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 چکیده

حائز اهمیت است و  پایدار صورت بهدهی مناسب مدیریت تقاضا و تنظیم الگوي مصرف  سازماندر ایداري و مدیریت منابع آب پ

میزان آب  يبرمبنا چندهدفهریزي کسري  . در این مطالعه با استفاده از مدل برنامهاست منابع آبی تعدیل اتالف از راهکارهاي

شد. به این منظور  تهیهبخش کشاورزي شهرستان دهگالن  مصرفی، الگوي بهینه کشت در راستاي ارتقاي مصرف منابع آب در

سازمان جهاد  هاي رداران در سطح دشت دهگالن و اطالعات و دادهب وسیله بهره به شده یلتکم  پرسشنامه 110 هاي داده

افزایش قیمت محصوالت استراتژیک،  شامل الگوي بهینه کشت در سه سناریوي مختلفند. قرار گرفت مورداستفادهکشاورزي 

 20تا  10هکتار، بین  10تر از : کمصورت بهمحصوالت استراتژیک و استفاده از کل زمین موجود، براي سه مزرعه نمونه  وجود

زمینی، خیار و یونجه محصوالت اصلی در الگوي  محاسبه شد. نتایج نشان داد گندم دیم، سیب هکتار 20تر از هکتار و بیش

د. سیاست افزایش قیمت محصوالت استراتژیک روي درآمد کشاورزان تأثیر مثبت داشته نباش گروه مزارع می هر سهکشت براي 

 تري در پایداري منابع آب دارد.استفاده از کل زمین موجود تأثیر بیش یاستباساه همر آنو استفاده از 

 مدیریت منابع آب ،ریزي کسري، دشت دهگالن الگوي کشت، برنامه کلیدي: هايواژه
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 مقدمه -1

مدیریت اصولی  و ي اقتصادي است ترین عامل محدودکننده در توسعه نیمه خشکی مثل ایران آب مهم در نقاط خشک و

پایداري و مدیریت منابع آب (در  موضوع به توجه .)Ghorbanian et al. 2013( اي است استفاده از آن داراي اهمیت ویژه

از شروع . است شده یلتبد یتپراهماي محوري و  بسیار حیاتی به مسئله موضوعیک  عنوان بهمحدوده حفاظت پایداري منابع) 

کار هریزي و توسعه جوامع ب وسیع براي برنامه طور بهیک مفهوم پدیدار گردید و  عنوان بهپایداري  تفکرات اقتصادي و محیطی،

اجتماعی و فرهنگی حال و آینده کشور دسترسی به  ،ي پایدار اقتصادي . در توسعه) Borimnejad،2004و  Yazdani( رفت

ها  باشند تا فعالیت اي استراتژیک مدون در مورد آب می خاذ برنامهبه ات زیرگناحیاتی است که متولیان امور کشور  اي اندازه به آب

از این بخش ي کشاورزي، ایجاد تحول و نوسازي در ساختار  براي رسیدن به توسعه. ي کشور برمبناي آن صورت گیرد و توسعه

فاکتورهایی از درون بخش کشاورزي  که شود یمبه درون بخشی مشخص  یفرا بخشبا تغییر نگرش از عوامل  .استضروریات 

در . ) Baghestani،2008و  Bakhshoudehداشت (ي کشاورزي خواهند  بر روند تحول و نوسازي و توسعه  تأثیرات مهمی

درصد (بیش از  94بیش از این رقم کند و در ایران  درصد از منابع آب شیرین را بخش کشاورزي مصرف می 74جهان حدود 

دهی مناسب مدیریت تقاضا و تنظیم الگوي مصرف  سازمان. )Morovatneshan et al. 2007(است ) عبمترمکمیلیارد  83

 ي بهینه صحیح در ارتباط با الگوي یزير برنامه. با باشد منابع آبی تواند یکی از راهکارهاي تعدیل در اتالف پایدار می صورت به

محصوالت  1ریزي کشاورزي و تعیین الگوي بهینه کشت در برنامه. توان تقاضا را براي آب مدیریت کرد از اراضی می يبردار بهره

 .Morovatneshan et al(شود  میریزي ریاضی استفاده  زراعی در یک واحد کشاورزي یا در یک منطقه خاص از برنامه

2007(. Falahi et al. (2013) الگوي کشت با تأکید بر محدودیت منابع آب ابتدا مزارع را به دو گروه سازي  ي بهینه در مطالعه

ریزي چند هدفی که دو هدف  بندي کردند. نتایج حل الگوي برنامه هکتار تقسیم چهارتر از هکتار و بیش چهارتر از همگن کم

جواب کارا ارائه  40 ارع نماینده،کرد، براي هریک از مز  بازده ناخالص و حداقل کردن مصرف آب را دنبال می سازي حداکثر

جواب کارا براي مزرعه  چهارجواب کاراي منتخب براي مزرعه نماینده گروه اول و  5اي به  تحلیل خوشه کارگیري بهکردند. با 

اول ي گروه  ي نماینده ي الگوهاي بهینه کشت نشان داد، با تغییر وزن اهداف، در مزرعه نماینده گروه دوم کاهش یافت، مالحظه

تري برخوردار ي گروه دوم سطح زیر کشت محصوالت گندم و یونجه از ثبات بیش در مزرعه نماینده ،سطح زیر کشت گندم

مصرف آب الگوهاي کشت به نفع  سازي حداقل ،افزایش وزن هدف موازات بهي نماینده  بوده است. در هردو گروه مزرعه

ي پایداري منابع آب و الگوي  در مطالعه )Baghestani، )2008و  Bakhshudeh. یابد تر تغییر مینیاز آبی کم محصوالت با

ریزي کسري نشان دادند، اگر بدون توجه به  ریزي خطی و برنامه هاي برنامه مقایسه نتایج و روش بهینه کشت در ایران با

 .شود ریال می 888آب حدود  مترمکعبپایداري منبع آب به بهینه کردن الگوي کشت پرداخته شود، درآمد حاصل به ازاي هر 

کسري، با اهداف حداکثر کردن سود و حداقل کردن مصرف آب  ریزي استفاده از برنامه که باحالتیدر مقایسه  این مقدار

. بنابراین استریال  1111آب  مترمکعب ریزي کسري، درآمد به ازاي هر تر است. در برنامهشود، کم زمان در نظر گرفته می هم

تر مصرف آب تواند در ذخیره بیش درآمد با رعایت حداقل کردن مصرف آب می سازي حداکثر برمبنايکشت ر الگوي تغیی

ي تعیین الگوي بهینه کشت همسو با کشاورزي پایدار در استان  در مطالعه )Zare )2008 و Kohansalکمک شایانی نماید. 

ریزي خطی  بزرگ الگوي حاصل از برنامه هاي برداري بهرهدر سطح  نشان داد که ها آنرا بررسی کردند. نتایج خراسان شمالی 

پایداري با  باهدفریزي فازي کسري  الگوي کشت برنامه که درحالی .ساده بسیار نزدیک به الگوي کشت فعلی منطقه است

ریزي فازي  ك قرار دادن برنامهبا مال که طوري به .ریزي ساده تفاوت چشمگیري دارد الگوي کشت فعلی و الگوي کشت برنامه

که در  حال آن .یابد درصد کاهش می 51اي نسبت به الگو کشت فعلی  شود و میزان بازده برنامه کسري از تنوع کشت کاسته می

                                                           

1- cropping pattern optimizing 
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شود. در  خوش تغییر می تر دست کم ،شت فعلی براي همسویی با اهداف پایداريالگوي ک مقیاس کوچکهاي  برداري هرهمورد ب

تحلیل  )Yazdani )2004 و Borimnejad یابد. درصد کاهش می 19کشت موجود  نسبت به الگوي هیت میزان بازداین حال

را بررسی نمودند. این سناریوهاي مختلف  ریزي کسري با پایداري در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزي با استفاده از برنامه

بدون اعمال هرگونه سیاست و تنها  ،هاي مختلف آبی سناریوهاي مختلف در راندمانها و  نتایج حاصل از برنامه نشان دادتحقیق 

. این شاخص در است 15هاي درآمد ناخالص به آب، شاخص پایداري برابر با  آوردن مقادیر کارایی از نسبت دست بهجهت 

 ازجملهراندمان ( ي دهنده افزایشهاي  اگر راندمان آبیاري با استفاده از روش که درحالیگردد  درصد حاصل می 35راندمان 

ا ارائه مدل ب Qureshi et al. (2007) .یابد افزایش می 2/32درصد افزایش یابد، این شاخص به  75) به فشار تحتآبیاري 

اي زیرزمینی و اثرات مستقیم آن بر ه هاي گوناگون، اثرات مختلف مدیریت آب روش کارگیري بهو  محیطی زیستاقتصادي و 

با استفاده از  Negm et al. (2006). قراردادند موردبررسیي کوئینلند استرالیا  را در ناحیه چغندرقندسوددهی گیاه 

ها نشان داد،  . نتایج آنرا بررسی کردنددر کشور مصر  و تخصیص بهینه منابع آبتعیین الگوي کشت  غیرخطیریزي  برنامه

 این در آب حوزه کشاورزي مؤثر باشد. در مسائلتواند در حل  آب به همراه تمرکز بر قیمت محصوالت می ي مسئلهتوجه به 

 کشاورزي بخش در پایدار از منابع آب ي استفاده راستاي در آب مصرف مدیریت سازي بهینه جهت کشت مطالعه الگوي

 شد.ارائه  دهگالن شهرستان

 ها مواد و روش-2

ریزي کسري با اهداف  ي کشت در جهت کشاورزي پایدار شهرستان دهگالن از برنامه براي تعیین الگوي بهینهدر این پژوهش 

 .چندگانه استفاده شد

 موردمطالعهي  منطقه -2-1

 آن ي ساالنه بارش میزان ،)1(شکل  است ینیرزمیز آب هاي سفره داراي وکردستان  استان زراعی هاي دشت از دهگالن دشت

 تعداد مترمکعب، هزار 6/153177 ساالنه تخلیه با حلقه 965 دشت نیدر ا عمیق هاي چاه تعداد. است  mm410 معادل

 تخلیه با رشته 61 موجود هاي قنات تعداد ،مترمکعب هزار 8/13399 ي ساالنه ي تخلیه با حلقه 748 عمیق نیمه هاي چاه

 است مترمکعب هزار 26579 ي ساالنه تخلیه با دهنه 1389 معادل موجود هاي چشمه تعداد و مترمکعب هزار 3507 ي ساالنه

)Anonymous, 2012(.  

 

 
 موردمطالعه ي منطقه ي نقشه -1شکل
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 هاي از آب و مترمکعب میلیون 52/66 معادل سطحی هاي آب از ترتیب به کشاورزي بخش در شهرستان مصرفی آب میزان

 باالتر از سطح دریا قرار دارد و داري m 1906 شهرستان دهگالن در ارتفاع. است مترمکعب میلیون 68/54 معادل زیرزمینی

ha 108218  و  اراضی زراعیha49000  هاي آب سطح شدید افت به دلیل 1382 بهمن 27 از دشت این .استمرتع 

 است. قرارگرفته برداشت ممنوعه هاي دشت شمار در زیرزمینی

 ها و اطالعات تحقیق داده -2-2

تصادفی ساده بر اساس سطح زیر کشت محصول رایج  يریگ نمونهستفاده از ابا  ازیموردنها و اطالعات  آوردن داده دستبه براي 

ي  آمارنامه پرسشنامه تکمیل شد. آمار تولید و قیمت محصوالت نیز از 110تعداد  )،ینیزم بیس( موردمطالعهي  منطقه

زمانی بانک مرکزي جمهوري  يها يسرو بخش  هواشناسی استان کردستان، سازمان محصوالت زراعی سازمان جهاد کشاورزي

در  شده کشت. با توجه به همگن بودن محصوالت )Centeral Bank, 2013( استخراج گردید 1392در سال  رانیا یاسالم

 .شد میتقس ha20 از تربیش مزارع و ha10 -20 بین مزارع ، ha10 از تر کم مزارع ناحیه، سه به ، منطقهموردمطالعهمنطقه 

 کسري يزیر برنامه -2-3

از مزارع ). Zare ،2008و  Kohansal( ریزي ریاضی با اهداف نسبتی است ترین نوع برنامه ریزي کسري معمول برنامه

 منظور به .شد محاسبه ها آن براي کسري چندهدفه ریاضی ریزي برنامه مدل و انتخاب نمونه عنوان به مزرعه سه یموردبررس

ریزي  برنامه بندي مدل. هاست ریزي کسري بسیار کاراتر از سایر روش کشاورزي برنامه يپایدار یینهدرزممطالعه کارایی نسبی 

 ):Falahi et al. 2013(است ) 1معادله ( صورت بههاي پایداري  براي محاسبه شاخص چندهدفهکسري خطی 
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1)( توابع هدف در این مطالعه شامل دو تابع xF  2)(حداکثر درآمد ناخالص کشاورزي و xF  میزان آب مصرفی جهت آبیاري

هاي موجود  محدودیت. استمقدار آب مصرفی هر محصول  wi، شده کشتنوع محصول  i ،Xiبازده ناخالص محصول  ai. است
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ي  شامل محدودیت نیروي کار، محدودیت هزینه dj و یموردبررسمحصوالت  Xjمقدار استفاده از هر نهاده،  aij) 2ي (در معادله

ي  آالت، محدودیت کود و سموم شیمیایی و محدودیت هزینه ي ماشین ، محدودیت هزینهآالت نیماشکار، محدودیت  نیروي

میزان استفاده از  Lk، استبراي هر سه گروه مزارع  کشت ریز) محدودیت سطح 3ي (معادله. استکود و سموم شیمایی 

 . در این رابطهشود مختلف را شامل می هاي ) محدودیت منابع آب در ماه4ي ( معادله. استي زمین در هر سه گروه مزارع  نهاده

wij  هاي فروردین تا آبان،  هر محصول در ماه ي مورداستفادهمیزان آبW  بر اساس دبی  مورداستفادهمیزان کل حجم آب
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 :سناریوي اول صورتبه استفاده شد. که هاي پایداري و روند تغییرات آن از سه سناریو سی شاخصربراي بر است. خروجی

استفاده از  :وجود محصوالت استراتژیک در الگوي کشت و سناریوي سوم :افزایش قیمت محصوالت استراتژیک، سناریوي دوم

 ریزي خطی برنامه يافزارها نرم از مختلف محصوالت آبی نیاز کردن برآورده و مدل تخمین . براياستکل زمین موجود 

Lingo11، QSBافزارهاي محاسباتی ، نرم MS-Excel، SPSS  برآورد نیاز آبی گیاهان افزار نرمو CROPWAT شد استفاده. 

 بحث و هایافته -3

هاي  فعالیت. دوشمی  داده) نشان 1( در جدول یموردبررسریزي کسري براي هر سه گروه مزارع   از حل مدل برنامه نتایج حاصل

(  X4( نخود دیم)،  X3( گندم دیم)،  X2گندم آبی)،  ( X1: شاملدر دشت دهگالن ن ابردار ي تولیدي بهره عمده

 .است ( یونجه) X7 و (خیار) X6 (کلزا)، X5زمینی)،  سیب

 

 یونجه و خیار در هر که شود  مالحظه می )1( با توجه به نتایج جدول ریزي کسري براي مزارع نمونه برنامهنتایج حاصل از  -1جدول

 

زمینی در  . محصول سیباستترین سطح زیر کشت و محصول یونجه داراي بیش برخوردارند درکشتسه گروه مزارع از مزیت 

و گندم  استترین سطح زیر کشت را دارا محصول نخود دیم بیشمزارع گروه اول از الگوي کشت حذف شد. در مزارع دیم نیز 

آالت، مقدار  ي نیروي کار، ساعت کار ماشین محدودیت هزینه شود. از بین منابع موجود ي کشت حذف می دیم از الگوي بهینه

ل اصلی و هاي اردیبهشت و مرداد از عوام و مقدار آب در ماه کش ، مقدار کود حیوانی، مقدار سم حشرهپتاسکود 

ترین گروه محاسبه شد. بیش هر سهي نسبت مقداري توابع هدف شاخص پایداري براي  ي مدل هستند. از محاسبه تحدیدکننده

این  بر عالوه .ترین مقدار پایداري هستندآمد و مزارع گروه سوم داراي کم به دستمقدار شاخص پایداري براي مزارع گروه اول 

براي  یابد. ها کاهش نمی میزان مصرف آب آنشت ک نیستند یعنی با افزایش سطح زیر برخوردارهاي ناشی از مقیاس  از صرفه

استفاده از کل  و وجود محصوالت استراتژیک ،بررسی روند پایداري از سیاست یا سناریوي افزایش قیمت محصوالت استراتژیک

با توجه به نتایج  است. شده منعکس )2(ناریوها براي هر سه گروه مزارع نمونه در جدول زمین موجود استفاده شد. نتایج این س

 محصول (متغیر)
 مزارع گروه اول

 )ha10 تر از(کم 

 مزارع گروه دوم

 )20تا  ha10  (بین 

 مزارع گروه سوم

 )ha 20تر از( بیش 

 0 1/3 34/4 گندم آبی

 0 0 0 گندم دیم

 0 0 48/0 نخود دیم

 30/1 34/0 0 زمینی سیب

 27/0 0 0 کلزا

 08/1 06/0 33/0 خیار

 85/0 1 1/1 یونجه

 75/804681 56/319607 63/482410 )یالر 10000خالص ( درآمدحداکثر 

 81/692653 61/248305 59/119305 میزان آبی مصرفی (مترمکعب)

 16/1 29/1 04/4 شاخص پایداري
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سه سناریوي موجود، اجراي سناریوي اول بر درآمد کشاورزان و کاهش میزان آب مصرفی در هر سه گروه مزارع  ي مقایسهو 

اجراي  که درحالیگیرند.  لگوي کشت قرار میدوم محصوالت استراتژیک در ا در مزارع گروه اول و نمونه تأثیر مثبت دارد.

سناریوي دوم (ایجاد نوعی محدودیتی جدید) تأثیر چندانی در قرارگیري محصوالت استراتژیک در مدل ندارد و فقط گندم آبی 

زمینی و گندم دیم از محصوالت  . در مزارع گروه دوم دو محصول سیبگیرد قرارمی در کنار سایر محصوالت در الگوي کشت

نیست و محصول  درکشتسوم، محصول گندم داراي مزیت  گیرند. اما در مزارع گروه اصلی هستند که در الگوي بهینه قرار می

کشاورزان  درآمدحداکثر کردن  در مهمیزمینی اگرچه نیاز آبی نسبتاً باالیی دارند اما با اجراي هر سه سناریو اثر  یونجه و سیب

 مزارع . دراز روندي نزولی برخوردار است ha20 تر از با اجراي هر سه سناریو در مزارع بیشدارند. میزان پایداري منابع آب 

د که از توجیه اقتصادي باالیی نشو تر تحت کشت آبی است و محصوالتی باید کشت بیش ،گندممحصول گروه سوم، 

 یاز آبی باال هستند.بر یا با ن گیرند، محصوالتی آب لذا محصوالتی که در الگو قرار میبرخوردارند. 

 

 
 نتایج اجراي سناریوهاي متفاوت در مزارع نمونه -2جدول

 متغیرها

 مزارع گروه اول

 )ha 10تر از(کم 

 مزارع گروه دوم

 )20تا  ha  10( بین 

 مزارع گروه سوم

 )ha  20تر از( بیش 

سناریوي 

 اول

 یويسنار

 دوم

سناریوي 

 سوم

سناریوي 

 اول

سناریوي 

 دوم

سناریوي 

 سوم

سناریوي 

 اول

سناریوي 

 دوم

سناریوي 

 سوم

 0 0 0 84/0 84/0 72/0 0 0 1/21 گندم دیم

 0 1 0 52/3 0 90/2 0 4 3/16 گندم آبی

 0 0 0 0 0 0 1/1 65/0 0 نخود دیم

زمین سیب

 ي
83/0 0 0 31/0 19/0 87/0 50/1 1 85/0 

 1 0 0 0 0 0 0 0 0 کلزا

 0 45/1 70/0 0 0 37/0 86/0 32/0 0 خیار

 1 68/0 91/0 0 0 63/0 0 1/1 1/1 یونجه

حداکثر 

 درآمد

خالص 

)10000 

 )یالر

94/

594948 

47/

179052 

38/

431758 

56/

400657 

54/

187651 

16/

228254 

75/

776865 

75/

684745 

94/

638903 

میزان آب 

 یمصرف

مترمکعب(

( 

23/

107158 

59/

119403 
04/19074 

56/

228926 

51/

106438 

41/

165289 

25/

637252 

25/

604378 

56/

580938 

شاخص 

 پایداري
55/5 01/4 64/22 75/1 76/1 38/1 15/1 13/1 09/1 
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 گیري نتیجه -4

آوردن مقادیر کارایی و  به دستبدون اعمال هرگونه سناریو و تنها جهت  که ریزي نشان داد نتایج حاصل از حل مدل برنامه

، در مزارع 04/4آمد. شاخص پایداري در مزارع گروه اول  به دستشاخص پایداري  ،هاي درآمد ناخالص به آب از نسبت پایداري

تمایل به  موردمطالعهي  . از نکات بارز در ارتباط با کشاورزان منطقهمحاسبه شد 16/1و در مزارع گروه سوم  29/1گروه دوم 

در آن به  بانفوذبه ساختمان خاك و نیز  دتبلندممصرف زیاد کود شیمیایی براي افزایش عملکرد است. که این روند مصرف در 

ریزي براي الگوي کشت کشاورزان، به حفظ و  باید همگام با برنامه گذاران یاستسرساند. بنابراین  هاي زیرزمینی آسیب می آب

 ارانگذ یاستسریزان و  هاي پایداري در راستاي کشاورزي پایدار نیز توجه خاصی داشته باشند. اگر برنامه افزایش شاخص

بخواهند سیاست خاصی را در جهت الگوي کشت منطقه در نظر بگیرند در این حالت شاخص پایداري نتایج متفاوتی ارائه 

کند. در این پژوهش سه سیاست افزایش قیمت محصوالت استراتژیک، وجود محصوالت استراتژیک و استفاده از کل  می

شود شاخص پایداري  که باعث افزایش درآمد کشاورزان می به دلیل این هاي موجود در نظر گرفته شد. اجراي سیاست اول زمین

 . اجراي سیاست دوم استگیرند ینظر منیازهاي کشور در به ریزان با توجه  دهد. سناریوي دیگري که برنامه را نیز افزایش می

هاي کشاورزي  رفتن کل زمینشود. اما اگر سیاست زیر کشت  که در مزارع گروه اول و سوم باعث کاهش شاخص پایداري می

 .یابد افزایش می 38/1و در مزارع گروه دوم به  64/22(سیاست سوم) مدنظر قرار گیرد، شاخص پایداري در مزارع گروه اول به 

ها  یابد. با توجه به نتایج برآورد مدل و سیاست کاهش می 09/1ترین مقدار آن یعنی در مزارع گروه سوم به کم که یدرحال

اي در مورد  هاي گلخانه استفاده از کشتگردد:  می یشنهادپ در ادامه در جهت کاهش میزان آب مصرفی و پایداري آنمواردي 

تر محصوالت جالیزي و صیفی گسترش یابد. زیرا کشت بسیاري از محصوالت جالیزي به علت تبخیر و تعرق زیاد در بیش

اي  توانند تحت کشت گلخانه برخی دیگر از محصوالت مانند یونجه نمی امااي قرار گیرند  توانند تحت کشت گلخانه منطقه می

براي تخصصی شدن کشت، تقویت مزیت نسبی و مدیریت منابع آب در مناطق مختلف  هاي بهینه کشتالگو. قرار گیرند

الگوهاي کشت  شود. با توجه به سیاست خودکفایی کشور همگام با افزایش راندمان آبیاري محصوالت استراتژیک در طراحی 

با مدیریت صحیح از آب موجود بهترین و کاراترین  که نحوي بهلحاظ شود. استفاده از کشت دیم با مدیریت صحیح زراعت دیم، 

تواند  استفاده ممکن انجام شود. با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه ارتفاع زیاد از سطح دریا، بارندگی مناسب این راهکار می

 مؤثر عمل کند.
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Abstract 

Sustainability and water resources management is an important issue. Therefore, appropriate 

organization management of demand and regulating consumption patterns may build 

sustainable solutions for moderated in water resources dissipation. By having a proper 

planning respect to the utilization pattern of land (i.e. the optimal cropping pattern) we may 

manage the demand for water. The current study attempted to design cropping pattern, for the 

purpose of increasing the productivity of water resources in agricultural sector of Dehgolan 

County and apply respect to virtual water. The necessary data collected from 110 farms 

through simple random sampling and to find the cost of cultivation the statistical year book of 

agricultural organization used. The optimal cropping patterns were determined in three 

different scenarios such as increasing agricultural strategic crops price policy, with existence 

of strategic crops and use of total area under cultivation for the sample farms including Less 

than 10 hectares, between 10 to 20 hectares and more than 20 hectares. The result showed 

that, Wheat, potato, cucumber and alfalfa crops are main products in the cropping pattern for 

three groups of fields and according to the results of three concerns scenarios, the application 

of increasing price policy strategy had positive impact on the farmers' income and use of this 

policy along the policy use of available total land was more effective in the sustainability of 

water resources. 
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