  40  35  30  25  20  15  5 10 هیپا سطح  (%) متیدر ق شیافزا تیحساس

  150350  126940 138640  24730 46730 68730 90730 103530 115230  (ریال) آب ياقتصاد زشار

  پژوهشهاي منبع:یافته

  

 یفرنگــ، تــوت4/0، فلفــل 513/12 اریــمحصــول خ ب،یــترتبــه

 .ســتاهکتــار  294/3 یفرنگــگوجــه و 972/0 اســفناج، 305/5

 نیا %30در سطح  راتییتغ نیا نسبت به دارانگلخانه تیحساس

هکتار بوده که نسبت  483/22کشت کل  ریگونه بود که سطح ز

ـ ا .اسـت  افتـه ی کـاهش  یانـدک  زانیمبه هیسال پابه ـ تغ نی  بـه  ریی

ـ ترتکشت محصوالت به ریسطح ز کیتفک  اریـ محصـول خ  ب،ی

ــل 512/12 ــوت4/0، فلف ــ، ت ــفناج، 305/5 یفرنگ  و 972/0 اس

ــه ــگوج ــار  294/3 یفرنگ ــتاهکت ــ .س ــ ،نیهمچن  تیحساس

گونـه بـود    نیا %35در سطح  راتییتغ نیانسبت به دارانلخانهگ

سـال   هکتار بوده که نسبت بـه  483/22کشت کل  ریکه سطح ز

سطح  کیتفک به رییتغ نیا .است افتهی کاهش یاندک زانیمبه هیپا

، فلفـل  512/12 اریـ محصول خ ب،یترتکشت محصوالت به ریز

 294/3 یفرنگـ گوجه و 972/0 اسفناج، 305/5 یفرنگ، توت4/0

ـ ا نسـبت بـه   دارانگلخانـه  تیحساس ،تینها در .ستاهکتار   نی

کشـت کـل    ریـ گونه بود که سـطح ز نیا %40در سطح  راتییتغ

ـ مبـه  هیـ سـال پا  هکتار بوده که نسـبت بـه   483/22  یانـدک  زانی

ـ ا .است افتهی شیافزا ـ تغ نی ـ تفک بـه  ریی کشـت   ریـ سـطح ز  کی

، تـوت 4/0، فلفـل  512/12 اریمحصول خ ب،یترتمحصوالت به

هکتـار   294/3 یفرنگـ گوجـه  و 972/0 اسـفناج ، 305/5 یفرنگ

  ست.ا

ــتغ، )7( جــدول  مــالاع جــهینت در آب ياقتصــاد ارزش ریی

 نشــان را ياگلخانـه  محصــوالت مـت یق در شیازافــ تیحساسـ 

 مــتیق درصــد شیافــزا بــا ،جــدولایــن  بــر اســاس. دهــدمــی

 افـزوده  مراتـب بـه  آب ياقتصـاد  ارزش ي،اگلخانـه  محصوالت

ـ ترتبه که شد خواهد  %5 تیدر حساسـ کـه  گفـت   تـوان یمـ  بی

 ریـال  46730آب  يارزش اقتصـاد  ،محصـوالت  متیق شیافزا

ارزش  ،محصـوالت  مـت یق شیافـزا  %40 تیست و در حساسـ ا

  است. دهیرس ریال 150350آب به ياقتصاد

) و منتظـر و میرشـفیعی   2اسـعدي (  هـاي پژوهشاساس  بر

ریال  1693ترتیب ي آب در منطقه قزوین به) ارزش اقتصاد19(

ارزش حاضــر، در پــژوهش دســت آمــد. امــا ریــال بــه 5470و 

شـد کـه    بـراورد  ریـال  24730 هاآب در سطح گلخانه ياقتصاد

) و 2برابر ارزش اقتصـادي آب مطالعـه اسـعدي (    15 نزدیک به

ــر مطالعــه منتظــر و میرشــفیعی (  5/4 ــه 19براب ) اســت. از جمل

اشاره شـده، در نـوع    هايپژوهشحاضر با  ژوهشپهاي تفاوت

محصوالت، شغل کشاورزي و همچنین افزایش سـطح عمـومی   

هاي گذشته است که باعث سالنسبت به 1397ها در سال قیمت

اختالف چشـمگیري در میـزان ارزش اقتصـادي آب در دشـت     

ها بـر ارزش اقتصـادي   قزوین شده است. نتایج اعمال حساسیت

ارزش اقتصـادي آب رونـد صـعودي خواهـد      آب نشان داد کـه 

نتایج حاصل از اعمال حساسیت کاهش موجودي منـابع  داشت. 

آب نشان داد که هر چه قدر موجودي منـابع آب کـاهش یابـد،    

هـد داشـت. همچنـین،    مراتب ارزش اقتصادي آب افزوده خوابه

 یـد برابـر تول  15تـا   10اي هاي گلخانهکه در کشتاینبا توجه به

رو، از ایـن  ).21( شـود یمصـرف آب کمتـر مـ    %80تـا  و  یشترب

افـزایش  جـویی در مصـرف و   شود در راستاي صرفهپیشنهاد می

هـاي  اي، سعی شـود واحـد  هاي گلخانهآبیاري در کشت کارایی

صورت کارا فعال شوند تا در نهایت باعـث  غیرفعال در منطقه به

ه شرط مدیریت صحیح آب در منطقها بهگسترش این نوع کشت

  شود.

  

  گیرينتیجه

 در ياریآب آب ياقتصاد ارزش نییتع منظوربه حاضر پژوهش در

ـ ربرنامـه  روش از نیقـزو  دشـت  ياگلخانه کشت  یاضـ یر يزی
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در سـه مرحلـه    یمدل تجرب یواسنجاستفاده شد.  (PMP) یاثبات

ـ  بیشـینه و با اسـتفاده از روش    جینتـا صـورت گرفـت.    یآنتروپ

نشـان داد   دیتول يهانهیهز رد کاهش تیحساس اعمال از حاصل

 رونـد  دیتول يهانهیآب همزمان با کاهش هز يکه ارزش اقتصاد

ـ . داشـت  خواهد يصعود  اسـت یس شـود یمـ  شـنهاد یپ روناز ای

 ؛شـود  اعمـال  دیتول يهانهیهز کاهش يراستا در دولت یتیحما

 اریـ توسـط دولـت در اخت   ازیموردن يهانهاده ارانهی مثال عنوانبه

 مـت یقارزان ياهیسـرما  نهـاده  بتوانند تا ردیبگ قرار نداراگلخانه

در  شیافـزا  تیحاصـل از اعمـال حساسـ    جینتـا  دسـت آورد. به

آب همزمـان بـا    يمحصوالت نشان داد که، ارزش اقتصاد متیق

از ایـن  .خواهد داشـت  يمحصوالت روند صعود متیق شیافزا

 يبـرا  را بـازار  میتنظـ  اسـت یس دولـت  کـه،  شودیم شنهادیرو پ

کـه   شودیم باعث خود نیا که کند اعمال ياگلخانه محصوالت

خاطر را داشـته باشـند کـه محصـوالت      نانیاطم نیگلخانه دار ا

ـ  و کنندیروانه بازار م تربیش يصرفه اقتصاد خود را با  نیهمچن

در نهایـت   .شـود یم منطقه در ياگلخانه يهاواحد ادیازد باعث

در حـوزه آب   اصـولی یت شود که در راستاي مـدیر پیشنهاد می

ــه  ــزوین ب ــوان یکــی از دشــت دشــت ق ــم کشــور،  عن ــاي مه ه

اسـتفاده   بـراي بیشتري در حوزه آب دشت قـزوین   هايپژوهش

هــا در اســتفاده از آب صــحیح آب و همچنــین کــارایی گلخانــه
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Abstract 

Water valuation is one of the most important economic instruments for managing the increasing demand for water in 
agriculture. Hence, the main objective of this study is to estimate the economic value of water in greenhouse cultivation 
in Qazvin plain. To achieve the desired goals, the Positive Mathematical Programming (PMP) was used. In this 
research, the economic value of agricultural water was determined in the study area. Then, sensitivities such as changes 
in water resources inventories, increasing product prices, and lowering the production costs were analyzed and 
evaluated for the economic value of water. Data were collected for 2016-2017 agronomic year from greenhouse owners 
in a field survey questionnaire. After runing the model, the economic value of each cubic meter of agricultural water at 
the greenhouse level of Qazvin Plain was estimated to be 24730 Rials. Results showed that as the water supply 
decreases, the economic value of water will increase significantly. In addition, by applying the sensitivity of lowering 
the production costs and increasing the price of products, the economic value of water will increase. Therefore, 
considering the results of this research, more attention should be given to greenhouse crop production, in order to save 
water consumption and increase the irrigation efficiency. 
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