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 پژوهشي-مقاله علمي
 

 بررسي عملکرد بازار غیررسمي آب در مقایسه با یک نمونه بازار رسمي

 )مطالعه موردی منطقه مجن(

 *2 علیزاده حسین و 1جومتین محمدحسین
 

 چکیده

زد. پردادر یک منطقه می آب بهینه و مجدد تخصیص به که آب است محدود عرضه برابر در تقاضا افزایش به پاسخی بازار آب

و در بسیاری از نقاط دنیا،  هستفردی های منحصربهشوند که هر یک دارای ویژگیبازارهای آب به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم می

تواند بر تخصیص بهینه آب و بررسی این پرسش است که تا چه حدی یک بازار غیررسمی می به دنبالدر حال فعالیت است. این تحقیق، 

یک بازار رسمیِ فرضی  سمیمکان، با موردمطالعهی تأثیرگذار باشد و در ادامه عملکرد بازار غیررسمی منطقه باغدارانعملکرد زارعین و 

وجود بازار غیررسمی در منطقه و گسترش روابط تعاملی بین زارعین و  براثراست. نتایج حاصل از تحقیق مبین آن است که مقایسه شده 

است. همچنین،  افتهیکاهشنفر در سال،  55نفر به  88اند، از ی خود نبودهآب ازینی که قادر به تأمین کامل ، میانگین تعداد افرادباغداران

تواند، ، یک بازار غیررسمی آب میباغدارانها و مهیاسازی محیطی تعاملی برای زارعین و آمد که با رفع برخی چالش به دستاین نتیجه 

باشد. این مسئله بیانگر اهمیت  درصد یک بازار رسمی را داشته 88رسمی، عملکردی نزدیک به  شدن به یک بازاربدون نیاز به تبدیل

ی وجود واسطهبهگیر، در مواقع کاهش بارش سالیانه، به شکل چشم کشت ریزواالی بازارهای آب غیررسمی است. عدم کاهش سطح 

 در این تحقیق است. آمدهدستبهبازار آب، از دیگر نتایج 
 

 ، منطقه مجن.انیبنعامل، مدل تعاملی، مدل کشت ریز رسمی و غیررسمی، سطح بازار آب های کلیدی:واژه

 

 1مقدمه

عنوان بهزراعت و باغداری، بازارهای آب در بخش امروزه 

امیدبخش جهت افزایش کارایی اقتصادی  هایحلراه ی ازیک

ن در آ یجادشدههای ابا فرصت زارعینکه  شوندشناخته میآب 

های مدیریت تأمین آب، برای اجاره و از طریق بهبود شیوه

های جریاناستفاده بهینه از فروش آب اقدام نموده و در جهت 

ش خواهند الفروش در بازار تسطحی در راستای تأمین آب قابل

منجر به کاهش فشار در بسیاری از موارد،  . این اقدام،نمود

                                                 
، دانشکده آب منابع تیریمد وی ارشد مهندسی کارشناس یدانشجو 1

 ایران. صنعت و دانشگاه علم عمران،
دانشگاه علم و  ،دانشکده عمران ،ستیز طیگروه آب و مح یاراستاد 2 

 (Alizadeh@iust.ac.ir: ایران. )* نویسنده مسئول صنعت
 24/6/99: افتیدر خیتار
 3/7/99 :رشیپذ خیتار

DOR: 20.1001.1.24764531.1399.7.1.9.6 

ابراین ویژگی د. بنشوهای زیرزمینی میبه منابع آب زارعین

شود، توانایی میدر یک منطقه اصلی که موجب معرفی بازار آب 

آن در تخصیص مجدد آب بین مصارف گوناگون است، 

آب به مصارفی تخصیص خواهد گرفت که  کهینحوبه

، طبیعتاً کنند وتری از آب ایجاد میاالهای بالقوه بارزش

صارف خود به دست تری از منابع آب در ممطلوبیت منطقی بیش

امکان دستیابی به  ،ین ابزار اقتصادیترتیب، اینابه. آورندمی

صیص آب و حداکثر شدن رفاه اجتماعی را تخکارایی بیشتر در 

نهاد مبادله بازار یک. (1395د )احمدی و همکاران، کنفراهم می

 کنندگانمبادلهای برای روابط بین است که شبکه

کند. درواقع، در این کنندگان( ایجاد میکنندگان و تقاضا)عرضه

نهاد، برخورد عرضه با تقاضای کاال و همچنین تأمین نیازها 

ر آب، تعریف برداشت کلید بازا. (1382افتد )صدر، اتفاق می

 تواندمی آنخریدوفروش است که  قانونی آب، به معنای حقابه

mailto:Alizadeh@iust.ac.ir
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 در مبادالت دائمی، شخص .گردد انجام موقت یا دائم صورتبه

 از را حقابه مشخصی مقدار معین مبلغی پرداخت ازای در خریدار

   حقوق، کلیه قرارداد، انعقاد از پس. نمایدمی خریداری فروشنده

 آن خریدار متوجه مبادله، مورد حقابه از ناشی تعهدات و مزایا

 هر ذیل و بازار نوع از فارغ مبادله، نوع این در. بود خواهد

 مکانی در مکتوبصورت به معموالً معامله طرفین شرایطی،

 ،شغل ییرتغ معموالً. کنندمی ثبت را خود قرارداد رسمی،

ازجمله  موروثی موارد و دارحقابه فوت گذاری،سرمایه مهاجرت،

 به. نمایدمی مبادله این انجام به وادار را طرفین که است دالیلی

 این تحقیقات اصلی سوژه مبادله نوع این معموالً دلیل، همین

از طرف دیگر، در مبادالت موقت، خریدار حقابه  .نیست موضوع

کننده حقابه( به ازای پرداخت مبلغ معینی، به عبارتی اجاره)

حقابه را از فروشنده آن برای مدت محدودی  میزان مشخصی

یری این مبادله، اختالف میزان گکند. دلیل شکلدریافت می

باشد. در حقیقت، ی وی میآب یازنحقابه زارع یا باغدار با میزان 

است که طرفین را ترغیب به انجام  ناین کمبود آب و مازاد آ

ادالت نوع گونه مبادالت نسبت به مبیناکند. حجم معامله می

 ,.Du et al., 2017; Jia et al) باشداول بسیار بیشتر می

2016).  

با  ای( در مطالعه1396بزایه )طهماسبی و عسکری 

تحلیلی بر مدیریت تقاضای مبتنی بر بازار  -مروری یرویکرد

اندازی از پتانسیل این های آن و ارائه چشمآب، مفاهیم و ویژگی

ها از آن. ندبی تمرکز نمودآهای کملشرهیافت برای مقابله با چا

 ،افزایش دسترسی به آب ،جویی در آبتقویت و تحریک صرفه

 وری آب و تخصیصهرد بهوبهب ،پذیری در جامعهبهبود انعطاف

ری آب پذیدسترسبهبود شرایط بازگرداندن آب به طبیعت و  آن،

ای مدیریت تقاضای آن و رعنوان مزایای رهیافت بازار آب ببه

 .یادکردندبی آهای کممقابله با چالش

 توان بهمی زارعین نامطلوب رایج میان برخی هایاز رفتار

 نشده زراعتی انجامهنوز که  یزمان در آبیاری غیرضروری اراضی

به ازاندازه اراضی اشاره نمود که یشباست و همچنین آبیاری 

انجام ل زراعی ودر فصشخصی  حقابه یل استفاده از تمامیدل

فقط شان از حقابهکند تا می را ترغیب زارعین ،. بازار آبشودمی

به اضافه خود را بفروشند. ااندازه نیاز مصرف کرده و حقبه

های پربازده کنند تا از ابزارها و سیستمسعی می زارعین یجهدرنت

صورت بهینه آبیاری کنند. های خود را بهاستفاده کنند و زمین

افزایش پیدا نتیجه کلی این است که منافع شخصی و اجتماعی 

 (.Dinar and Letey, 1991) کندمی

 غیررسمی و رسمی دسته دو به آب بازارهای طورکلیبه

 آب سهم و میزان آب، رسمی بازارهای در. شوندمی تقسیم

 دائمی، صورتبه چه و مدتکوتاه صورتبه چه شده، مبادله

ی بازار رسمی در ترین مشخصهمهم. خواهد شد ثبت و صمشخ

ی شرایط در کنندهیک منطقه، وجود سازمانی یکپارچه و کنترل

و انتقاالت آب ی کلیدیِ نقل منطقه است که همواره دو وظیفه

گذاری مبادالت را بر عهده دارد. معموالً این سازمان و قیمت

ند دولت دارد و ی مانقدرتمندهای کننده، پشتوانهکنترل

 معموالً غیررسمی بازارهای شود.صورت محلی اداره نمیبه

 سطحی هایآب از گیریاندازهیرقابلغ هایجریان فروش شامل

 ساعت از معینی مدت برای چاه از پمپاژ شده آب یا کانال از

 بازارهای درشده فروخته واحدهای است ممکن اگرچه. است

 دو، هر فروشنده، و خریدار اما نشوند، گیریاندازه غیررسمی

. دارند ،شدهمنتقل آب حجم درباره خوبی اطالعات

 تجارت اجرای نحوه بازار، دو بین اصلی تفاوت یگر،دعبارتبه

 حقابه تعریف عدم علت به کاربران صورت که اگرین. بداست

 را مبادله اداری، یا قانونی سیستمی یاداره تحت رسمی

 Easter) است غیررسمی بازار، دهند، انجام خودمحور صورتبه

et al., 1999.) 

در یک بازار غیررسمی، زارعین برای خرید و یا فروش 

رو ممکن ینازا. باشندشان مجبور به شناخت یکدیگر میحقابه

و تمرکز زیادی را صرف شناخت دیگران  داران زماناست سهام

 (.Pujol et al., 2005)و چانه زدن سر قیمت از دست بدهند 

های متفاوت و کارایی برای در ادبیات موضوع بازار آب، روش

ها محدود به است اما این روشیشنهادشده پعملکرد بازار آب 

شوند و به دلیل فقدان یک سازمان بازارهای آب رسمی می

ها کننده رسمی و دقیق در بازارهای غیررسمی، این روشکنترل

در این نوع بازارها  سازیبه شکل مؤثر و حقیقی قادر به پیاده

 با دوگانه توان به حراجها میی این روشازجملهباشند. نمی

 با بازار یکنواخت و ساختار قیمت با دوگانه متغیر، حراج قیمت

 ,.Xu et al., 2018; Du et al)تعادلی اشاره کرد  قیمت

2017; Aghaie et al., 2020a) . ،در تمامی این ساختارها
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یاز است و به همین دلیل ساختارهای موردنکننده سازمانی کنترل

 نیست. استفادهقابلمذکور در بازارهای غیررسمی معموالً 

و همکاران طی تحقیقی تأثیر وجود بازار آب را بر پویول   

کارایی استفاده از آب در بخش زراعت بررسی کردند. این تحلیل 

آبریز در حالت با و بدون بازار آب بررسی شد و  در سطح حوضه

ای گذاری بر حقابه نیز از شیوه آنالیز خوشههمچنین برای قیمت

ی دو منطقه بر روزمان استفاده شد. این تحقیق که هم

اسپانیا و ایتالیا بررسی شد، تأثیر مشخص  کشاورزی در جنوب

عت نشان داد. بازار آب را بر روی استفاده بهینه آب در بخش زرا

هایی همواره دارای چالش ها بازار آب راوجود آنینباا

در بازار آب برای مبادله  تعیین قیمت مبادله آبدانستند. می

ها معتقد بودند همچنین آن .ها بودی این چالشاز جمله، هاحقابه

، ویژه بازارهای آب غیررسمی()به عملکرد بازار آبکه 

منظور فراهم آوردن مقدمات ، بهکندمی داران آب را وادارسهام

ممکن است بنابراین، همدیگر را بشناسند؛  خریدوفروش آب،

صرف شناخت دیگران و  داران زمان و تمرکز زیادی راسهام

 احتمال وجود اثرات خارج چانه زدن سر قیمت از دست بدهند.

مکانیسم های نیز از دیگر چالش ثالث منفی یا اثرات شخص

جمالی و برومر نیز  .(Pujol et al., 2005) ذکر گردیدبازار آب 

ای بر بازار آب فرضی در منطقه رفسنجان ایران، طی مطالعه

آب  بازار آب را روشی بهینه برای تخصیص منابع محدود

باشند. نیز می بحثقابلدانستند که البته دارای نقاطی بحرانی و 

تفهیم عملکرد بازار برای تمامی  ها یکی از این موارد راآن

که در نوع خود چالشی  دانستند تشکیل بازارداران هنگام حقابه

پردردسر، چه در بازارهای رسمی و چه در بازارهای غیررسمی، 

تشویق افراد بومی رود. همچنین طبق این تحقیق، شمار میبه

منفی بر ثیر أت به ترک منطقه، امکان کاهش جریان رودخانه و

ویژه ب، بهیز بازار آبرانگچالشدست از دیگر موارد زارعین پایین

در موارد توسعه بازارهای غیررسمی و تبدیل آن به بازارهای 

گیران و مدیران بازار بایستی کنترل رسمی است که تصمیم

 ,Jamali and Brümmer) قرار دهندها را در دستور کار آن

2015.) 

وجود نهاد  درگروبودن بازارهای رقابتی را مؤثرزکری و ایستر 

 .(Zekri and Easter, 2005) انددانسته و قوانینی سازنده

منظور از بازار رقابتی، بازاری است که در آن دو ویژگی همواره 

وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده  کهآنموجود است؛ اول 

 طوربه، خریدوفروشمحصول مورد  کهآنداشته باشد و دوم 

 کیچیهنتیجه این بازار آن است که  وسیعی، از یک نوع باشد.

ی زیاد بر رگذاریتأثیی قدرت تنهابهاز خریداران و فروشندگان 

در یک بازار رقابتی، فروش  گریدعبارتبه روی بازار را ندارند.

 ریتأث دارسهاما حجم خرید یک زیاد یا عدم فروش زیاد و ی

حجم خرید یا  چراکهچشمگیری بر روند بازار نخواهد گذاشت، 

 تقاضای بازار بسیار ناچیز است کلبهتقاضای هر خریدار نسبت 

(Gregory Mankiw, 2020.) 

بیشتر تحقیقات پیشین پیرامون بازار آب، بر بازارهای آب 

رسمی داللت دارد، این در حالی است که بسیاری از کشورها، 

، دارای بازارهای توسعهدرحالکشورهای  خصوصبه

ها و تواند هزینهاند، چراکه دولت در این کشورها، نمیغیررسمی

این، زارعین و بنابر؛ های یک بازار رسمی را متقبل شودمسئولیت

هایشان طبیعی روی به خریدوفروش حقابه صورتبهباغداران، 

آورند. در این تحقیق، ضمن در قالب یک بازار غیررسمی می

سازی تعامل زارعین و باغداران با ی مدلی پیرامون شبیهارائه

یکدیگر در محیط بازار آب غیررسمیِ منطقه مجن، واقع در 

سازی بازار رسمی منطقه، یهاستان سمنان، مدلی برای شب

، شامل تأثیر شدهساختهاست. اولین تحلیل مدل استفاده شده 

ی زارعین و باغداران است. در آب یازنبازار آب غیررسمی بر تأمین 

داران و ی بازار رسمی و غیررسمی، بر رفتار حقابهادامه، مقایسه

انعکاس این رفتارها بر مجموع مساحت اراضی زیر کشت 

 است.شده گیری ه، اندازهمنطق

 

 هامواد و روش

مندی زارعین و پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت

ی خود، در حالت کنونی منطقه مجن آب یازنباغداران از تأمین 

سطح زیر  )وجود بازار غیررسمی( در گام اول و بررسی مقایسه

کشت در دو سناریوی بازار آب غیررسمی و بازار آب رسمی 

. نهایتاً این مسئله شد انجامالت فرضی منطقه( در گام دوم، )ح

مورد بررسی قرار گرفت که آیا برای رسیدن به شرایطی بهینه و 

کارا در مدیریت منابع آب بخش زراعت و باغداری، الزامی برای 

در تبدیل یک بازار غیررسمی آب به بازاری رسمی وجود دارد. 

بنیان و با در نظرگیری عامل صورتبهبازار آب  این بخش، مدل
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 1395تا  1381های شرایط منطقه، در دوره زمانی سال

در قالب دو سناریو مجزای بازار  سازیسازی شد. این مدلشبیه

 گردید و در نهایت، تغییر در غیررسمی و بازار رسمی آب پیشنهاد

میانگین تعدادی از زارعین و باغدارانی که در شرایط وجود بازار 

ی خود نیستند و همچنین مجموع آب یازنرسمی قادر به تأمین غیر

سطح زیر کشت منطقه در این دوره زمانی برای هر یک از 

های زمانی این سناریوها بررسی شد. الزم به ذکر است که گام

 است.شده ساالنه در نظر گرفته  صورتبهمدل 

 

 منطقه مورد مطالعه

 کیلومتری 35 در روستاشهری، بافت با مُجِن منطقه

 پهناور، نسبت به ایدره میان در و دارد قرار شاهرود غربیشمال

اکثر مردم  .استشده  بنا ده،پیش و حصارپی رودخانه دو میان

 شهر باشند. پیرامونمنطقه دارای شغل زراعت و باغداری می

 است و رودخانه فرا گرفته زراعی و باغات هایزمین را مجن

 آب کنندهتأمین ترینمهم ثانیه در لیتر 388 پایه دبی با دهپیش

 متر 2888 حدود با شهر این .است شهر این اراضی موردنیاز

 گرادسانتی 7/2 دمای ساالنه متوسط دارای دریا سطح از ارتفاع

 در زمینیسیب و باشد. گندممی مترمیلی 284 بارش متوسط و

، پور)رجب باشدمی منطقه مهم محصوالت زردآلو، باغات کنار

 بخش سه به آب تأمین لحاظ از مجن زراعت اراضی .(1397

 رودخانه به مربوط منطقه و دهپیش منطقه حصار،پی منطقه

 .شودمی تقسیم تاش،

 این. دارد دیگر منطقه از دو بیشتری وسعت ده،پیش منطقه

 همین به و باشدمی مجن آبیاری شرکت نظارت تحت منطقه

لعه در این پژوهش، انتخاب شده عنوان منطقه مورد مطابه دلیل،

است. سرد و خشک بودن اقلیم منطقه، باعث شده است تا 

نکته حائز اهمیت  .شته باشدبه آب دا یدیشد یوابستگ ،زراعت

در منطقه مجن آن است که منبع آب سطحی )رودخانه( با آب 

شده و درون یک کانال اصلی یب ترک( هاچاهزیرزمینی )قنوات و 

در سرتاسر اراضی به نحوی  هاکانال. این دابییمجریان 

که تمامی زارعین و باغداران بتوانند از آب  شوندیمشاخه شاخه

درون کانال برای آبیاری بهره ببرند. ادغام آب زیرزمینی و 

ی اگر کسسطحی این فایده را به دنبال خواهد داشت که 

انی ی دارد و زمین زراعی یا باغ او در مکنیرزمیزی آب حقابه

به میزان  تواندیماش استفاده کند، نیست که بتواند از حقابه

ی کند. کاهش احتمال برداربهرههمان حقابه از آب درون کانال 

های ادغام تخلف در استفاده از آب زیرزمینی نیز از دیگر مزیت

(. 1397پور، باشد )رجبآب سطحی و زیرزمینی در منطقه می

زمین در منطقه مجن کامالً الزم به ذکر است که مالکیت 

 باشد.ها میمستقل از مالکیت حقابه
 

 سناریو اول؛ بازار غیررسمي آب

این سناریو داللت بر بازار آب غیررسمی در منطقه دارد و از 

حاضر بازار آب رسمی در منطقه مجن موجود جا که درحالآن

تر نیست، این سناریو، نسبت به سناریوی دوم، به واقعیت نزدیک

است. در حقیقت، تفاوت اصلی یک بازار آب غیررسمی با یک 

کننده در بازار رسمی در عدم وجود سازمانی یکپارچه و کنترل

بنابراین هر زارع یا باغداری به صورت ؛ ساختار بازار است

مستقل، بنا بر شناخت خود از منطقه، باید نیاز خود را برطرف 

ر برای آبیاری زمین یا کند؛ بدین صورت که اگر نیاز به آب بیشت

باغ خود داشته باشد از افراد آشنا، حقابه مازاد اجاره کند و یا اگر 

اش باشد، به منظور سود بیشتر، به ی او بیش از نیاز آبیحقابه

 ها در تعامل است، آب اجاره دهد.افرادی که با آن

بنیان بر اساس این سناریو، دو عامل سازی مدلبرای شبیه

داران )زارعین یا باغداران( در شرکت آبیاری و حقابهنوع عامل 

است. در ادامه، به توضیح در مورد هر یک از شده  نظر گرفته

 است.این دو عامل، پرداخته شده 

قبل از شروع فصل زراعی، شرکت عامل شرکت آبیاری:  -

دهد. اگر دبی آبیاری، وضعیت دبی کانال را موردبررسی قرار می

انتظار باشد،  ازحدشیبهای اخیر میزانی لت بارشکانال، به ع

مازاد آب درون کانال را با بهایی جداگانه )معموالً بیشتر از 

رساند. گفتنی است داران داوطلب به فروش میبها( بین سهامآب

 آبیاری، فصل شروع از قبلهرساله  مجن آبیاری که شرکت

 دارانحقابه برای فیش صدور و بهاآب میزان برآورد به اقدام

 تأمین به توانمی شرکت هایهزینه ترینمهم. ازجمله نمایدمی

 فصل ماه 6 طی) موتوربان 4 و سرمیراب 1 و میراب 13 حقوق

 مجتمع هایهزینه تأمین شرکت، پرسنلی هزینه تأمین ،(آبیاری

 تأمین مجن، منطقه اهالی به متعلّق هایباغ و ماهی پرورش

 .کرد اشاره قنوات، الیروبی و هاکانال رتعمی و احداث هایهزینه
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 نوع انتخاب از پس باغداران و عامل زارع و باغدار: زارعین -

محصول اصلی . باشندمی شانآبی نیاز تأمین پی در کشت،

زمینی بوده است تناوب گندم و سیب 1388تا سال  منطقه مجن

ا شان رهای زراعیو بعد از سال مذکور نیز برخی زارعین زمین

و در ادامه، به علت سودآور بودن این  کردند به باغ زردآلو تبدیل

عمل در اکثر مواقع، بعضی دیگر از زارعین اقدام به این عمل 

زمینی و زردآلو سه بنابراین، در حال حاضر، گندم، سیب؛ نمودند

متفاوت بودن باشند که محصول اصلی منطقه مجن می

 آبیاری،کم به هاآن یلتما و خاک رطوبت به زارعین حساسیت

 شدهساخته مدل در. شودمی هاآن یآب ازین در تفاوت باعث

 یک و صفر بین عددی زارعین آبیاریکم به تمایل میزان

 زارع که دارد آن بر داللت باشد بزرگتر عدد هرچه که باشدمی

 برای اشحقابه از کمتر استفاده و آب اندازپس به بیشتری میل

 زمانیگام  در. دارد را اشحقابه مازاد فروش ایتنه در و آبیاری

 زارعین به یکنواخت توزیع صورت به پارامتر این مدل، اول

 با زارع هر بعدی زمانی هایگام در و شودمی داده تخصیص

به  خالص سود مقایسه و قبلی هایگام در خود رفتار به توجه

 تغییر به تصمیم آب فروش و محصول کاشت از آمدهدست 

 .گیردمی( آن افزایش یا کاهش) پارامتر این مقدار

 عنوانبه باشد، او یآب ازین از بیش باغداری یا زارع حقابه اگر

 باشد او یآب ازین از ترکم حقابه اگر و)اجاره دهنده(  کنندهعرضه

 تأمین برای. شودمی شناخته( کنندهاجاره) تقاضاکننده عنوانبه

. بخرد را آب دیگری دارسهام از واندتمی زارع، عامل تقاضا، این

الزم به ذکر است که منظور از خریدوفروش حقابه در این 

ها است. به علت عدم تحقیق، تنها مبادله موقت )اجاره( حقابه

کننده در بازارهای غیررسمی، در وجود سازمانی رابط و کنترل

شان این طیف بازارها، زارعین برای خرید و یا فروش حقابه

 مبادله، یک الزمهچراکه ، باشندور به شناخت یکدیگر میمجب

 تحقیق، این در. است یکدیگر با تعاملی رابطه و شناخت

 و هانامهپرسش ها،مصاحبه از تماماً قسمت، این اطالعات

 تعداد ،. درمجموعاست شده آوردهبه دست  میدانی تحقیقات

 18امل ش است شده آورده عمل به مصاحبه هاآن با که افرادی

 جهاد کشاورزی، آبیاری، سهامی هایشرکت مسئولین ازنفر 

 و مجن منطقه شهرداری و کشاورزی خدمات تولید، تعاونی

 همچنین،. باشدمی منطقه زارعین و باغداران از نفر 48 نیهمچن

 نامهپرسش تکمیل از مدل، اجتماعی یرابطه پیرامون اطالعات

 تصادفی،صورت به منطقه، زارعین و باغداران از نفر 42 توسط

 .است آمدهبه دست 

های تحقیقات میدانی در منطقه حاکی از آن است که برای یافته

در سازی ایجاد تعامالت بین زارعین الزم است سه پارامتر شبیه

 گرفته شود. نظر

تجربه: زارعین یا باغداران در زمان شروع زراعت یا  -1

 طوربهمان جوانی، مستقل، معموالً در ز صورتبهباغداری 

های متوسط با تعداد اندکی از افراد پیرامون آشنا هستند. در سال

اولیه زراعت، عامل زارع در تالش است تا با محیط خود ارتباط 

تواند هر سال با تعداد تجربگی نمیبرقرار نماید اما به علت کم

چشمگیری از افراد در تعامل باشد و تنها با تعداد کمی از دیگر 

ها، به علت کند. پس طبیعتاً در این سالارعین ارتباط برقرار میز

تعامل با محیط پیرامون، عامل شانس کمتری در  کم بودن

ها مقایسه با زارعین باتجربه دارد تا بتواند در مبادالت حقابه

تر از حقابه او اش بیشنیاز آبی کهیدرصورتشرکت نماید. پس 

کامل تأمین  طوربهاز آبی خود را که نتواند نیباشد، احتمال آن

ی عامل کمتر از آب ازین کهیدرصورتنماید کمتر است. همچنین، 

حقابه او باشد، احتمال فروش مازاد حقابه نیز در این حالت زیاد 

نیست. نرخ آشنایی با دیگران در ادامه با سرعت بیشتری 

یابد و پس از گذشت حدود ده سال سرعت این نرخ افزایش می

سرعت این  بودن نییپادلیل  بار نیاشود. مجدداً کم می رشد

ها از شناخت نیازی آنتجربگی زارعین نیست، بلکه بینرخ، کم

باشد. هر چه بیشتر زارعین دیگر، دلیل این پدیده می

نیاز خود با تعدادی از زارعین و  اندازهبه، هر زارع گریدعبارتبه

و دیگر سعی بر  است قرارگرفتهباغداران در رابطه تعاملی 

 کند.گسترش آن نمی

میزان مساحت مالکیت: شواهد مبین آن است که افرادی  -2 

باشند نیز تری در منطقه میهای وسیعکه دارای زمین

ها از محیط با شناخت آن گریدعبارتبهتر هستند و شدهشناخته

پذیرد. برای در نظرگیری این پارامتر سرعت بیشتری امکان می

های زراعی یا مساحت زمین بنا برسازی، تمامی زارعین مدلدر 

اند. دسته اول، شامل هایشان به سه دسته کلی تقسیم شدهباغ

های و مجموع مساحت اندمالکخردهزارعینی است که اصطالحاً 
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باشد. دسته دوم متشکل مترمربع می 5888کمتر از  هاآندارایی 

 5888های بین میناز زارعینی است که دارای مجموع ز

باشند. دسته سوم زارعین، آن مترمربع می 28888و  مترمربع

هایشان بیشتر دسته از افرادی هستند که مجموع مساحت زمین

 باشد.مترمربع می 28888از 

شناخت اولیه از محیط: بعضی از عاملین زارع یا باغدار، به  -3

ارع دیگر آشنا علت زارع بودن پدر و یا برادر بزرگتر با تعدادی ز

ها با این افراد به صورت خودکار در بنابراین، آن؛ هستند

 اند.تعامل

های زارع از سازی رابطه تعاملی بین عاملبرای مدل

. شد نامه استفادهرگرسیون مبتنی بر اطالعات حاصل از پرسش

 تعداد سازیمدل برای ،شدهیآورجمع اطالعات به توجه با

 است:گیری شده سیگموئید بهره از تابع عامل زارع، یک آشنایان
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 امtسال، در  امiعاملتعداد افراد آشنا با  i,tγدر این رابطه،

است. همچنین،
i,tβ  عاملمیزان تجربهiزمانی در گام  ام

است. امtساالنه
iλ پارامتری است که داللت بر شناخت قبلی از

های آشنا با ی تعداد عاملزارعین و محیط دارد و دربردارنده

در ابتدای شروع زراعت یا باغداری اوست. معموالً  امiعامل

علت این شناخت، زارع بودن یکی از اعضای خانواده یا آشنایان 

 مقادیر ثابتی هستند که به دسته 3θو 1θ،2θباشد.نزدیک می

ی این مقادیر برای زارعین د. میزان بهینهزارعین بستگی دار

و برای  78/6و  39/8، 84/12دسته اول به ترتیب برابر با 

و برای  54/6 و 41/8، 52/21زارعین دسته دوم به ترتیب برابر با

 17/6و  44/8، 26/32زارعین دسته سوم به ترتیب برابر با 

ی هابرازش بهتر داده منظوربهباشد. از این مقادیر، می

 ها استفاده شده است. این مقادیر ثابتنامهاستخراجی از پرسش

کردن میزان مجموع مربعات با استفاده از رگرسیون و حداقل

 آمدهدستبه)مقادیر  شدهبینیشده و پیشاختالف مقادیر مشاهده

آمده است. الزم به ذکر است که مقدار  به دست( 1رابطه از 

های یک، دو و سه به برای دسته 1 ضریب تعیین در مدل رابطه

جا که مدل باشد و از آنمی 92/8و  94/8، 85/8ترتیب برابر با 

، مدلی اجتماعی است، این اعداد بیانگر برازش خوب شدهساخته

  است. آمدهدستبهی ها و رابطهداده نانیاطمقابلو 

های زارع بر روی گذاری عاملسازی قیمتبرای شبیه

استفاده شده  2رابطه زمانی، از شان در هر گام های خودحقابه

 (.Du et al., 2017است )
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در رابطه فوق،
i,tpقیمت پیشنهادی عاملiام در سالt ام

باشد.می
i,tμپارامتر رفتاری سودجویی را برای عامل ،i ام در

دهد که در حقیقت بر قیمت پیشنهادی توسط ام نشان میtسال

.گذاردخریدار یا فروشنده تأثیر مستقیم می
i,tη معرف میزان حد

ام و tام در سالiریدارخ باالی قیمت معقول برای عامل

ام در iهمینطور حد پایین قیمت عرف برای عامل فروشنده

 ام است )تومان(.tسال

ید گفت این ، با2در رابطه μسازی پارامترپیرامون شبیه

ای که عامل زارع، بعد، در طول زمان همراه با تجربهپارامتر بی

آورده است،  به دستهای قبلی پیرامون پیشنهاد قیمت در گام

زمانی، یک عامل ، اگر در یک گام مثالعنوانبهکند. تغییر می

زارع بسیار سودجو باشد و بخواهد حقابه مازاد خود را بفروشد، 

پیشنهادی او نسبت به دیگر فروشندگانی که طبیعتاً قیمت 

را  1شکل باشد. حال تری دارند باالتر میپارامتر سودجویی کم

خواهد یمدهد که در نظر بگیرید که عامل خریداری را نشان می

کننده آب یکی را انتخاب نموده تا از او بین افراد آشنای عرضه

گونه فرد اساسی آن است که عامل خریدار چ سؤالآب بخرد. 

سازی این قسمت، از کند. برای شبیهرا انتخاب می موردنظر

ی های پیشنهادی عامالن فروشندهبندی، طبق قیمتاولویت

های بنابراین عامل خریدار تمامی قیمت؛ استآشنا استفاده شده 

 صورتبهها را در ذهن خود پیشنهادی را دریافت نموده و آن

ب از اولین نفر )عاملی که کند و به ترتیصعودی مرتب می

یت درنهاکمترین میزان پارامتر سودجویی را در این گام دارد و 

است( شروع به خرید آب را پیشنهاد داده  کمترین میزان قیمت

 ، عامل خریدار از بین آشنایان خود1شکل ی در نمونه کند.می

است، سه نفر را که  آمدهدستبه 1رابطه که تعداد آن از 

 .کرده است شان هستند شناساییی مازاد حقابهفروشنده
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های که در این شکل مشخص است، عامل طورهمان 

بندی شده و به های پیشنهادی، اولویتقیمت بر اساسفروشنده 

واحد  4گیرد. با خرید ترتیب، با اولین عامل، مبادالت صورت می

واحد  7واحد از  6و همچنین خرید  175کد آب از عامل 

شود. ی عامل خریدار تأمین میآب یازن، 91کد ی عامل عرضه

را در نظر بگیرید که به علت قیمت  22کد حال عامل 

یجه در این شرایط درنتپیشنهادی باال، در اولویت قرار نگرفته و 

انتخابی، هیچ میزانی از عرضه خود را به فروش نرسانده است. 

های ر انتخابشده، اگر این عامل نتواند دسازییهشبطبق مدل 

شوند، عرضه خود را بعدی که توسط خریداران دیگر انجام می

بفروش برساند، در گام بعدی میزان سودجویی خود را کاهش 

نیز صادق است.  91دهد. البته این نکته در مورد عامل کد می

مانده از عرضه خود را به که اگر او نتواند میزان باقیینحوبه

خود را در گام بعدی تا حدی کاهش فروش برساند، سودجویی 

دهد. طبیعی است که این کاهش سودجویی به اندازه کاهش می

تنها  91کد نخواهدبود، چراکه عامل  22کد سودجویی عامل 

 قسمتی از عرضه خود را به فروش نرسانده است.

 

 یک نمونه حالت انتخاب عامل خریدار -1شکل 

 

توان گفت که ، می2رابطه در ηسازی پارامترپیرامون شبیه

با زارعین، این پارامتر با  صورت گرفتههای با استفاده از مصاحبه

میزان حجم آب کانال، رابطه دارد. به عبارتی اگر دبی آب در 

ابتدای یک سال آبی، به تشخیص شرکت آبیاری مجن، بیشتر از 

(، مبین وجود پُرآبیِ لیتر در ثانیه 388حد مطلوبی باشد )حدود 

آن سال است و این حقیقت، احتماالً ناشی از فزونی بارش در 

ها بنابراین در آن سال، قیمت حقابه؛ شش ماه اخیر بوده است

که  دیگر، افزایش عرضه در بازاریعبارتبهخیلی باال نیست. 

شود که گیرد، منجر به آن میبارش زیاد صورت می موجببه

های باالیی را پیشنهاد ندهند. در ده، قیمتکننزارعین عرضه

های خشک، به دلیل بارش کمتر در شش ماه قبل مقابل در سال

رود و این پدیده نیز شروع آبیاری، قیمت حدودی آب باال می

 امری طبیعی است.

 سناریو دوم؛ بازار رسمي آب

ی اصلی این نوع بازار، وجود عاملی دیگر تحت مشخصه

ها و مبادالت است که کننده بر قیمتترلعنوان سازمانی کن

نماید. مدیریت و و ضبط میها را ثبت تمامی انتقاالت حقابه

کنترل شرایط در این طیف بازارها انواع گوناگونی دارد، 

که ممکن است قوانین کامالً متفاوتی در بازار یک یطوربه

کشور با بازاری در کشور دیگری وجود داشته باشد. نکته مهم 

آن است که در این نوع بازارها، زارعین معموالً مجبور نیستند 

تبادل  منظوربههمدیگر را بشناسند و با یکدیگر رابطه تعاملی 
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 صورتبهها برقرار نمایند. به همین علت، ممکن است حقابه

ای با عامل زارع دیگر نداشته باشد دار هیچ رابطهکلی یک حقابه

ها آب مبادله شده ن بازار آب، بین آنی وجود سازماواسطهبهاما 

که در منطقه سازی این قسمت، با توجه به اینباشد. مدل

فرضی  صورتبهبازاری رسمی موجود نیست  درواقع موردمطالعه

است. سازی شده متغیر شبیه قیمت با دوگانه و با روش حراج

Du مورد تحقیق خود بازار آب برای را ساختار این همکاران و 

 صعودیصورت به فروشندگان که ترتیبینابه نظر گرفتند؛در 

 نیز خریداران. شوندمی مرتب خود پیشنهادی قیمت به نسبت

 شده، مرتب خود پیشنهادی قیمت به نسبت نزولیصورت به

 فروشنده به( پیشنهادی قیمت باالترین با) اول خریدار سپس

 اصوالً. شودمی داده تطبیق( پیشنهادی قیمت ترینپایین با) اول

 هایحجم به توجه بدون که شودمی انجام زمانی تراکنش

 فروشنده و صف سر خریدار پیشنهادی هایقیمت پیشنهادی،

 بیشتر خریدار پیشنهادی قیمت یا شوند برابر یکدیگر با صف سر

 معامله، نهایی قیمت سپس. باشد فروشنده پیشنهادی قیمت از

 حجم یتدرنها و شودداده میقرار  پیشنهادی، قیمت دو میانگین

 .شودمی پیشنهادی در نظر گرفته حجم دو مبادله برابر حداقل

( خریداری) ایفروشنده( تقاضای) یحجم عرضه اگر در ادامه،

این مقدار  اگر ولی شود،می این ساختار خارج ازشده باشد  تمام

 خود( تقاضای) یعرضه تمام تا ماندمی بازار در باشد نشده تمام

 تا روند این. به اتمام رساند( فروشنده) خریدار وجود صورت در را

 یا و باشد نداشته وجود ایعرضه یا تقاضا تا یابدمی ادامه جایی

 قیمت مساوی یا باالتر دیگر خریداران پیشنهادی قیمت

قیمت پیشنهادی  .(Du et al., 2017)نباشد  فروشنده پیشنهادی

به  2ز مانند سناریوی اول از رابطهعامل زارعین در این سناریو نی

سازی میزان تغییر پارامتر آید، با این تفاوت که شبیهمی دست

خریداران و فروشندگان فقط متفاوت خواهد بود.  سودجویی

وقتی ممکن است تمایل به سودجویی خود را افزایش دهند که 

در دور قبلی بازار موفق به تراکنش شده باشند. در مقابل، 

اند این تمایل را هایی که موفق به تراکنش نشدهندهکنشرکت

ی تمایل به سودجویی روزرسانبهدهند. روند فقط کاهش می

-صورت است که فروشندگانی که موفق شدهینبدعامالن زارع 

اند تمامی میزان عرضه خود را با نرخ دلخواه خود به فروش 

با قیمتی  اند تقاضای خود رابرسانند و خریدارانی که موفق شده

دهند. از مطلوب بخرند، تمایل به سودجویی خود را افزایش می

اند تنها قسمتی از عرضه طرف دیگر، فروشندگانی که موفق شده

که به علت باال خود را با قیمت دلخواه خود بفروشند و یا آن

بودن قیمت پیشنهادی، نتوانستند عرضه خود را بفروش برسانند 

ند تنها قسمتی از نیاز خود )و نه کل و خریدارانی که توانست

نیازشان( را با قیمت مطلوبی )از دید خود( تأمین کنند، تمایل به 

روزرسانی تغییر پارامتر سودجویی کاهش سودجویی خود دارند. به

خواهد دست  (Aghaie et al., 2020b) 3رابطه از عامالن زارع 

  .آمد
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نیز قیمت  tτوام tام در سالiمعقولی از قیمت برای عامل

زمانی قبلی، موفق به ام در گام iاگر عامل  باشد.هدف می

، برابر با قیمت آن تراکنش است tτانجام تراکنش شده باشد

زمانی قبل، موفق به انجام این امر نشده اگر فرد در گام  ولی

باشد و یا اصالً در بازار شرکت نکرده باشد، این پارامتر برابر با 

زمانی قبل در نظر گرفته میانگین قیمت تراکنش در گام 

باشد شود. منطق این قضیه در آن است که فرض بر این میمی

های با اعالم قیمتزمانی، بازار آب که پس از هر گام 

های زمانی اخیر، دید بیشتری به عاملدر گام  شدهمعامله

دهد. متقاضی در شرکت در بازار آب برای پیشنهاد قیمت می

ها ها بر همدیگر و خبررسانی آنعالوه بر این، تأثیرگذاری عامل

های ها از قیمتزمانی، عاملشود که در هر گام منجر می همبه 

 شوند. باخبرر گام قبلی شده دمعامله

، باید گفت این 3رابطه در مورد پارامتر نرخ یادگیری در 

پارامتر نیز از پارامترهای رفتاری عامالن زارع است که تأثیر 
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های زمانی بعدی مستقیم بر تغییر پارامتر سودجویی زارع در گام

دارد. این پارامتر عددی بین صفر و یک خواهد بود و هرچه 

د تأثیر بیشتری بر میزان حریص بودن عامل در بزرگتر باش

ی که اگر برای اگونهبه .های زمانی بعدی دارد و برعکسگام

های زمانی یک عامل این عدد برابر صفر باشد، در تمامی گام

 میزان نرخ سودجویی، ثابت خواهد ماند.

 

 نتایج و بحث

جزئی )سود  صورتبههایی ، بازار آب دارای مزیتدرمجموع

 ریزکلی )افزایش سطح  صورتبهزارع و افزایش درآمد( و  هر

ی منطقه( است. قسمت هانیزمدن ش ریباو جلوگیری از  کشت

اول نتایج و بحث این تحقیق به بررسی تعداد افراد ناراضی از 

پردازد. طبیعی است که اگر زارعین ی خود میآب ازینتأمین 

رده سازند مجبور به کامل برآو طوربهی خود را آب ازیننتوانند 

کاهش درآمد  تیدرنهاشوند که خود می کشت ریزکاهش سطح 

 میانگین بین ارتباط ، نمودار2شکل را برای زارعین در پی دارد. 

 تعامالت تعداد میانگین و یآب ازین تأمین از ناراضی افراد تعداد

 نشان 1395 تا 1381 هایسال در را منطقه در زارعین بین

 افزایش با ،درمجموع که است آن بیانگر کل،ش این. دهدمی

 میزان جیتدربه همدیگر، از هاآن شناخت و زارعین بین ارتباطات

که این طورییابد؛ بهمی کاهش ناراضی افراد تعداد میانگین

بدان  نفر در سال کاهش یافته است. این 55نفر به  88تعداد از 

 نیاز کل تأمین به قادر افراد از بیشتری تعداد که معنی است

 هر که گفت توانمی گیرینتیجه یکعنوان . بههستند شانآبی

 هاآن توانایی و باشد بیشتر دارانزارعین و باغ بین تعامالت چه

 توانندمی بهتر هاآن باشد، بیشتر همدیگر با ارتباط برقراری در

 .کنند تأمین را خود یآب ازین

 

  
 انباغدار و زارعین بین تعامالت تعداد و يآب ازین تأمین از ناراضي افراد تعداد یهانیانگیم بین یرابطه -2شکل 

 

 

قسمت دوم نتایج و بحث این تحقیق، تأثیر بازار آب بر 

. است قراردادهرا مورد مطالعه  کشت ریزمیزان افزایش سطح 

های بایر دلیل استفاده از این شاخص برای مقایسه، وجود زمین

که  های گذشتهباشد. در سالسازی میهای مدلمنطقه در سال

است، ها به شکل امروزی مرسوم نبوده مبادالت موقت حقابه

 ازینی از زارعین و باغداران به علت عدم تأمین توجهقابلتعداد 

کردند. برای رسیدن بایر رها می صورتبههای خود را ی، زمینآب

و بازار رسمی نیز به مطلوب تحقیق، دو سناریوی بازار غیررسمی 

 یرزهای ی بین مجموع مساحت، مقایسه3شکل سازی شد. مدل

در سناریوی اول )بازار غیررسمی( و سناریوی دوم )بازار  کشت

، ادغام دو نمودار بارش 3شکل ، درواقعدهد. رسمی( را نشان می

باشد و در واحد زمان می کشت یرزهای و مجموع مساحت زمین
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 هایدر گام کشت یرزاراضی  ع مساحتمبین تغییرات مجمو

 مختلف ساالنه بر مبنای دو سناریوی بازار رسمی و غیررسمی

 است.

 آید:می به دستنتایج ذیل  3شکل از 

سازی بازار آب در منطقه گر شبیههر دو سناریو، نشان -1

هایی که آن است که حتی در سال توجهجالبمجن است و نکته 

، مکانیسم بازار آب است ی کاهش یافتهتوجهقابلبارش به طرز 

است. وقوع های بایر جلوگیری کرده گیر زمیناز افزایش چشم

این امر، دقیقاً مبتنی بر هدف تشکیل بازار در یک منطقه است. 

ی که هر زارع را تشویق به آبیاری بهینه اراضی شخصی اگونهبه

ت، از کند. در این صوری مازاد حقابه به دیگران میو عرضه

دار از هر دو جهت )فروش محصوالت و طرفی زارع حقابه

رسد و از طرف دیگر امکان فروش مازاد حقابه( به سوددهی می

ی شخصیِ زارعین یا ی و حقابهآب یازنشدن اختالف مهیا 

ی خود دارند، آب یازنی کمتری نسبت به باغدارانی که حقابه

ای با بارش کمتر تنها هترتیب حتی در سالینابهشود. فراهم می

 افتد.اتفاق می کشت یرزتا حدود قابل قبولی کاهش سطح 

 

 

 
 

 

 در دو سناریو با در نظرگیری میزان بارش ساالنه کشت ریزهای ی مجموع مساحتمقایسه -3شکل 

 

 

ی سناریوی بازار دهندهبا دقت به نموداری که نشان -2

ه این نمودار در توان به این نکته پی برد کرسمی است، می

مقایسه با نمودار سناریوی بازار غیررسمی، دارای فراز و فرود 

بیشتری است. دلیل این امر نیز به واقعیت تعریف بازار رسمی 

گذاری در بازار، تر گفته شد، قیمتکه پیش طورهمانگردد. برمی

 صورتبهمیزان نرخ سودجویی عامل زارع است و  بر یمبتن

جا که در یک شود. از آنامل تعیین میشخصی، توسط هر ع

بازار رسمی، طرف مقابل یک فروشنده یا خریدار آب، عامل زارع 

این عامل سازمان بازار آب است که طرف  درواقعنیست و 

گیرد و از طرفی وجود پارامتری به نام نرخ مبادله قرار می

گردد، اثر روزرسانی نرخ سودجویی لحاظ مییادگیری که در به

گذاری سناریوی بازار آب رسمی خ سودجویی در قیمتنر

 بنا بریرید که نظر بگکننده را در مشهودتر است. عاملی عرضه

تواند نرخ سودجویی باال قیمتی را پیشنهاد داده است که نمی

ی از راحتبهعرضه خود را اجاره دهد. در سناریوی بازار رسمی او 

شانس اجاره آب در  شود وکننده بازار حذف میسازمان کنترل

، این درواقعدهد. کامل از دست می طوربهآن گام زمانی را 

تری را پیشنهاد داده شانس به شخص دیگری که قیمت مناسب
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که در سناریوی بازار آب شود، حال آناست منتقل می

غیررسمی این عامل، اگرچه قیمتی باالتر از دیگر 

در حقیقت حذف پیشنهاد داده است اما او  کنندگانعرضه

های متقاضی های پایین عاملشود و تنها در اولویتنمی

بنابراین ممکن است بخشی از عرضه ؛ گیردآشنایش قرار می

، به علت صورت کلیبهیجه، درنتخود را بتواند به فروش برساند. 

های پایین آشناهایش قرار که عامل مذکور، در اولویتآن

در این حالت،  -هد: الفگیرد ممکن است سه حالت رخ دمی

ی خود را بفروش کننده تمام میزان عرضهشخص عرضه

دهد که آشنایان رساند. این حالت معموالً هنگامی رخ میمی

کننده با تعداد بسیار کمی رابطه تعاملی داشته باشند عامل عرضه

ی آب از آن عامل باشند. ای که مجبور به اجارهگونهبه

ملی تنها با دو نفر در تعامل باشد که از این ، اگر عامثالعنوانبه

اش باشد، در این ها فروشنده مازاد حقابهدو، تنها یکی از آن

هنگام، حتی اگر قیمت باالیی پیشنهاد گردد، احتماالً شخص 

پردازد. البته رخ دادن این خریدار با عامل فروشنده به مبادله می

باغداران منطقه مورد  حالت بسیار نادر است، زیرا اکثر زارعین و

خودکار از قبل از شروع زراعت  صورتبهمطالعه بومی هستند و 

شناسند و این تعداد صورت مستقل تعدادی را مییا باغداری به

بنابراین ؛ افزایش پیدا خواهد کرد سالبهسال( 1رابطه )طبق 

اقبالی، در کننده بتواند، از روی خوشحتی اگر یک زارع عرضه

ی خود را بفروشد، زمانی با قیمت باالیی تمام حقابهیک گام 

اش های بعدی بازار، او موفق به فروش مازاد حقابهقطعاً در گام

کننده ممکن است نخواهد شد. ب( در این حالت، شخص عرضه

ی خود را بفروش برساند. پس تنها بخشی از تمام میزان عرضه

نبوده نی که قادر کننده به میزااز وقوع این رخداد، شخص عرضه

؛ دهدموفق عمل کند نرخ سودجویی خود را کاهش می است

و تنها به  نخواهد شدبنابراین در این حال هم این عامل حذف 

های باالتری نزد آشناهایش قرار ندارد از که در اولویتعلت این

این حالت مبین  -فروش تمامی عرضه خود ناکام مانده است. ج

قسمتی از مازاد حقابه خود را  ننده، حتیکآن است که فرد عرضه

هم نتوانسته است به فروش برساند و در حقیقت یک نوع 

است. فقط در این حالت است که عامل شکست را متقبل شده 

 شود. در گامی از مبادله با دیگران محروم مینوعبهفروشنده 

بعدی در این حالت، این عامل با کاهش نرخ سودجویی )کاهش 

نسبت به حالت پیشین( تالش به پیشنهاد قیمت بیشتر 

 کند.تری میمناسب

توان در بیشتر نقاط نمودار سناریوی بازار غیررسمی می -3 

را که با شیبی بسیار اندک اتفاق  کشت یرزافزایش مساحت 

دلیل این اتفاق، آشنایی تدریجی  افتد، مشاهده نمود.می

البته در بعضی از نقاط های زارع و باغدار با یکدیگر است. عامل

که منطقه به ترتیب با افزایش و  1387و سال  1384مانند سال 

تغییراتی با شیب بیشتر  بوده استگیر بارش روبرو کاهش چشم

 در نمودار رخ داده است.

تری در اکثر مواقع، بازار رسمی عملکرد موفق درمجموع -4

اط عملکرد ، اما در برخی نقداشته استنسبت به بازار غیررسمی 

شود. با بازار غیررسمی بسیار نزدیک به بازار رسمی در منطقه می

توان به این نکته رسید که در یک نگاه کلی به شکل می

 نکرده استی تغییر توجهقابل صورتبههایی که بارش سال

)کاهش نیافته است( عملکرد بازار غیررسمی به بازار رسمی 

بعد از ثابت  1398سال در ی که اگونهبهبسیار نزدیک است، 

ماندن تقریبی میزان بارش در سه سال، عملکرد بازار آب رسمی 

 و غیررسمی تقریباً برابر است.

های کالن و ریزی، با توجه به نیاز به برنامهدرمجموع -5

های پرهزینه برای ایجاد یک بازار رسمی، با بهبود انجام پروژه

ها و ی انتقال حقابهمهیا ساختن بستری برا ازجملهشرایطی 

شناسایی افراد نیازمند به مبادله با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر 

توان از بازار آب غیررسمی به شکل مطلوبی بهره برد. می

 یرزشود، با مقایسه میانگین سطوح چنانچه در شکل مشاهده می

توان دریافت که ی زمانی، میبین دو سناریو در این دوره کشت

انگین در سناریوی بازار غیررسمی به این میانگین نسبت این می

 است. این عدد 8/8در سناریوی بازار رسمی، حدوداً برابر با عدد 

ی بازارهای غیررسمی قبولی عملکرد مطلوب و بهینهتا حد قابل

 دهد.را نشان می

 گیرینتیجه

شده، در اکثر مواقع، بازار رسمی ی انجامبا توجه به مقایسه

، اما در داشته استتری نسبت به بازار غیررسمی فقعملکرد مو

برخی نقاط عملکرد بازار غیررسمی بسیار نزدیک به بازار رسمی 
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توان ، می3شود. چنانچه، با یک نگاه کلی به شکل در منطقه می

 صورتبههایی که بارش به این نکته رسید که در سال

ملکرد بازار )کاهش نیافته است( ع نکرده استی تغییر توجهقابل

ی که در اگونهبهغیررسمی به بازار رسمی بسیار نزدیک است، 

بعد از ثابت ماندن تقریبی میزان بارش در سه سال،  1398سال 

 عملکرد بازار آب رسمی و غیررسمی تقریباً برابر است.

که طبق تعاریف در  توجهی از بازارهای آبیوجود تعداد قابل

گیرند و همچنین در اولویت میی بازار آب رسمی قرار نزمره

بندی و های بودجهنبودن تشکیل بازارهای رسمی در برنامه

را ایجاد  سؤالها، این های برخی از حکومتگذاریسرمایه

های مستقل و کند که آیا بازارهای غیررسمی، با مدیریتمی

قبول در مقایسه با توانند عملکردی مطلوب و قابلمحدود می

و رسمی آب داشته باشند. در این تحقیق،  بازارهای بروز

که بازارهای غیررسمی نیز از مزایای  مشاهده شدوضوح به

شگرفی برخوردارند. تا حدی که در برخی شرایط، بسیار شبیه به 

یجه، با بیشتر جدی گرفتن درنتکند. یک بازار رسمی عمل می

بهترشدن روندها این طیف بازارها و همچنین تالش برای هرچه

توان به استفاده بهینه از آب در زمینه زراعت و در آن، می

ی منابع آب است، کمک ی استفادهترین زمینهکه عمده باغداری

 کرد.

بر اهمیت بازارهای غیررسمی توصیه کاربردی این مطالعه 

جا که اهمیت واالی وجود تعامالت مؤثر در اشاره دارد. از آن

ست، شاید ساخت یک یک بازار غیررسمی، انکارناپذیر ا

از آن توسط زارعین و  اپلیکیشن گوشی همراه و استفاده

ی آب، کمک به ارتقای سطح تعامالت بین باغداران برای مبادله

تر از آب در محیط بازار ی بهینهیجه، استفادهدرنتزارعین و 

های مبادله، چالشی غیررسمی آب، نماید. از طرفی کنترل قیمت

توان یک بازار آب پویا و بهینه ن میاست که با مدیریت آ

 داشت.
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Determination of Operation of the Informal Water Market In Comparison 

With One Type of the Formal Market (The Case Study of Mojen Region) 

 

M.H. Matinju1and H.Alizadeh2* 

 

Abstract 

The water market is a worthwhile mechanism in order to address increasing demands, and it helps rewarding 

redistribution of water in a given zone. Water markets can be both formal and informal, that is, each of them has 

exclusive features and is being used in lots of regions throughout the world. This study is seeking to answer the 

question that what extent an informal market can affect the optimal allocation of water and farmers' 

performance. Furthermore, the performance of the informal water market is been compared with that of the  

hypothetical formal water market. The results of the study show that due to the existence of informal markets in 

the region and the expansion of interactive relationships between farmers and gardeners, the average number of 

people who have not been able to meet their water needs has decreased from 88 to 55 people per year. It was 

also concluded that by solving some challenges and providing an interactive environment for farmers, the 

informal water market would have a performance of nearly 80% of a formal market without the need to become 

a formal market. This result highlights the importance of informal water markets. The lack of considerable 

reduction in crop area, at relatively low rainy years, due to the existence of the water market, is another result 

obtained in this study. 

Keywords: Agent-based model; Cultivated area; Formal and informal water market; Interactive model; Mojen 

region. 
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