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 خالصه

در یک مسأله  leader-follower پیرو-های پیشروهای بازیبا استفاده از قابلیت مبتنی بر بازاریک الگو برای مبادالت آب هدف مقاله حاضر ارائه 

ورزان قرار اختیار کشادر  ازآنجائیکه در ایران آب با بهای بسیار اندک .باشدنوسانات ترازآب زیرزمینی میبرداری از آب زیرزمینی با هدف کنترل بهره

آب توسط وش برای فر گذاری قیمت  ویکی از دالیل عدم توجه به مصرف صحیح و بهینه از آب توسط کشاورزان همین عامل است، گیردمی

توجه به که باان است از فروش آب به کشاورز رهبرسود مدل پیشنهادی تابع هدف دیگر از اهداف تحقیق پیشرو است.  نیز یکیگروداران بهرهبر

ه صفهان استفادشمالی ا برای پیاده سازی مدل پیشنهادی از اطالعات پنج مزرعه مجاور هم در دشت مهیار .کزیمم می شودمحدودیت های موجود ما

 82ار نیز ه شده در بازحجم آب مبادل.وکشاورزان است)سازمان آب( رهبریش سود برای بیانگر افزات مهیار شمالی برای دشنتایج مدل  شده است.

 درصد از آب مصرفی کشاورزان است.

 

  .قیمت آب پیرو،-پیشروبازی های  بازارآب،کلیدی:  کلمات

 

 

 مقدمه .1

  

هایی را باا خاود باه یخ شاده ودشاواریدرپی درطول تاارهای پیآبی باعث بروزخشکسالیکم ایران و مسئله  حاکم بر بیشتر مناطقاقلیم خشک ونیمه خشک 

عادم توزیاع  ،انزیسات توساط انساتخریا  محیط وقوع خشکساالی،آب، محدودیت ذاتی منابع  خأل بین توان تأمین آب وشدت تقاضا،  ده است.آورهمراه 

 داری ازمناابع محساوب مایبهاره بار ل محدودکنناده درعواما آب،حفاظت ازمنابعپایش و ،رههای ذخیگذاری دربخشه سرمایهنیاز شدید ب مناس  بارندگی،

بع آب ت کارآماد منااریراساتای مادیاتخااذ راهبردهاای بلندمادت در آب،مناابعینه تخصای  وبهاره بارداری بهیناه اززمشوند. باتوجه به تنگناهای موجود در

 دف دار را دنباالکشور می تواناد ایان مادیریت منساجم و هامدیریت توسعه است و دولت حاکم بری همپایه  آب،اهمیت مدیریت منابع  نماید.ضروری می 

یاان مالف بتواناد اخات کاهیسات مدلسازی این فرآیند به گوناه ا آب،جه به مشکالت ذکر شده یکی از راهکارهای مؤثر موجود در زمینه تخصی  با تو نماید.

 .[1]گروداران)مصرف کنندگان( را حل نماید
وباا توجاه ود اختصاص می دهد؛ آب کل کشوررا به خدرصد از مصارف90االی درایران است که ساالنه بترین گرودارکشاورزی پرمصرفبخش 

همیات ااشاد. براین بخش می نیازمند اصالح ساختار مدیریتی وتخصیصی د به پایین بودن راندمان آبیاری در مقایسه با میزان آب مصرف شده در اکثر مناطق،

های اجرایای بخاش ت که سیاستآن اسبیانگر ،پذیر بودن کشاورزان از سوی دیگر سو وآسیزایی از یکباالی این بخش در تولید نیازهای غذایی و اشتغال

 [2]. باید ضری  اطمینان بیشتری داشته باشدمذکوراز اهمیت بسزایی برخوردار است و
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باا  شاده اسات. رقابت بین بخشی و بین منطقه ایدستوری است که منجر به ایجادتنش و ورتبه ص ،رآب در کشوال حاضر سازوکار تخصی در ح

ساتم ب در سیآارزش واقعی  شود،کشاورزی به بهای بسیاراندکی مبادله میو در بیشتر موارد به خصوص در بخشتوجه به اینکه آب در بازار مبادله نمی شود 

 ه نمی شود.پولی اقتصاد در نظر گرفتحسابداری ملی و چرخه

هاای روش ر سااختار دساتوری حااکم،با. عاالوه [3]تخصی  بهینه بر اساا  ایجااد بااالترین ارزش اسات ،آبیهای مقابله باکمزمهمترین راهکارا

اشاد بحقابه مای  یاب آاین روش مبتنی بر مبادله فیزیکی  آب است.ها تخصی  بر مبنای بازارآب وجود دارد که یکی از این روشدیگری نیز برای تخصی 

مبناای مبادلاه  بار کاری از تخصی به عبارت دیگر بازارآب به سازو یابد.مصارف با ارزش باالتر انتقال می تر بهآب از مصارف با ارزش پایینمنابعکه در آن 

اده بهیناه ازآب دارناد یشتری بارای اساتفیل ببه این ترتی  کشاورزان تما .[4]گردد ود که به تخصی  بهینه آب منجر میشآب گفته میحقابه جهت مصرف

زمیناه باازار در  .هستنداقتصادی بیشتر کارهایی برای آبیاری بهینه وانتخاب محصول با نیازآبی کمتروسودراهبه دنبال  ،لیل انگیزه فروش حقابه اضافه خوددوبه 

 و Hirshleifer توساط 1960 ساال در بار اولین برای "آب بازار" ی واژه انجام شده است که در ادامه به چند مورد اشاره شده است.آب تحقیقات زیادی 

 از آبتخصای  رایبا ابازاری عناوان باه بازارآب کتاب،این در .گردید استفاده "وسیاست تکنولوژی اقتصاد،: آب تامین" عنوان تحت کتابی در همکاران

 [5]. بود نگرفته قرار توجه مورد محیطی زیست هایمحدودیت پیشنهادی روش این در هرچند شد،  به پیشنهاداحق دادن قرار طریق

Zeitouni et al. (1994) داختاه شاده اسات.پرآب بین کشاورهای همساایه( )تجارتایکانیزم بازارهای آب بین منطقهدراین مقاله به بررسی م 

و   (Trading priority claims)وتجارت مطالباه حاق تقادمی (Social planner) که عبارتند از برنامه اجتماعیساختارسه نوع مکانیزم تخصی  آب 

   .6] [تجارت مطالبه درصدی مورد تحلیل قرار گرفته است
Heaney  et al.  ن ی بارای بررسای میازاادتحلیال اقتصا اناد.هپرداختباازار آب  لی حاصل از مبادالت انجام شده درابه بررسی منافع اقتصادی و م

کتاری ایشاان باا دموضاوع رسااله  ( 1389کرامات زاده)[7]. اسات شاده انجام بازار در مشارکتلی جهت بررسی انگیزه اتحلیل مکشاورزان و بازده خال 

ساله خود را در مقااالتی ر نتایج .[8]سازی یک بازار آب فرضی در منطقه  بجنورد پرداخته اندبه شبیه موضوع تحلیل اقتصادی بازار آب در بخش کشاورزی،

 ارائه نموده است. 1392و 1388های در سال

در ایان مقالاه   وضاوع،به منظور بررسای ایان م  ،"بررسی نقش بازار در تخصی  بهینه منابع آب"درمطالعه خود به عنوان  (1389ه و علیزاده)جفر 

 .[9]ساتضارای  ایان تاابع اقادام شاده اآورد های انجام شده باه بارهاو بررسیآزمون سپس با کمکگرفته شده است وارآب مجن درنظرابتدا تابع تقاضا باز

سای ر ایان منطقاه و بررب دآورد تاابع تقاضاای آکی از مطالعات مهم در زمینه بازارآب مجن می باشد به باردر این مطالعه که ی ( 1393بهلولوندوهمکاران) 

 [10]. تخصی  منابع آب پرداخته استگذاری ونقش بازار درقیمت

ده شاطقه باه عناوان گاروداران اصالی آب پرداختاه کشاورزان یک منآثار بازارآب درمیانبه بررسی سازی، بهینه دلرو با ارائه یک متحقیق پیشدر

گیری ربار باه کاا عاالوه  کشت جدید نیز ارائاه شاده اسات.رزان شده است و در این مدل الگویکشاوکشاورزی باعث افزایش سود برخی ازبازارآب  است.

آب ازمانساکه در ایان تحقیاق وان پیشروعضو به عن بادر نظرگرفتن نوعی از بازی که درآن یک  بازی،ااستفاده از مفهوم تئوریب  کشاورزان،آب درمیانبازار

 هبا رهبارآب توساط وششاده و باا تعیاین قیمات واقعای فار در نظار گرفتاه انپیارو–آب به عنوان گارودارانه در بازارکنندوکشاورزان شرکترهبر به عنوان

 درپی توجه اساسای باه تارازآب زیار زمینای درمادل شادههم چنین باتوجه به خشکسالی های پیتعیین شود.آب  سعی برآن است تا ارزش واقعی  گروداران،

ز اطالعاات وردی ابه منظاور مطالعاه ما  آب زیر زمینی درمدل،سعی شده تا ترازآب زیرزمینی دراثربرداشت آب افت شدیدنداشته باشد.وبادرنظرگرفتن بیالن

ه بارای دشات سال 39د مدت مدل ارائه شده برای یک دوره زمانی بلن  شمالی استان اصفهان استفاده شده است.پنج مزرعه مجاورهم واقع درمنطقه دشت مهیار

 بررسی قرار گیرد. ر  موردآن برمیزان آب تجدیدشونده دردستهای مختلف و تأثیریزان بارندگی درسالمهیار بررسی شد تا تغییرات در م
 

 

 هامواد و روش .2
 

چناین هم  باشاد.ی میکنتارل نوساانات تارازآب زیرزمینادر یک مسأله بهره برداری ازآب زیرزمینی با هدف آب  مبادالت تحقیق ارائه یک الگو برایهدف 

آب تعیاین  ه ارزش واقعیمدل ارائه شدبا کمک نظرگرفته شده ومهم دریرد در این مدل به عنوان یک متغیرگراختیارکشاورزان قرار میبهای اندک آبی که د

اکم بار حامدل برای شرایط بحرانای اشد.مدل پیشنهادی به شرح ذیل می بساختار شده است.توسعه داده  سازیریزی بهینهیک مدل برنامهمیگردد. بدین منظور

یرزمینای زتفاده از آب خشکسالی تنها رهبر مجاز باه اسایک منطقه که زمان وقوع خشکسالی این شرایط حاکم خواهد شد تدوین شده است.از اینرو در دوره 

 باشد.تجدیدشونده می
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زارع در آب باه مافروشحاصل از رهبرکزیمم سازی سود ما ( 1تابع هدف)رابطه  هستند.ای وگروداران مزارع مورد مطالعه زمان آب منطقهسارهبر  

 که به صورت زیر است:دوره مورد بررسی می باشد
 

Z=PRl* ∑ ∑ Vfarm(yr,f)                                                                                                                                                           (1)   5
f=1

39
yr=1 

     

در  f یافته به هریک از مازارع تخصی    )مترمکع (حجم آب Vfarm(yr,f)، آب به گروداران)تومان(از فروشرهبرسود  Z  که در این رابطه،

 شود.های زیر ماکزیمم میتابع هدف مذکور با محدودیت در وضعیت تشکیل بازارآب می باشد.  )تومان(رهبرقیمت فروش آب توسط    PRl  ،هر سال

رابطاه  آن باشاد.فعلای ویاحداقل برابرباا باازده در وضاعیتوضعیت جدید بزرگتر ن است که باید بازده هرکشاورزدرمربوط به بازده کشاورزا محدودیت اول

 آورده شده است. 2مربوط به محدودیت اول در رابطه 

 

benefit2(yr,f)=    ∑ PRc*Yield(c)*Areanew(c) +PRm*Vsell(yr,f)
4 

c=1

                                                                     (2) 

 
                              - PRl*Vfarm(yr,f)-PRm*Vbuy(yr,f) 

 

                        − ∑ Ccrop(c)*Areanew(c)- K*PRm*Vsell(yr,f)
4

c=1

 

 

             - ∑ Cwater(c) *  Areanew(c)4
c=1 ≥ benefit1(yr,f)= + ∑ PRc*Yield(c)*Areabase(c)4

c=1  

                          − ∑ Ccrop(c)*Areabase(c)

4

c=1

 

                       − ∑ Cwater(c) *  Areabase(c)

4

c=1

 

 

      

 

بارای محاسابه ساود   اسات. حالات تشاکیل باازار آب)وضاعیت جدیاد(در yrام در هار ساال  fمزرعه   سود)تومان(  2benefit2(yr,f)در رابطه 

کشات -1از طریاق  آبصاورت تشاکیل باازارکشااورزان دردرآمد کاساته شاود.سالهای هرکشاورزدرهرع درآماد از مجماوع هزیناهکشاورز باید مجموهر

تاابع عملکارد محصاول  Yield(c) ،  و واحاد آن توماان برکیلاوگرم fدر هار مزرعاه  cکشااورزی قیمت هرمحصاول PRc(c)  که کشاورزی محصوالت

در الگوی جدید و واحاد  yr در سال f در هر مزرعه cکشت هر محصول سطح زیر Areanewc  کیلوگرم برهکتار،حد آن ووا fدر هر مزرعه  cکشاورزی 

 آن تومان است.در بازارآب وواحد f مزرعهحجم آب فروخته شده توسط هرVsell(yr,f)  آب کهآب در بازارفروش -2تار وآن هک

 PRm ساازمان رهبرخریاد آب از   -1های هار کشااورز شاامل هزیناه آیاد.بدست می کشاورزان و واحد آن تومان، قیمت آب در بازارآب میان(

در شارایط جدیاد  yrساال در هر یافته باه هریاک از مازارعحجام آب تخصای Vfarm(yr,f) و  )توماان(رهبرقیمت فروش آب توساط  PRlکه   آب(

خریاداری  آبحجام Vbuy(yr,f)آب کشاورزی کاه خریدآب در بازار -2مکع  است.  واحد این متغیر متر اشد.بگروداران میبه رهبرآب توسط فروش

رای هرمحصول درتماام ب نیاز)تومان برهکتار( سرمایه مورد-3 آب کشاورزی است.آب در بازار قیمتPRm   ،ام درهر سال )مترمکع (fشده توسط  مزارع

سموم وکاود   ،های خرید بذرسرمایه شامل هزینهن ای  ،رابطه استن سرمایه تعریف شده درمعرف هماCcrop(c) کهداشت وبرداشت است ، احل کاشتمر

  Cwater(c) آب درمزارع پرداخت شود کهده ازای که باید بابت استفاهزینه-4 باشد.کشاورزی میکار موردنیاز محصوالتنیروی  ،آالتماشین  شیمیایی،

 fام در  مزرعاه  cآبی محصول کشااورزینیازخال NW(c) ،  ام)تومان بر مترمکع ( fمزرعه  ام در  c محصول کشاورزیمعرف هزینه حجمی مرتبط با 

در رابطاه فاو    K کناد.بت فاروش حقاباه باه واساط پرداخات میکه کشاورز فروشنده آب باهزینه ی آخرهزینه ای است -5  است.  ام)مترمکع  بر هکتار(

 گرفته شده است.در نظر  05/0مقدار این ضری  برابر ای که فروشنده به واسطه می دهد؛  ضری  هزینه
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چناین در این وضعیت باازارآب کشااورزی و هم  است.معرف سود هرکشاورز دروضعیت فعلی benefit1(yr,f)رابطه سمت راست  (2)در رابطه

ام در  fام در مزرعاه  c محصاول کشات)هکتار( ساطح زیر Areabase(c) رابطاهدر این  با قیمت واقعی وجاود نادارد؛ رهبرخرید آب توسط کشاورزان از 

 ها در باال تعریف شده اند.باشد وبقیه متغیروضعیت فعلی می

کشات بلساطح قا  Area(f) کشت آن مزرعه کمتر باشد.باید از سطح قابل cکشاورزی مجموع سطح زیرکشت هرمزرعه حاصل از چهارمحصول 

 را نشان می دهد. fدر مزرعه 
 

∑ Areanewf,c   4
c=1 ≤   Area(f)                                                                                               (3) 

 

 شد.در همان سال با باید مساوی مجموع حجم فروخته شده مزارع حجم آب خریداری شده توسط مزارع  آب است که مجموعبیانگر تعادل در بازار 4رابطه 

 

∑ Vbuy(yr,f) = ∑ Vsell(yr,f)4
f=1

4
f=1    (4) 

 

 

 

 یک مزرعه را به حجم آب تخصی  یافته به همان مزرعه محدود می کند. که مقدار حجم فروخته شده توسطبیانگرآن است 5رابطه 

Vsell(yr,f)  ≤  Vfarm(yr,f)    (5) 

 

وه حجام مزرعاه در آن ساال باه عاال کناد کاه بایاد از حجام تخصای  یافتاه باهرا بررسی می yrام در سال  f مجموع آب مصرفی مزرعه 6رابطه 

 منهای حجم فروخته شده توسط آن مزرعه کمتر باشد.خریداری شده توسط مزرعه 

∑ [(
NW(c)

Ef
) *Areanew(c)]   ≤  Vfarm(yr,f) -Vsell(yr,f) + Vbuy(yr,f)         4

c=1  (6) 

 

اسات تاا باه مازارع بفروشاد دارای مقادار معینای اسات کاه در مادل ماذکور از  رهباراختیار آب زیرزمینی تجدیدشونده ای که درهرسال درمیزان 

 را هاهماه ساال  ،شاوندهع آب تجدیدبارای محاسابه مجماو تا بیالن آب تعریف شده  ،7در رابطه   ،ساله تدوین شده است 39ی یک دوره آنجائیکه مدل برا

 کشاورزان وجود دارد. سازمان آب برای فروش به سال است که در اختیاروجود در هر ید شونده مدتجمقدارآب  renewable(yr) درنظربگیرد.
 

∑ Vfarmf

5

f=1

= renewable(yr)+ (∑ [renewable(yr-1)-

yr-1

yr=1

∑ Vfarmf

5

f=1

])                                                                      (7)  

است که بوسیله آن حاداکثرحجم مجااز قابال برداشات محدودیتی درمدل لحاظ شدهبه منظور جلوگیری از برداشت غیرمجاز ازمنابع آب زیرزمینی 

 زمینی از حد مجااز تجااوز نخواهاد کارد.یرواقع تراز آب زاگر این قید در مدل لحاظ شود در زمینی تعریف شده است.ب زیربرای پنج مزرعه براسا  تراز آ

 Aهزارمتر مکع  محاسبه شده است 217مطالعه موردی این تحقیق، این عدد برای ی شود.عدد ثابتی است که بر اسا  منطقه مورد مطالعه محاسبه م. 
  

Vfarm(f)≤ A                                                                                                                                                            (8) 

 

 

 منطقه مورد مطالعه  . 3
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ماوردی   لعاهمطاباه منظور  اصفهان واقع شده است.ن منطقه در جنوب شر  شهرای  محدوده مورد مطالعه در شهرستان مهیار شمالی در استان اصفهان می باشد.

های هرساتانصافهان و شنسابت باه اساتان اموقعیت مهیار شامالی    [11] 1شکل   از اطالعات پنج مزرعه مجاور یکدیگر دراین شهرستان استفاده شده است.

باشاد کاه از اطالعاات موجاود در مقالاه احمادی و می 1390-91آوری شاده مرباوط باه ساال زراعای هاا و اطالعاات جماعداده . دهادمجاور را نشاان می

 است.تهران استفاده شده ازدفترمطالعات پایه منابع آب واقع در های گرفته شدهدادهو[11]  (1395همکاران)

 

 

 
 های مجاوروقعیت منطقه مهیار شمالی نسبت به استان اصفهان و شهرستانم -1شکل

 ،Areabase(c)وضعیت فعلی ام در fام در مزرعه c کشت محصول کشاورزیازسطح زیر کشاورزی عبارتندتوصیفی محصوالتاطالعات

  زمینمحصوالت و هزینه کاربرد آب درشت کبرای  سرمایه مورد نیاز، PRc(c)قیمت محصول کشاورزی  Yield(yr)،عملکرد محصوالت کشاورزی

 آورده شده است. [11]  1درجدولکه 

 

 بررسی مورد مزرعه پنج کشاورزیمحصوالت توصیفیاطالعات  -1جدول

 نام محصول مزارع
سطح زیر کشت 

 )هکتار(

عملکرد)کیلوگرم بر 

 هکتار(

قیمت )تومان 

 برکیلوگرم(

 زمینهزینه کاربرد آب در 

 )تومان برمترمکع (

سرمایه مورد نیاز برای کشت 

 محصول

 )تومان بر هکتار(

1 

 2008000 25 570 5150 06/0 گندم

 1450790 2/28 500 5000 14/4 جو
 3419839 20 160 50000 45/2 ذرت علوفه ای

 5491958 28 700 15000 05/1 یونجه

2 

 2230175 24 550 5250 0 گندم
 1579056 2/27 510 4800 04/2 جو

 3612667 25 140 48572 55/1 ذرت علوفه ای
 5925539 27 680 12000 0 یونجه

3 

 3035261 23 540 5350 24/3 گندم
 2282710 2/26 490 5000 72/5 جو
 4235879 22 190 50000 9/3 ای علوفه ذرت

 6118668 22 670 11000 31/1 یونجه

 3063941 22 570 5050 13/5 گندم 4
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 2209871 2/25 480 5100 95/4 جو
 4277183 23 170 34286 13/6 ای علوفه ذرت

 6036345 23 670 11334 17/2 یونجه

5 

 2552116 21 560 5500 11/5 گندم
 2363717 2/27 520 5000 65/3 جو
 4124572 24 180 30100 11/5 ای علوفه ذرت

 

 

 .            نتایج و بحث4

 

و  گیری نماودهن جلاواز هادررفت آ کااال،است تا با تعیین ارزش واقعای این آبگرانبهای گذاری واقعی برروی کاالیمهم این تحقیق قیمت از اهدافیکی 

باه  ررهباآب توساط شدومتغیراصلی این مدل قیمت فارو  ( شود.رهبرسازمان آب)و آمد ذی نفعان که شامل کشاورزان )گروداران(ایش درباعث رونق و افز

ا قیمات بایادآب را با هبرر حل مدل برای منطقه مورد مطالعه،  که باآب کشاورزی میان گروداران است ارب در بازآحقابه و قیمت فروشران به عنوان گرودا

 تومان به کشاورزان بفروشد.  264

 

 جادول براساا   ت.نشان داده شاده اسا 3جدول درنتایج حاصل ازتغییرات الگوی کشت تومان بدست آمد. 713بازار نیز برابر آب درقیمت تبادل 

ه ی ایان مادل باالگاوی کشات پیشانهاد .شاودیافزوده م 3و 1کشت مزارع ریکاسته شده و بر سطح ز 5و 4و 2مزارع  کشتریسطح زحالت مبادله آب ازرد

 است.کاشت چندین محصول در یک زمین کشت تک محصولی به جایکشاورزان

 

 

 

 

 )هکتار( آب مبادله و بحالت عدم مبادله آدرسالیانه کشت  یالگو -2 جدول

 سطح زیر کشت در وضعیت تشکیل بازارآب/هکتار محصول نام مزارع

 834/22 ذرت علوفه ای 1مزرعه 

 178/1 ذرت علوفه ای 2مزرعه 

 53/27 ذرت علوفه ای 3مزرعه

 17/1 ذرت علوفه ای 4مزرعه

 899/0 علوفه ایذرت  5مزرعه

 

 وحجم آب مبادله شده در بازار آب حجم آب تخصیص یافته سالیانه به مزارع  -3جدول 

 مزارع

مقدار حجم آب 

تخصی  

 یافته/مترمکع 

مقدار حجم آب 

فروخته شده 

توسط مزارع در 

 بازار آب

مقدار حجم آب 

خریداری شده در 

 بازارآب

 سود حالت فعلی
سود حالت تشکیل 

 کشاورزیبازارآب 

 57396680 19140890 0 20856 217000 1مزرعه 
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 5970881 5970881 0 12454 148/22574 2مزرعه

 41569670 19719940 79318 0 702/157162 3مزرعه 

 9296812 9296812 0 25102 517/35148 4مزرعه

 7572297 7572297 0 20906 633/28628 5مزرعه 

 

 

 .          نتیجه گیری 5

 

ا با)ساازمان آب(  ررهبآب به گروداران توساط مودن سود حاصل از فروشماکزیمم ن که تابع هدف آنگردیده استارائه سازی مدل بهینه  ،تحقیق حاضردر 

زده ابا ساال،حجام آب تجدیدشاونده دردساتر  درهر  کشات مازارع،مرباوط باه ساطح قابلهای مادل محدودیت می باشد.های موجودتوجه به محدودیت

مطالعاه  باشاد.میومحدودیت مرباوط باه تارازآب زیرزمینای وحجام آب قابال برداشات مازارع آب در بازارآب های مربوط به تبادلکشاورزان ومحدودیت

  .است. افتهافزایش ی آنهاوضعیت فعلی کشاورزان نسبت بهدر مجموع بازدهکه موردی انجام شده برروی پنج مزرعه همجوار دراستان اصفهان است

ا پیشانهاد رگونه ای که مدل به کشاورزان الگوی کشات تاک محصاولی نتایج نشان دهنده افزایش سطح زیرکشت محصول ذرت علوفه ای است به

ی کشااورزان در مشاارکت بااال دهندهب تخصی  یافتاه باه مازارع در باازارآب مبادلاه شاده اسات کاه نشااندرصد از آ 82سال هر میدهد.طبق نتایج مدل، 

یبا می عیت فعلی که تقرکند  و این سود در مقایسه با وضهرسال ازفروش آب به پنج مزرعه درآمد کس  میدر )سازمان آب( رهبر  پیشنهادی است. آببازار

باه چرخاه  روند پایش رود اینسطح کالن و ملی با است که اگردرسود قابل قبولی   اختیار گروداران قرار میگیرد،گفت آب با قیمتی نزدیک به صفر درتوان 

 همان سود قبلی را دارند. 5و4و2دارای افزایش سود و مزارع  3و1مزارع کمک شایانی خواهد شد.اقتصادکشور
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