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 چکيده
  

هنگفت  يها نهيهزآب و  ي عرضه تيمحدود ليبه دل .است رانيا يدر کشاورز دينهاده تول نيتر محدودکنندهو  نيتر مهمآب 
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  مقدمه
 ياساس يندهايو فرآ يزندگ يبرا ياساس يآب عنصر

 يداريپا يبرا ياساس يهمه موجودات زنده و مبنا اتيح
نشان  رانيمطالعات در ا جي. نتااست نيدر زم يزندگ
آب، موجب کاهش  ي درصد کاهش در عرضه ١٠ .دهد  يم
اساس  نيبر ا شود، يم يناخالص مل ديدر تول يدرصد ٨/٠

در  ياز موضوعات اساس رانيساختار مصرف آب در ا بهبود
کاهش سهم آب  يبرا يتوسعه بلندمدت منابع آب ياستراتژ
 ٢٠درصد در  ٨٧درصد به  ٩٢از  يبخش کشاورز يمصرف
  ).۱۳۸۹ ،يوسفي(است  ندهيسال آ

با اتخاذ  اکنون همبا توجه به کمبود منابع آب، الزم است از 
عبور از  يرا برا ييو معقول، راهکارها ياصول ريتداب

 نيچند حال  نيا با. ديشياند ندهيآ ياحتمال يها بحران
 مداران استياقتصاددانان و س ياز سو يو تئور دگاهيد

آب  يمختلف در رابطه با حل معضل جهان يکشورها
نظام  يساز ادهيپ، شده هيتوص ي. از راهکارهااستمطرح 
 استآب کشور  تيريدر ساختار مد يآب کشاورز يور  بهره

 ستيبا يمهدف، ابتدا  نيبه ا لين ي). برا٢٠٠١ ،يپر(
را  ابيکم يها نهاده يور بهره شيبرافزا رگذاريعوامل تأث
بر  ها پژوهشو  يزير کرده و در ادامه برنامه ييشناسا

به  رانيد. در اشمتمرکز  ابيآن نهاده کم يور بهره يرتقاا
و  ها يزير برنامه نيريمحدود بودن منابع آب ش ليدل

باشد آب  يور بهره شيدر جهت افزا يستيبا ها پژوهش
خوشبختانه اين ديدگاه  که )١٣٨٢ ،يو خالد ياحسان(

 قرارگرفتهن كشور نيز او متخصص گذاران استيس مدنظر
هاي كلي نظام،  سياست چهار بند در که  يطور  به ؛است 

هاي كلي برنامه چهارم توسعه  از سياست ٣٧و  ١٩بندهاي 
از راهبردهاي بلندمدت توسعه منابع آب  ١٠و  ٦و بندهاي 

قانون برنامه چهارم توسعه، افزايش  ١٨كشور و ماده 
يكي از راهبردهاي اصلي بخش  عنوان بهوري منابع آب  بهره

  .)١٣٨٣وسعه چهارم، (برنامه تاست  هآب كشور تأكيد شد
آب با توجه به عرضه  يور بهره شيافزا يراهکارها جمله از

از  يريگ بهرهمنابع آب و  يتقاضا تيريمحدود، مد
مختلف  يها استيسهمسو شامل  يتيريمد يابزارها
 يها استيس( يکشاورزمنابع آب در بخش  تيريمد

 منظور  بهو کنترل عرضه آب)  يگذار متيقمربوط به 
 مکمل آن يها استيساستفاده از آب و  ييبهبود کارا

از  يبيترک ايبر محصول و  اتي، مالبرنهاده اتيمال استي(س
 يها استيس يريو اثرپذ ييباال بردن کارا يبرا) ها آن

در بخش  ياسيو س يفرهنگ يو رفع تبعات اجتماع يمتيق
 ؛١٣٨٩ ،يبالل ؛١٣٨٦و همکاران،  ي(اسد مذکور است

 ران،و همکا يه ؛٢٠٠٨ ،ياک ؛١٣٨٨و همکاران،  يقرقان
و همکاران،  يبخش و ٢٠٠٠ مبرمن،يو ز يچاکراورت ؛٢٠٠٦
مذکور  يها استيسمطالعه اثر  يبرامنظور  ني). بد١٣٩٠

 ريو سا رانيدر ا يمطالعات مختلف ،يدر بخش کشاورز
كه در ادامه به برخي از  نقاط جهان صورت گرفته است

  گردد. ها اشاره مي آن
بازار آب  يساز هيشب) به ١٣٩٢( و همکاران يزکاريپره
 يعرضه و تقاضا نيتعادل ب جادينقش آن در ا نييتع يارب

بر  ياريآب آب يگذار اشتراک استيس آثار يآب و بررس
در حوضه رودخانه  ياريآب کم طيکشت تحت شرا يالگو

مطالعه نشان داد که کاربرد  نيا جيشاهرود پرداختند. نتا
 يراهکار مناسب برا ياريآب آب يگذار اشتراک استيس

) ١٣٩٠( يعي. شفاستحوضه  نيمنابع آب در ا صيتخص
آب بهاء در استان  نييآب و تع يتابع تقاضا يبه بررس

کشش  نييبا اهداف تعپژوهش  نيکرمان پرداخت. ا
 ديآب در تول يينها يور بهرهآب، ارزش  يتقاضا يمتيق

ارزش  آن با سهيو مقا شده تمام متيق نييمحصول ذرت تع
نشان داد که  جيآب صورت گرفت. نتا يينها يور بهره
دوار  ياريآب روش درآب  مترمکعبهر  يينها يور بهره
 الير ٤٦٨آن  يينها ديو ارزش تول لوگرميک ٢٦/٠ يمرکز

 ٢/٠ يغرقاب روش درآب  مترمکعبهر  يينها يور بهرهو 
است.  الير ٣٧١ رآن براب يينها ديو ارزش تول لوگرميک

 يها استيس آثار ي) به بررس١٣٩٠و همکاران ( يبخش
مطالعه  نيا جيآب پرداختند. نتا يگذار متيق نيگزيجا

بر  اتيآب و مال يگذار متيق استينشان داد که س
و  مؤثرتر برنهاده اتيمال استيبا س سهيمحصول در مقا

 استيمشخص شد که دو س نيچن هم. است تر مناسب
 به توانند يم ينيمع يها نرخو محصول در  برنهاده اتيمال

کار روند. ه آب ب يگذار متيق استيس نيگزيجا عنوان 
کاهش آب  آثار) در مطالعه خود ١٣٨٨و همکاران ( يقرقان
کشت با استفاده از  يآب را بر الگو متيق شيو افزا ياريآب

 درنشان داد  جينتا. دندکر يبررسمثبت  يزير برنامهمدل 
مثبت  ياضير يزير برنامه يمورد نخست، با استفاده از الگو

 استيثابت، با اتخاذ س ينيبا کشش جانش ديو تابع تول
در  نهيکشت به يالگو ،يآب مصرف يکاهش در موجود

چندان  يرييدرصد نسبت به حالت مبنا تغ ١٠سطح 
 مترمکعبهر  متيدن قکر. در مورد دوم، دو برابر ابدي ينم
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 يندارد و الگو يريتأثمصرف آن  زانيم در يآب مصرف
. کند يم ديسال مبنا را تول ريهمان مقاد گريبار د نهيبه
دو  يآب را برا ياقتصاد يور بهره) ١٣٨٨( وند سپه

پرباران  يها سالمحصول گندم و کلزا در غرب کشور در 
آب در  يور بهره نيانگينشان داد م جيد. نتاکرمحاسبه 

 بر مترمکعب لوگرميک ٦٠/٠و  ٦٤/١ب يگندم و کلزا به ترت
 الير ١٥٠٨و  ٢١٢٨ ها آنمصرف آب  ياقتصاد يور بهرهو 

پرباران مناطق  يها که در سال آن جهيبر مترمکعب بود. نت
و کل آب  ياريغرب کشور، کشت گندم با توجه به تعداد آب

بر  شتريب ياقتصاد يور بهره حال نيدرعکمتر و  يمصرف
 يور ) بهره١٣٨٢(يو خالد ياحسان دارد. يکشت کلزا برتر

و  ي، ماليکيزيف يآب را با استفاده از سه شاخص بهره ور
ک از يق هر ين تحقينمودند. براساس ا ياشتغال بررس

از  يور هرهبف است. يصورت قابل تعرين ها بد شاخص
آب  تريشب يور بهره دگاه،يد ني: بر اساس ايکيزيف دگاهيد

واحد  يبه ازا شتريمحصول ب ديتول يبه معنا يکشاورز
 ني: بر اساس ايمال دگاهياز د يور حجم آب است. بهره

کسب سود  يبه معنا يآب کشاورز ترشيب يور بهره دگاهيد
اشتغال:  دگاهياز د يور واحد آب است. بهره يبه ازا ترشيب

به  يبيشتر آب کشاورز يور بهره دگاهيد نيساس ابر ا
  واحد حجم آب است. ياشتغال بيشتر به ازا جاديا يمعنا
) با استفاده از مدل برنامه ٢٠٠٩( ينيو سور يگنانيورتک

آب،  يها نهيهز شيافزا يها استيس يمثبت به بررس
 رشيمحصول بر پذ متيق رييکاهش مقدار آب و تغ

پرداختند.  ترانهياز مد يا هيناحدر  ياريکم آب يها شيوه
 يها شيوه رشيآب در پذ نهينشان داد که هز جينتا
 ي ) در مطالعه٢٠٠٨( نوپلسي. التاردند ريتأث ياريآب کم
 بر اساس ياريآب آب يگذار متيق آثار يبه بررس ،خود
تابع  نييو تع (MCDM) ارهيچند مع يريگ ميتصم افتيره

 ياصل جيپرداخت. نتا ونانيآب کشاورزان شمال  يتقاضا
 کي عنوان بهآب  يگذار متيقمطالعه نشان داد، اگر  نيا

 ،ياقتصاد يامدهاياز پ يتعداد ،اجرا شود ياستيابزار س
 ازکه  را به دنبال خواهد داشت يطيمح ستيزو  ياجتماع
منابع  يدرصد چهارده ييجو صرفهبه  توان يمآن  جمله

درآمد کشاورزان و کاهش  يدرصد ١٢ آب و کاهش
و  مدت انيمدر  آثار نياز ا کي د، که هررکاشتغال اشاره 

به همراه داشته  ياقتصاد يجد آثار تواند يم بلندمدت
 ي) در مطالعه خود به بررس٢٠٠٨و همکاران ( ويباشد. ل
نشان  جيکشور پرداختند. نتا ١٢٤آب در  يکيزيف يور بهره

 ييقايآفر يو کشورها نيباالتر نيو چ کايامر يداد کشورها
  .دارندرا  يکيزيف يور بهره نيکمتر
سد طالقان  را نيدشت قزو ازين موردآب  که  ييآنجا از
نظم و  يدشت، دارا نيآب در ا يرهاساز ،دکن يم نيتأم
نيازهاي آب  ريتأثتحت  شدت  بهو  ستين يخاص بيترت

تمركز جمعيتي و  ي(دارا تهران و کرج يشهرها شرب
 است؛) يسال خشک( مياقل رييهاي صنعتي باال) و تغ فعاليت

مذکور  يشهرها تيجمع روزافزونرشد  که  يطور  به
و  يور بهرهبودن  نيي)، پا١٣٩٢ طرح جامع آب کشور،(

 يآب و الگو يناکارا صي، تخصيکشاورزراندمان آب 
  به. است نياز مشکالت دشت قزو زين نامناسب کشت 
و مطمئن براي مصارف  دسترس قابلتأمين آب  که  يطور

(واعظ  است مذکور دشت مهم يها چالشمختلف از 
 يمشکالت، مطالعات مختلف نيحل ا يبرا. )١٣٩١ ،يتهران

 شده  انجامدر دشت مذکور  يو مهندس يفن يها دگاهيدبا 
بودن  يا رشته نيبچند وجهه و  تيماه لياما به دل ؛است
)، حل ١٩٩٥ ن،يدلگا(سرگ منابع آبل و مشکالت يمسا
در نظر گرفتن  ازمنديدشت ن نيمشکالت ا ول يمسا
ل و يدر کنار مسا ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد يها جنبه

). با ١٩٩٩و همکاران،  ينيك (مک است يفن يراهکارها
اثر  يمهم، پژوهش مذکور به بررس نيتوجه به ا

مکمل آن بر  يها استيسو  يمختلف کشاورز يها استيس
 منظور به نيوآب در دشت قز يور بهره يها شاخص
 يور بهره يها شاخصارتقاء  يبرا استيس نيبهتر ييشناسا
 .رفتيدشت صورت پذ نيدر ا

 
 ها مواد و روش

آب در بخش  يور ن مطالعه به منظور محاسبه بهرهيدر ا
و اشتغال  ي، ماليکيزيف يور از سه شاخص بهره يکشاورز

 ديگرد، استفاده ده بودارائه ش يو خالد ياحسانکه توسط 
 منظور  بهمطالعه  نيدر ا ).١٣٨٢ ،يو خالد ي(احسان
 مثبت يزير برنامهرفتار کشاورزان از مدل  يساز هيشب

(PMP) ليروش تحل کي ،روش نيا که شده  استفاده 
 يبراموجود  طيااست و از تمام اطالعات شر يتجرب

که  يتيدر وضع .کند ياستفاده م يواسنج يساختن الگو
 يها ليدر تحل ژهيو  بهاندک باشد  يزمان يسر يها داده
و  ينيدارد (آرف يا ژهيو تياهم يو بخش يا منطقه ياستيس

) ١٩٩٥( تيهو). ٢٠٠٣رهام و دابرت،  و ٢٠٠٣همکاران، 
  در سه  را PMP ) استفاده از روش١٩٩٨( تيو هو سيو پار
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  :دهند يم حيمرحله توض
 يزير برنامهمدل  کي نيمرحله شامل تدو نياول: ا مرحله
حداکثر نمودن سود کشاورزان منطقه با توجه  يبرا يخط
 نيا ياضي. شکل راست يمنابع و واسنج يها تيمحدودبه 

نشان  ريز صورت به موردنظرمنطقه  يبرا توان يممرحله را 
  داد:
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X P Y SI PW W TC
=

+ − −∑

 G M =

  
 

)٢(  [ ].ij i j

Subject

bf x λ≤ ∀∑
 to:

   i,j    

)٣(  [ ]0ix x ε ρ≤ ∀+        i        
)٤(  0ix ≥ ∀                     i    

که  يخط يزير برنامهتابع هدف مدل  عنوان به، )١( رابطه
. استکشاورزان منطقه  يا برنامهبازده  يسازشامل حداکثر

به  iX،iP ،iSI، iPW ،iW ،iTCرابطه اين در 
 يمحصول، درآمدها متيکشت، قريسطح ز زانيم بيترت
 يآب مصرف زانيواحد آب، م کياستفاده از  نهيهز ،يفرع

 برحسبرا  iمحصول  يحاسباتکل م يها نهيهزو متوسط 
 استفاده موردمنابع  يفن بيضراijf .دهد يمهکتار نشان 

منابع در  تيمحدود ،)٢رابطه (. دهد يدر منطقه را نشان م
شامل منابع آب،  ها تيمحدود ني. ادهد يمنطقه را نشان م

سموم و کود  ه،يکار، سرما يروي، نآالت نيماش ن،يزم
. استمنابع در منطقه  يکل موجود bj است ييايميش

. در دهد يمدل را نشان م يواسنج تي، محدود٣ ي رابطه
نشان  ε هيدر سال پا تيفعال تيوضع 0xرابطه  نيا
 يهستند که برا يکوچک ارياعداد مثبت بس ε . دهد يم

 يا هيسا متيو عدم ظهور ق يخط ياز وابستگ يريجلوگ
 متي) ق٢در رابطه ( λ. شود يمصفر در مدل لحاظ 

 متي) ق٣در رابطه (ρ و يستميس يها تيمحدود يا هيسا
، )٤(. رابطه دهد يمرا نشان  يواسنج تيمحدود يا هيسا
 ت،ي(هواست  ها تيفعال يبرا يمنفريغ تيمحدود انگريب

 يبرا آمده  دست  به). مرحله دوم: از اطالعات ٢٠٠٥
تابع  کي يواسنج يدر مرحله اول، برا يا هيسا يها متيق

سطوح  که  يطور  به ؛شود يم استفاده يرخطيهدف غ
 يرخطيغ يالگو با هيدر دوره پا شده  مشاهده يها تيفعال

 ه،ياول يواسنج يها تيمحدودمذکور و بدون استفاده از 
 هك  ييآنجا از). ١٩٩٨ ت،يو هو سي(پار شود يم ديبازتول
زده  نيتخم ديکه با ييپارامترها تعداد ها روش نيدر ا

از  يحالت نيدر چن ،است مشاهداتاز تعداد  تر بزرگ ،شوند
انجام داد. وضع  توان يمدو کار را  ياقتصادسنج دگاهيد

 که يطور بهاز پارامترها  يبر تعداد کاف تيکردن محدود
 طور  به نکهيا ايقابل برآورد باشد  مانده يباق يپارامترها

استفاده از  طيشرا نيرا رها کرد. در ا ليتحل مسئله يکل
لن و ود (گشوواقع  ديمف تواند يم ينظم يبروش حداکثر 

الگو  يواسنج منظور به گريد ي). از سو١٩٩٦همکاران، 
PMP الزم است که  يرخطيغ نهيبا استفاده از روش هز

باشد  اسينسبت به مق يبازده کاهش يدارا ديتوابع تول
 به وجودله سبب ئمس نيگرفتن ا دهي). ناد١٩٩٥ ت،ي(هو

 يساختگ يالگو جاديو ا يساسا يکيتئور يآمدن ناسازگار
ناسازگار  ديو تول نهيهز يها حيتصرکه در آن  شود يم

 نيحل ا يبرااساس و  ني). بر هم١٣٨٨ ،يهستند (بخش
 است شده شنهاديپ ديبر اساس توابع تول يله، واسنجئمس
مطالعه از روش حداکثر  نيدر ا نيبنابرا ؛)٢٠٠٥ ت،ي(هو
. فرض شود يم هاستفاد ديتابع تول حيجهت تصر ينظم يب
هر  يبرا استفاده مورددرجه دوم  ديکه تابع تول ديکن

 K سيرنويز في) باشد. با تعر٥محصول بر اساس رابطه (
 يبرا ديتابع تول i سيرنويز يبرا نيجانش کي عنوان به

  ).٢٠٠٥ ت،ي(هو است ريز صورت به jمحصول 
)٥(                          

= = =

= −∑ ∑∑1 1 1
n n nj ij ij ijk ij kji i k 

است.  jعملکرد محصول  ي دهنده نشان، jyکه در آن 
) را ٦بر رابطه ( يمبتن ديکه تابع تول يساز نهيبه يالگو
 صورت  به ،کند يم استفاده i يها نهادهبا  jمحصول  يبرا
  :دشو يم فيتعر ريز

)٦(  

π
= = = = =

=

 
= − − 

 

≤

≥

∑ ∑ ∑∑ ∑

∑

1 1 1 1 1

1

m n n n nj ij ij ijk ij kj i ijj j i k i
m ij ij ij

ij

  

i محصول متيق jp ،يا برنامهبازده  π که در آن jw ،
مقدار منابع در  ibو  يديتول يها نهادههر واحد از  متيق

تابع درجه  بيضرا بيرتبه ت qو  a ني. همچناستدسترس 
حداکثر  افتيبا استفاده از ره ديکه با دهست ديدوم تول

 بانينقاط پشت نييتع يبرازده شوند.  نيتخم ينظم يب
. شود يممرتبه اول استفاده  طيمذکور از شرا يپارامترها

  :است) ٧( رابطه صورت  بهالگو  نيا يمرتبه اول برا طيشرا
)٧  (                π

λ
=

∂  = − − − = ∂  
∑1

nj ij ijk kj i ikij 



  ٧٧                                                                                                   ١٣٩٥زمستان / ٢٣/ پياپي ۴/ شماره ١٠مجله پژوهش آب ايران/ جلد 

 

 يها تيمربوط محدود دوگان ريمتغ λi دشو ذکر است الزم
مقدار در مرحله اول بعد از حل مدل  نيا .استمنابع 
 يمرتبه اول برا تيدست آمد. محدوده ب يخط يزير برنامه
 يينها ديتول يتساو عنوان به تواند يم ديتابع تول يالگو
) )٨((سمت راست رابطه  هر نهاده در هر محصول يکيزيف

نهاده  متيکل هر واحد از نهاده (ق يينها نهيهز نسبتبا 
(سمت چپ  محصول متيفرصت) به ق نهيهز عالوه  به

  شود. حي) تشر)٨(رابطه 
)٨     (                               λ

=

+
= −∑1

ni i ij ikj kjkj  

را  يطي) شرا٨) و (٧( روابطکه مشخص است  گونه همان
  استفادههر نهاده  يينها ديکه ارزش تول کنند يمبرآورد 
آن برابر باشد. با  يينها نهيدر تمام محصوالت با هز شده

منبع  کيمحصول  ياطالعات عملکردها نکهيفرض ا
به  يدرست  بهرا  ها آن توانند يم نياست که زارع يا داده

 نياز ا کند يم شنهادي) پ٢٠٠٥( تي. هواورنديخاطر ب
 ديتابع تول تر قيدق يدر واسنج نانياطم يراب ،اطالعات

) ٩رابطه ( صورت  بهکل  ديتول ديلذا ق ؛دشوالگو استفاده 
پارامترها لحاظ  نيمرتبه اول در تخم وديدر کنار ق

  .شود يم
)٩ (                

= = =

× = −∑ ∑∑, 1 1 1
n n ni j land ij ij ijk ij kji i k 

دست آمده ه ب يساز نهيبه يالگو که نياز ا نانياطم يبرا
برآورد  فرد منحصربه نهيبه کي يمرتبه اول را برا طيشرا
بودن  نيتقارن و مثبت مع يها  تيمحدود ديبا ،کند يم
 نيد. به همشودرجه دوم لحاظ  ديتابع تول سيماتر يرو

 ني. در اشود يماستفاده  يچولسک هيتجز افتيمنظور از ره
درجه دوم به  ديدر تابع تول Q سيماتر افت،يره

 ،و ترانهاده آن )L( يمثلث نييپا سيماتر کي ضرب حاصل
L يعني  صورت بهآن را  توان يمکه  شود يم ليتبد ′

  ).٢٠٠٥ ت،ي) نشان داد (هو١٠رابطه (
)١٠(                                                     ′=    

در نظر گرفته شود و احتمال وقوع  بانينقطه پشت tاگر 
و احتمال وقوع نقاط  ipaرا با  iza بانينقاط پشت

 نيدر ا ،شود يمنشان داده  ijplرا با  ijzl بانيپشت
استفاده از روابط  باq  سيو ماتر aصورت عناصر بردار 

  :ديآ يمدست ه ) ب١٢) و (١١(
)١١  (                                      

=

= ∑    1
tij pij pijp  

)١٢ (               
= =

= ×∑ ∑1 1
t tikj pikj pikj pkij pkijp p 

 قابل ريز صورت  به pikjzlو pijzaرامقد ريدر رابطه ز
  :است محاسبه 

)١٣        (                           = ipij pji  

)١٤     (                          λ+ ′=    j=ji ipij pj  

)١٥   (                          λ+ ′=    j>j  i ipij pj  

)١٦     (                                          ′=    j<jpij 
 ،يفن بيضرا سيماتر عنوان به jiloc )١٣رابطه (در 
 ني. در ااست pijzlو  pijza بانينقاط پشت يها وزن

 فيتعر ريز صورت  بهق يتحقبا توجه به اهداف  ،مطالعه
 :دشو يم

= − −
=

pp  

 نيتخم يبرامطالعه  نيکه در ا ينظم يبتابع حداکثر 
  .است ريز صورت  به دشو يماستفاده  ديتوابع تول

)١٧(  
= = = = = = =

−∑∑∑ ∑∑∑∑

 H(p)= 

- pa pa   1 1 1 1 1 1 1
m n t m n n tpij pij pikj pikjj i p j i k p
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)٢٠(  
=

= ∑  1
t pij pijp 

)٢١(  
= =

= ×∑ ∑  1 1
t tikj pikj pikj pkij pkijp p 

)٢٢(  
=

= ≥∑      ,     pa      1
t pij pijp 

)٢٣(  
=

= ≥∑      ,     pa  1
t pkij pkijp 

حداکثر  ديالگو است که با ينظم يب انگريب Hروابط  نيدر ا
که جمع احتماالت  دارد يم اني) ب٢٣) و (٢٢د. روابط (شو
الگو در  يرهايمتغ ريباشد. سا کيبرابر با  يستيبا

 افتيره سوم مرحله در .اند شده  فيتعرقبل  هاي قسمت
PMP ار بردija سيو ماتر ikjq يرخطيغ ديدر تابع تول 
 يها تيمحدودو تابع مذکور به همراه  شود يم يگذاريجا

 دکن يم نيرا تدو يرخطيغ يزير برنامه يمنابع الگو



  وري آن در دشت قزوين

 يا مرحله
 برداران بهره
گسترده  

اطالعات با 
 يريگ نمونه

نسبت به روش 
و از  ددار

منطقه در دشت 
 يرهاينسبت به متغ

 يا خوشه
رضا ارقامي و 

 يارينقشه شبکه آب
ق مورد ي

در دشت 

  

 رگذاريتأث
 اتيمال است
 يها تيفعال

 يسودآور

  بردار نمونه
24  
25  
24  
26  
27  
27  
153  

وري آن در دشت قزوين

مرحله چند يا خوشه
بهره هيچارچوب از کل
 ليبه دل گر
اطالعات با  يآور جمع

نمونه روش 
نسبت به روش  ي
دار يا طبقه ي
منطقه در دشت  برداران

نسبت به متغ
خوشه يريگ نمونه

رضا ارقامي و ( دشمطالعه انتخاب 
نقشه شبکه آب 

ين تحقيدهد که در ا

  نیقزو دشت

در دشت  انتخاب شده

  نمونه در منطقه مورد مطالعه

تأث يها استي
استيآب، س
فعال يهدف اصل

سودآوربحث  ياقتصاد

بردار نمونه بهره
24
25
24
26
27
27
153

وري آن در دشت قزوين هاي بهره هاي مختلف بخش کشاورزي بر شاخص

خوشه يريگ
چارچوب از کل که

گريد يدشت در دسترس نبود و از سو
جمع يها نهيهز
 ،افتي يم 
يکمتر نهيهز
يريگ نمونهساده و 
برداران بهره که
نسبت به متغ يهمگن 

نمونهاساس روش 
مطالعه انتخاب 

 ١شکل  ).
دهد که در ا ي

دشت ياریآب شبکه

انتخاب شده ع نمونه

نمونه در منطقه مورد مطالعه

يس نيتر مهم
آب، س يگذار مت

هدف اصل بر محصول است.
اقتصاد تيفعال

  کانال
L1 

L3 

L4 

L6 

L7 

L8 

-  

هاي مختلف بخش کشاورزي بر شاخص

يگ نمونه جهت
که نيا لي. به دل

دشت در دسترس نبود و از سو
هز مطالعه مورد

 شيافزامسافت 
هز يا چندمرحله
ساده و  يتصادف
که نيا ليبه دل
 نسبتبه  
اساس روش  نيبر ا ،

مطالعه انتخاب  نيدر ا
).١٣٨٩، نيا

ين را نشان م
  .مطالعه قرار گرفت

شبکه نقشه -1 

ع نمونهيتوز يچگونگ
  دهد.  ين را نشان م

نمونه در منطقه مورد مطالعه عیتوز -1

 
مهمشد از  اني
متيق استيبر مصرف آب، س
بر محصول است. ات
فعال کي عنوان

  شهرستان
  ک

  ک، البرز
  البرز

  ن، البرز
  ن

  نين زهرا، قزو
  جمع

هاي مختلف بخش کشاورزي بر شاخص

جهت برداران بهره
. به دلدشاستفاده 

دشت در دسترس نبود و از سو
موردبودن دشت 

مسافت  شي
چندمرحله يا خوشه
تصادف يريگ نمونه
به دل گريد ي
 طيشرا ،ني

،نددار موردنظر
در ا يا چندمرحله

نيا سنجري بزرگ
ن را نشان ميدشت قزو

مطالعه قرار گرفت

 شکل

چگونگ ١جدول 
ن را نشان مي

1 جدول

 و بحث جي
يکه ب طور همان

بر مصرف آب، س
اتيو مال برنهاده
عنوان به يکشاورز

شهرستان
کيآب
ک، البرزيآب

البرز
ن، البرزيقزو

نيقزو
ن زهرا، قزويتاکستان، بوئ

جمع

هاي مختلف بخش کشاورزي بر شاخص

بهره
استفاده 

دشت در دسترس نبود و از سو
بودن دشت 

يافزا
خوشه
نمونه
يسو
يقزو

موردنظر
چندمرحله

سنجري بزرگ
دشت قزو

مطالعه قرار گرفت
  

  
  
  
  

  
  
  

  

جدول 
يقزو

  

  
ينتا

همان
بر مصرف آب، س

برنهاده
کشاورز

تاکستان، بوئ

هاي مختلف بخش کشاورزي بر شاخص آثار سياست

 شينما  قابل

= = =
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MAX
x P a q x SI PW W TC

s t f x b
x

  

 PMP يراب 
منابع آب  

 نيگزيجا 
کاهش  اينهاده 

 ارانهيبر محصول (کاهش 
. شش است

درصد نسبت به 
 ٥٠ زانيآب به م
آب در  يدرصد
درصد  ٢٥ 
آب در  ي

کود ازته و 
 به نسبت 

کود ازته و 
 به نسبت 
 با يافتيدر
آب بر  حصوالت

 يجامعه آمار
دشت  يار

مربوط به اوضاع کشاورزان منطقه شامل سطح 
 جهاد سازمان
 هيته ها شهرستان
آب  متيبه کشاورزان منطقه، ق
دشت  يار

شرکت آب 
و  يارياز شبکه آب

دست آوردن 
 موردمحصوالت منطقه 

کشاورزان منطقه در 
انتخاب  منظور

آثار سياست ارزيابي              

قابل) ٢٤رابطه (

= = =

    − + − −   
    

≤

∑ ∑ ∑

 GM=

    1 1 11( .( ) . )2n n ni i ij ijk k i i i ii i k
ij ij i

x P a q x SI PW W TC
s t f x b

 PMPکاربرد روش

 تيريمختلف مد
 يها استيس
نهاده  متي

بر محصول (کاهش 
استآب بر)  محصوالت

  :است
درصد نسبت به  ١٠٠
آب به م مت
درصد ١٠و کاهش 

 زانيآب به م
يدرصد ٢٠
کود ازته و  برنهاده ات
 ها نهاده نيا 
کود ازته و  برنهاده ات

 ها نهاده نيا 
در متيششم: کاهش ق
حصوالتم يدرصد برا
جامعه آمار .)S6( محصوالت

اريتحت پوشش شبکه آب

مربوط به اوضاع کشاورزان منطقه شامل سطح 
سازمان از ها نهاده
شهرستان يکشاورز

به کشاورزان منطقه، ق
اريشبکه آب ت

شرکت آب  قيشبکه و ... از طر
از شبکه آب ي
دست آوردن ه ب يشد. برا

محصوالت منطقه 
کشاورزان منطقه در  
منظور به. دندکر

                                                              

رابطه ( صورت

    − + − −   
    

∑ ∑ ∑    1 1 1( .( ) . )i i ij ijk k i i i ix P a q x SI PW W TC

کاربرد روش پژوهش
مختلف مد يها

سنهاده آب و 
يق شي(افزا 
بر محصول (کاهش  ات
محصوالت مت

است ريبه شرح ز
١٠٠ زانيآب به م
متيق شيدوم: افزا
و کاهش  يفعل
آب به م متيق ش

٢٠و کاهش  
اتيچهارم: اعمال مال

 متيق يدرصد
اتيپنجم: اعمال مال
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 يکشاورز يديتول يواحدها که است يعيطب رو نيا از ؛است
واکنش نشان دهند.  ياقتصاد يرهايمتغ رييتغدر مقابل 

از  کيبرخورد کشاورزان در برابر هر  ي نحوهقسمت  نيدر ا
 حيتشر مطالعه مورددر منطقه  يتيريمد يها استيس
کشت  يالگو رييمربوط به تغ جينتا ٢. در جدول دشو يم
. است شده  دادهنشان  ها استياز س کيهر  جهينت در

 متيق شيبا افزا ،شد يم ينيب شيپ قبل از که طور همان
محصوالت  يتمام زيرکشتسطح  ،اول يويآب در سنار

مربوط به  رييتغ نيسهم در ا نيبيشترکه  افتي کاهش
 يمحصوالت که يا گونه به است؛باال  يآب ازيبا ن يمحصوالت

درصد)  ٠٧/٢٥( درصد)، چغندرقند ٩٨/٢٩( چون ذرتهم
در  راکاهش  نيشتريدرصد)، ب ٩٩/٣٣( ينيزم بيسو 

 يکه محصول ستا يحال در ني. ااند داشتهکشت ريسطح ز
هر  يداشتن منافع باال به ازا ليبه دل يفرنگ گوجههمچون 

درصد در سطح  ٠٤/٥(کاهش  ريتأث نيواحد آب کمتر
آب در  استي. سرديپذ يم استيس نيدر مقابل ا کشت)ريز

 يويآب در سنار يگذار متيق استيدسترس به همراه س
 زيرکشتخود را بر سطح  ريتأث نيشتريب زيدوم و سوم ن

 پنجو  چهار ويسنار جياست. نتا برداشتهآب  يمحصوالت
بر  يزيناچ اريبس ريتأث استيس نيا ياجرا دهد ينشان م
کشت محصوالت منطقه داشته است. کشاورزان ريسطح ز

 زيرکشتسطح  استيس نيواکنش به ا منظور  به
 ٤٧/٤( دمهمچون گن نييمحصوالت با بازده برنامه پا

درصد) و  ٦٨/٥( يا دانهدرصد)، ذرت  ١٥/٥درصد)، جو (
 يدر حال ني. ادهند يمدرصد) کاهش  ٢١/٤( چغندرقند

کشت محصول  استيس نياست که کشاورزان در برابر ا
 ٠٣/٠، ٩٠/٨ بيو کلزا را به ترت يفرنگ گوجه ،ينيزم بيس
سطح  شيتا بتوانند با افزا دهند يم شيدرصد افزا ٧٨/٨و 
 ؛گردند خودمحصوالت مانع کاهش رفاه  نيا شتک

محصوالت جو، گندم، ذرت و  بامصرف آب  نيبنابرا
 ،يفرنگ گوجه ،ينيزم بيس محصوالت با و کاهش چغندرقند
 يوهايبا سنار سهيدر مقا يزيناچ اريبس شيافزا ايکلزا، لوب

در مصرف آب  راتييدو و سوم داشته است. درصد تغ ک،ي
در  يتيريمختلف مد يوهايتوسط هر محصول در سنار

  است. شده  دادهنشان  ٣ جدول

  

  مختلف يوهایمحصوالت در اثر سنار رکشتیسطح ز راتییدرصد تغ –2 جدول

  

  مختلف يوهایمصرف آب در اثر سنار راتییدرصد تغ -3 جدول

  

 زيرکشتبر محصول، باعث کاهش سطح  اتيمال استيس
 يفرنگ و گوجه ينيزم بيس ،محصوالت گندم، چغندرقند

محصوالت  ريسا زيرکشتسطح  گريد يشده است. از سو
  .است افتهي شيافزا
  نسبت به  درصد ١٠٠ زانيبه م آب يگذار متيق استيس

در مصرف آب در  يتوجه باعث کاهش قابل يفعل تيوضع
 ٢٥ شيبا افزا جهينت نيا که  يا گونه به ؛منطقه شده است

 ٢٠و کاهش  يفعل متيآب نسبت به ق متيق يدرصد
 گريد ي. از سوديآ يبه دست م زيآب در دسترس ن يدرصد
ه ب ريبر محصول تأث اتيبرنهاده و مال اتيمال استيس

  لوبيا  کلزا  فرنگي گوجه  زميني سيب  چغندرقند  يا دانهذرت   جو  گندم  محصوالت
S1 ۷۱/۱۶ -  ۰۳/۲۳ -  ۹۸/۲۹ -  ۰۷/۲۵ -  ۹۷/۳۳ -  ۰۴/۵-  ۰۰/۱۲ -  ۲۹/۲۴ -  
S2  ۹۰/۹-  ۷۳/۱۳ -  ۹۷/۱۷ -  ۸۹/۱۴ -  ۴۴/۲۰ -  ۰۳/۳-  ۱۸/۷-  ۹۶/۱۳ -  
S3  ۸۴/۱۹ -  ۲۸/۲۷ -  ۴۵/۳۵ -  ۷۴/۲۹ -  ۸۰/۴۰ -  ۹۶//۵ -  ۲۰/۱۴ -  ۰۴/۲۹ -  
S4  ۲۳/۲-  ۵۷/۲-  ۸۴/۲-  ۱۱/۲-  ۷۱/۵  ۰۱/۰  ۱۲/۱-  ۰۰/۵  
S5  ۴۷/۴-  ۱۵/۵-  ۶۸/۵-  ۲۱/۴-  ۹۰/۸  ٢٥/٢ ٠٣/٠- ۷۸/۸  
S6  ۱۹/۰-  ۹۳/۰  ۷۸/۲  ۳۶/۲۴ -  ۱۱/۶۰ -  ۶۶/۷ -  ۹۶/۰  ۶۶/۱  

  لوبيا  کلزا  فرنگي گوجه  زميني سيب  چغندرقند  يا دانهذرت   جو  گندم  محصوالت
S1 ۷۸/۱۶ -  ۶۲/۲۳ -  ۲۱/۳۲ -  ۲۰/۲۵ -  ۲۷/۳۶ -  ۳۵/۵-  ۳۹/۱۳ -  ۵۷/۳۲ -  
S2  ۹۴/۹-  ۰۸/۱۴ -  ۲۹/۱۹ -  ۹۷/۱۴ -  ۷۷/۲۱ -  ۲۱/۳-  ۰۰/۸-  ۹۴/۱۸ -  
S3  ۹۲/۱۹ -  ۹۹/۲۷ -  ۱۱/۳۸ -  ۹۰/۲۹ -  ۴۸/۴۳ -  ۳۳/۶-  ۸۵/۱۵ -  ۸۳/۳۸ -  
S4  ۲۳/۲-  ۵۲/۲-  ۵۹/۲-  ۱۰/۲-  ۲۱/۵  ۰۲/۰  ۰۷/۱-  ۳۰/۴  
S5  ۴۶/۴-  ۰۵/۵-  ۱۷/۵-  ۲۰/۴-  ۱۶/۸  ١٣/٢ ٠٤/٠- ۵۹/۷  
S6  ۱۹/۰-  ۹۳/۰  ۶۷/۲  ۲۹/۲۴ -  ۳۲/۵۰ -  ۴۹/۷-  ۹۴/۰  ۳۷/۱  
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ن يمنطقه شوند. بر ا
د، سود ناخالص و اشتغال کمتر از 

 يور بهرهکاهش در مصرف آب در منطقه باشد. شاخص 

مختلف (يک 

  
  )مختلف (نفر روز
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380000

400000

420000

440000

460000

480000

750000

800000

850000

900000

950000

1000000

آثار سياست ارزيابي              

است در مصرف آب نداشته
 رييتغ ها است
از طر ريتأث 

کاهش مصرف آب صورت 

نشان م ٣و 
مختلف، مصرف آب کاهش م

ي ير ميياست تغ
د و ياست باعث کاهش تول

زان اشتغال در منطقه کاهش م
شكلو اشتغال در 

بازده برنامه که  يي
يس يها يابي

از آن کيدر ادامه هر 
. با توجه به دشو يم 

بخش کشاورز
که باعث کاهش مصرف آب م

منطقه شوند. بر ا
د، سود ناخالص و اشتغال کمتر از 

کاهش در مصرف آب در منطقه باشد. شاخص 
  .ابدي

مختلف (يک اي در سناريوي 

مختلف (نفر روز ي
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S1

                                                              

در مصرف آب نداشته
استيس نيا 
 ني. ااستو اشتغال 
کاهش مصرف آب صورت  ني

و  ٢هاي  ج جدول
مختلف، مصرف آب کاهش م

است تغيکشت متناسب با نوع س
است باعث کاهش تول

زان اشتغال در منطقه کاهش م
و اشتغال در  يا در بازده برنامه
ييجانآ از. دکن

يمهم در ارز
در ادامه هر  .رود
 يبررس يور
بخش کشاورز داتينهاده آب در تول

که باعث کاهش مصرف آب م
منطقه شوند. بر امحصوالت 

د، سود ناخالص و اشتغال کمتر از 
کاهش در مصرف آب در منطقه باشد. شاخص 

ابدي يمش يو اشتغال افزا

اي در سناريوي  ميزان بازده برنامه
  ميليون ريال)

يوياشتغال در سنار

S2 S3

S2 S3

                                               

در مصرف آب نداشته ييجو در صرفه
 يکه با اجرا

و اشتغال  ي
يکشت و همچن

ج جدوليکه نتا
مختلف، مصرف آب کاهش م يوها

کشت متناسب با نوع س
است باعث کاهش تولين سي
زان اشتغال در منطقه کاهش ميو م ي
در بازده برنامه رات

کن يم ديموضوع را تأک
مهم در ارز ياز فاکتورها
رود يبه شمار م
ور بهره يها

نهاده آب در تول
که باعث کاهش مصرف آب م ييها است

محصوالت  ديمنجر به کاهش تول
د، سود ناخالص و اشتغال کمتر از ياساس اگر کاهش تول

کاهش در مصرف آب در منطقه باشد. شاخص 
و اشتغال افزا ي

ميزان بازده برنامه
ميليون ريال)

اشتغال در سنار زانيم

S4 S5

S4 S5

٨٠                                               

در صرفه ييسزا
که با اجرا ييرهايمتغ

يا بازده برنامه
کشت و همچن يالگو
  .رديگ ي
که نتا طور همان

وهاياعمال سنار
کشت متناسب با نوع س يالگو
ن سيگر ايد يسو

يمنافع اقتصاد
راتييتغ جينتا
موضوع را تأک ن

از فاکتورها ،اشتغال
به شمار م يتيريمد

ها قالب شاخص
نهاده آب در تول تياهم
استيس رود ي

منجر به کاهش تول
اساس اگر کاهش تول

کاهش در مصرف آب در منطقه باشد. شاخص 
يو مال يکيز

 
ميزان بازده برنامه -١شكل 

م - ٢شكل 

S6

S5 S6

٨٠
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نتا
نيا

اشتغال
مد

قالب شاخص
اهم
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منجر به کاهش تول
اساس اگر کاهش تول

کاهش در مصرف آب در منطقه باشد. شاخص 
زيف
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گرفت  جهينت توان يواقع م . درشود ياشتغال م يور بهره
و  ديکاهش تول ليبر محصوالت آب به دل اتياعمال مال

از کاهش مصرف آب باعث کاهش شاخص  يناشعملکرد 
  .اشتغال در منطقه خواهد شد يور بهره

 
 )مترمکعب(تن/هزار  مختلف يوهایسنار جهینت در آب یکیزیف يور بهره -4 جدول

 
 )مترمکعب/هزار الیر ونیلی(م مختلف يوهایسنار جهینت در آب یمال يور بهره -5 جدول

 
 )مترمکعب/هزار روز(نفر  مختلف يوهایسنار جهینت در آب اشتغال يور بهره -6 جدول

  
  يريگ جهينت
رفتار کشاورزان در مقابل  يساز نهيبه براي اين پژوهش در
  PMPمنابع آب از مدل تيريمختلف مد يها استيس

موردنظر  يها استينشان داد اعمال س جي. نتادشاستفاده 

باعث کاهش مصرف آب در منطقه  که نيعالوه بر ا
دارد که  يو اجتماع ينامطلوب اقتصاد آثار ،دشو يم
توجه  زيجوانب ن نيبه ا ها استيس نيدر اعمال ا ستيبا يم
پژوهش نشان  نيدر ا وري سه شاخص بهره جيد. نتاشو

  نسبت توليد به آب مصرفي
  محصوالت

S6 S5 S4 S3 S2 S1 فعلي شرايط  
۵۹/۰ ۶۰/۰ ۶۰/۰ ۶۴/۰ ۶۱/۰ ۶۳/۰ ٥٩/٠  گندم 

هره
ب

 
کي
يزي
ي ف
ور

 

۷۵/۰ ۷۶/۰ ۷۶/۰ ۸۴/۰ ۷۹/۰ ۸۲/۰ ٧٥/٠  جو 
۸۸/۰ ۹۰/۰ ۸۹/۰ ٠٧/١ ۹۶/۰ ۰۳/۱ ٨٩/٠ اي ذرت دانه   
۱۶/۴ ۸۷/۳ ۸۵/۳ ۲۷/۴ ٠٢/٤ ۱۸/۴ ٨٢/٣  چغندرقند 
۹۴/۱ ۵۶/۱ ۵۸/۱ ۰۵/۲ ۷۷/۱ ۹۴/۱ ٦١/١ زميني سيب   
۹۳/۲ ٧٨/٢ ۷۸/۲ ۹۱/۲ ۸۴/۲ ۸۹/۲ ٧٨/٢ فرنگي گوجه   
۴۶/۰ ٤٧/٠ ۴۷/۰ ۵۲/۰ ۴۹/۰ ۵۱/۰ ٤٧/٠  کلزا 
۱۸/۰ ۱۸/۰ ۱۸/۰ ۲۵/۰ ۲۱/۰ ۲۴/۰ ١٩/٠  لوبيا 

  اي به آب مصرفي نسبت بازده برنامه
  محصوالت

S6 S5 S4 S3 S2 S1 فعلي شرايط  
۳۴/۱۲۲ ۳۳/۱۱۸ ۲۱/۱۲۰ ۶۹/۱۳۹ ۵۳/۱۱۸ ۴۶/۱۱۱ ١١/١٢٢  گندم 

هره
ب

يمال يور 
 

۴۹/۱۳۶ ۳۹/۱۳۴ ۰۷/۱۳۶ ۳۸/۱۷۶ ۹۰/۱۴۲ ۷۳/۱۴۳ ٧٨/١٣٧  جو 
۲۶/۱۰۴ ۴۹/۱۰۱ ۳۰/۱۰۴ ۲۳/۱۵۴ ۶۶/۱۱۴ ۹۹/۱۱۸ ١٦/١٠٧ يا ذرت دانه   
۲۳/۱۱۴ ۶۲/۱۲۱ ۴۲/۱۲۲ ۸۹/۱۵۹ ۳۱/۱۲۷ ۵۰/۱۲۷ ٢٥/١٢٣  چغندرقند 
۴۴/۲۵۰ ۱۸/۱۵۳ ۰۸/۱۵۹ ۲۲/۲۷۶ ۸۰/۱۹۷ ۰۳/۲۲۴ ٤٤/١٦٩ ينيزم بيس   
۵۹/۷۱۷ ١٩/٧٧٢ ۶۵/۷۷۵ ۶۳/۸۲۲ ۷۰/۷۸۸ ۳۹/۷۹۰ ١١/٧٧٩ يفرنگ گوجه   
۲۳/۲۷۶ ١١/٢٧٣ ۹۸/۲۷۵ ۹۷/۳۱۹ ۳۴/۲۸۶ ۶۲/۲۸۷ ٨٦/٢٧٨  کلزا 
۵۸/۱۸۹ ۹۶/۱۷۳ ۶۱/۱۸۱ ۸۷/۲۹۳ ۷۹/۲۱۸ ۱۰/۲۴۵ ٢٣/١٩٢ ايلوب   

  اي به آب مصرفي نسبت بازده برنامه
  محصوالت

S6 S5 S4 S3 S2 S1 فعلي شرايط  
۵۰/۱ ۵۰/۱ ۵۰/۱ ۵۰/۱ ۵۰/۱ ۵۰/۱ ٥٠/١  گندم 

هره
ب

 يور 
ال
شتغ
ا

 

۴۱/۲ ۴۱/۲ ۴۱/۲ ۴۴/۲ ۴۲/۲ ۴۳/۲ ٤١/٢  جو 
۳۴/۱ ۳۴/۱ ۳۴/۱ ۴۲/۱ ۳۷/۱ ۴۱/۱ ٣٤/١ يا ذرت دانه   
۷۲/۳ ۷۲/۳ ۷۲/۳ ۷۳/۳ ۷۳/۳ ۷۳/۳ ٧٢/٣  چغندرقند 
۵۲/۵ ۰۲/۷ ۰۰/۷ ۲۲/۷ ۰۵/۷ ۱۶/۷ ٩٦/٦ ينيزم بيس   
۶۱/۷ ٦٣/٧  ۶۳/۷ ۶۶/۷ ۶۴/۷ ۶۵/۷ ٦٣/٧ يفرنگ گوجه   
۱۱/۱ ١١/١  ۱۱/۱ ۱۴/۱ ۱۳/۱ ۱۴/۱ ١١/١  کلزا 
۱۲/۴ ۱۸/۴ ۱۵/۴ ۶۸/۴ ۳۳/۴ ۵۵/۴ ٤/ ١٠ ايلوب   
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 ٢٥ شيآب (افزا يگذار متيق يبيترک استيس ،دهد يم
) و کاهش آب يفعل تيآب نسبت به وضع متيق يدرصد

را در منطقه  تيوضع نيدرصد) بهتر ٢٠در دسترس (
عرضه  تيريبا مد توانند يم نواقع مسئوال . درکند يم جاديا

را  يمناسب طيشرا تواند يم آب گذاري متيق باهمراه آب 
در  يآت يها آب در سال يواقع متيبه ق يابيدست براي

  .منطقه فراهم آورد
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