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  ي در چارچوب انتظارات عقالئی خراسان رضوپیش بینی آب مصرفی توسط کشاورزان 
 

  1 ناصر شاهنوشیو  سمانه سادات همراز

  
  چکیده 

  
 درصـد کـل آب موجـود    3آب شیرین مورد استفاده براي مصارف انسانی داراي مقداري محدود و کمتـر از  . آب مایه حیات موجودات زنده در کره زمین می باشد      

امروزه آب کاالي گرانبهـایی  . با توجه به رشد فزاینده جمعیت ، نیاز به آب سالم براي شرب و براي تولیدات کشاورزي بیش از گذشته شده است         .  زمین است  کره
 اگـر بـه طـور    منابع آب سطحی و غیـر سـطحی  . محسوب می شود که شناسایی منابع سالم و بهره برداري صحیح از آن را جزو ضرورت هاي اساسی نموده است    

توجـه بـه مـدیریت منـابع آب در     . صحیح مدیریت نشوند بحران هاي آبی را موجب می شوند که از تبعات ، اجتماعی و اقتصادي و سیاسی برخـوردار مـی باشـد       
 کشاورزي، از اهمیـت زیـادي    درصدي آب در بخش70کشورهایی مانند ایران که داراي اقتصاد متکی به محصوالت کشاورزي هستند با توجه به استفاده بیش از    

هاي مختلـف  اي به بخش که هر ساله خسارتهاي قابل مالحظه باري است هاي آب و هوایی و از جمله رخدادهاي مصیبت خشکسالی یکی از پدیده. برخوردار است
در این تحقیق با توجه به آثار اقتصادي و زیـست  . شود بخش کشاورزي است از جمله بخشهایی که در اثر خشکسالی متحمل ضرر فراوان می   .آورد   وارد می  هجامع

 . هاي اخیر استان خراسان رضوي، با بکارگیري فرضیه انتظارات عقالیی پیش بینی آب در دسـترس بـرآورده گـردده اسـت              محیطی ایجاد شده توسط خشکسالی    
  .استبر اساس انتظارات عقالیی شکل گرفتهانتظارات کشاورزان در مورد آب در دسترس در سال آینده نتایج این مطالعه نشان داد که 

 
Q25 :Jel 

  
  خشکسالی، انتظارات عقالیی، استان خراسان رضوي: کلمات کلیدي

  
  مقدمه

ویژه در کشور ما که سطح وسیعی از آن را مناطق خشک و کـویري در بـر   آب، گرانبهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرار گرفته، به 
مختلـف بـه خـصوص     ناپـذیر، از دیربـاز در پهنـه وسـیع کـشورهاي      اي اجتنـاب  عنوان بالي طبیعی و پدیـده خشکسالی به .گرفته است

بارترین  خشکسالی یکی از مزمن ترین و از لحاظ اقتصادي زیان.یابد می کشورهاي مستقر در مناطق گرم و خشک به کرات وقوع یافته و
اي آرام و مرموز است که به اعتقاد بسیاري داراي مکانیسمی پیچیـده بـوده   یدهاي طبیعی و پد   خشکسالی حداثه . باشدبالیاي طبیعی می  

به علت تعدد عوامل وقـوع خشکـسالی، تعریـف آن کـار چنـدان      . و ماهیت آن نسبت به تمامی حوادث طبیعی کمتر شناخته شده است         
هواشناسان عموماً خشکـسالی را   . نگرند آن می  از طرف دیگر محققان و پژوهشگران از دیدگاه تخصصی خودشان به          . باشداي   نمی   ساده
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دانـشمندان علـوم   . اي کمتر از میزان بـارش متعـارف باشـد   طور قابل مالحظهگیرند که در طول آن بارش بهاي در نظر میعنوان دوره به
مطالعات و بررسی هـاي  . )4(گیرندکشاورزي، خشکسالی را بیشتر از نقطه نظر حیات گیاهی و نظارت بر مقدار رطوبت خاك در نظر می          

بـه وضـعیت جغرافیـایی و اقلیمـی خـود، همچـون بـسیاري از کـشورهاي منطقـه           انجام شده نشانگر آن است که کشور ایران با توجـه 
بیـشتري در   هـاي خشکـسالی  احتمـال وقـوع   این امر، بیانگر. شمال آفریقا در وضعیت مناسبی از لحاظ تأمین آب قرار ندارد خاورمیانه و

هاي نامناسـب،  هاي ناکارآمد فنی و استفاده از استراتژيمدیریت قدر مسلم آنکه، در صورت اعمال. باشدمی       نسبت به گذشته آینده 
-اي فـراهم مـی  فزاینده به طرز هاي بعديمنابع موجود و تشدید اثرات مخرب خشکسالی، زمینه براي بروز خشکسالی عالوه بر هدررفت

غـذاي    درصـد 80 درصد اشتغال و تأمین بـیش از      23ناخالص ملی،     درصد تولید  27حدود   ملی ایران  قتصادشاورزي در ا   ک بخش .گردد
شاورزي، بـه   کـ منابع آبی همواره یکی از مهمتـرین موانـع توسـعۀ بخـش     این راستا محدودیت در. خود اختصاص داده است شور را به    ک

زمانی  نش نامناسبکه خشکی و پراکشور کشرایط خاص اقلیمی با توجه به . غذایی بوده است فایی موادکعنوان بستر اصلی نیل به خود  
به استفاده صـحیح و  وابسته شاورزي پایدار  حرکت به سوي ک   غذایی و    هرگونه تولید مواد   ،جزء جدایی ناپذیر آن است    و مکانی بارندگی    

 زیـرا از  ،شاورزي اسـت کـ  تولیـد  نهادهمهمترین  ريه آبیاکتوان گفت   می به همین دلیل  . )2(باشد می شور ک  آب  محدود منطقی از منابع  
 آبـی بـه صـورت    میلیـون هکتـار   8/7  به دلیل محدودیت منابع آب، فقط      داراي توان تولید   میلیون هکتار اراضی     37 حدود  از سويیک  

 بـه بخـش   درصـد آن  5/93 آب از منـابع سـطحی و زیرزمینـی حـدود    عرضه  مترمکعب میلیارد 5/88از    دیگر سويشود و از    شت می ک
اي است که میزان وابستگی تولید گندم، بـرنج، دانـه هـاي روغنـی،     اهمیت آب دربخش کشاورزي به اندازه). 3(شاورزي اختصاص دارد ک

 اسـتان  ).2(باشـد مـی % 75و % 100، %99، %5/45، %5/63، %100، %60حبوبات، سیب زمینی، قند و شکر و علوفه بـه آب بـه ترتیـب        
. باشـد  میلیون مترمکعب می26572متوسط حجم نزوالت جوي ساالنه این استان      . باشدضه آبریز اصلی می    حو 3خراسان رضوي داراي    

هاي اخیـر   در سال).1(باشند دشت جز دشتهاي ممنوعه می33باشد که از این تعداد  دشت می36 رودخانه مهم و    42این استان داراي    
این تحول محـصول آگـاهی   . استکننده در جهان و از جمله ایران تبدیل شدهنپایداري و مدیریت منابع آب به موضوعی محوري و تعیی      

باشد زیرا منابع طبیعی محدود بوده و تولید مجدد و احیاء آن بسیار پر هزینـه و       هاي زمان می  و باور مجامع ملی و بین المللی به واقعیت        
ریـزي و  گـذاري، برنامـه  وان عاملی پویا و موثر در جهت سیاسـت مدیریت تأمین و توسعه منابع آب به عن. آنهاست طوالنی تر از حفاظت

گیري از منابع آب توجه عمده خود را به توسعه منابع آب، موضوعات زیست محیطـی، سیاسـی، حقـوقی و     ایجاد امکانات الزم براي بهره    
تـوان  المللـی مـی  ین مطالعات در حوزه بیناز جمله ا. مطالعات بسیاري نیز در این ارتباط انجام گرفته است    . سازمانی معطوف کرده است   

-هاي زیرزمینی کمک مـی هاي ملی به کاهش پمپاژ آب آنها نشان دادند که برنامه    . اشاره نمود ) 1998 (2کیپلینگر و همکاران  به مطالعه   
م شـده اسـت، حـساس    هاي خشک نسبت به زمان که برنامه اعال منظور به تعویق انداختن آبیاري در سال      ها به همچنین  پرداخت  . کنند

خصوصیات شخـصی و مـالی آبیـارانی را کـه         )1998 (3ایسی و ساندینگ  ). 11(پذیري متفاوت کشاورزان است   باشد که بیانگر انعطاف   می
پـذیري بـشتري   آنها دریافتند که بطور موقت عقود اجـاره داراي انعطـاف  . داوطلب فروش حقابه خود به دیگران را داشتند بررسی کردند 

  ). 10(شندگان بالقوه  نسبت به فروشندگان قبلی خواهد بودبراي فرو
هاي متفاوت ساختاري و اي را براي ارزیابی قیمت فصلی آب و سنجش محدویتیافتهمدل تصادفی تقلیل) 1998 (4بیر و همکاران 

زان از آب  دو تا چهار زمان باالتر از گذاري کشاورداد که با وجود عدم قطعیت عرضه، ارزشهاي آنها نشانیافته. اندنهادي ایجاد کرده

                                                   
2 Kiplinger et al. 
3 Isé and Sunding 
4 Beare et al 
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برنامه پویا براي حوزه آبی ) 1997 (5ونما و همکاران).  5(اندآنچه توسط آنها از درآمد نهایی تحت شرایط اطمینان محاسبه        کرده
هاي هاي دیگري در سیاستزشرود همچنین داراي ارماناتالیا در رودخانه سنگال را گسترش دادند که در آبیاري و تامین برق بکار می

انجام شد و توسط ) 1982 (6کارهاي ابتدایی که توسط یارون و دینار). 12(کشاورزان و تاثیر زیادي بر تقاضاي آب کشاورزان دارد
ور هدایت منظسازیی را که بحث رقابتی بودن آب را بههاي بهینهادامه یافت، مدل) 1996(8و وارد و لینچ) 1993 (7باریانت و همکاران 

- مدل بهینه) 1993 (9دادلی و هیرن. دهدهاي مختلف انجام دهند را وارد الگو ساخته است، گسترش میتخصیص آن در بین فصل
ایگلسیاس، ).7(منظور مدیریت آبیاري بین فصلی ارائه داده استسازي پویا را که ترکیبی از مدل مزرعه و مدل منبع آب است را به

منظور ارزیابی کارایی آب در نهادهاي مختلف تحت شرایط اي یک شاخص مدیریت خشکسالی بهدر مطالعه) 2001 (10گاریدو و گومز
دهد که به مدیران آبی این مقاله یک شاخص مدیریت اقتصادي خشکسالی را ارائه می. عدم قطعیت و تغییرات آب و هوایی ارائه دادند

مزیت اصلی این شاخص اینست که به آسانی قابل تفسیر است و وابسته به . دکند تا مدیریت موقت منابع آب را انجام دهکمک می
سپس این شاخص . کاربرد عملی این شاخص براي دو  حوزه آبخیز  در جنوب اسپانیا انجام شده است. اي استفرآیند آبی تک مرحله

. اند محاسبه و باز ارزیابی شده استالی بودهبراي سناریوهاي مختلف تغییرات آب و هوایی و براي هشت سال که داراي خشکسالی متو
ایگلسیاس، گاریدو و ). 8(تواند کاهش یابدپذیري یک منطقه در مقابل خشکسالی با تفسیر این شاخص مینتایج نشان داد که آسیب

- ایج اقتصادي خشکسالیاین مطالعه بر نت. انددر مطالعه به ارزیابی مدیریت خشکسالی در مناطق تحت آبیاري پرداخته) 2003 (11گومز
ریزي پویا بازگشتی براي مدل مزرعه که بر مبناي نقل و این مطالعه با استفاده از برنامه. ها براي مناطق تحت آبیاري تمرکز کرده است

وجه به با ت). 9(کندکار و سرمایه و وجود انتظارات عقالیی براي آب در دسترس در آینده بنا شده است، عمل میانتقال ناقص نیروي
باید الگوهاي کشت موجود وجود مشکالت متعدد در زمینه تامین آب در این استان و همچنین کاهش ساالنه سطح آبهاي زیرزمینی 

. شود، حداقل گردد قرار گرفته همچنین راهکاري اندیشیده شود تا زیان ناشی از خشکسالی که به کشاورزان تحمیل     میمورد تعدیل
در نظر گرفتن فرضیه انتظارات عقالیی در ارتباط پیش بینی آب در دسترس در آینده توسط  که با است تالش این تحقیق آن 

 مقابله با براي تر سازگارو راهکارهایی براي طراحی الگوهاي مناسب تر  ، به ارائههاي اخیرخشکسالی وقوعبا توجه به کشاورزان 
  .خشکسالی به حداقل رسد صادي، اجتماعی و زیست محیطی ناشی ازبه گونه اي که میزان خسارات اقت. بپردازد خشکسالی

  هامواد و روش
تر ماهیت تصمیمات کشاورزان در شرایط وجود عدم قطعیت در مـورد میـزان          سازي نمایان شده در این مطالعه به منظور شبیه      مدل ارائه 

  . ردازدپآب در دسترس در آینده، آگاهی در مورد توانایی رفتارهاي مدیریت آب می
  سازي انتظارات عقالیی در مورد سهم آب آینده کشاورزان مدل-تئوري انتظارات عقالیی 

eمقدار آب در دسترس در آینده در این مطالعه با   
jtبراي محاسبه . شده است نشان دادهe

jt      براي هر ناحیـه، سـه گـام مـورد نیـاز 
  :لی براي بیالن آب براي هر سیستم عرضه آبی بصورت زیر ارائه شداوالً فرمو. است

    )1                                                                           (  

                                                   
5 Venema et al. 
6 Yaron and Dinar 
7 Bryant et al. 
8 Ward and Lynch 
9 Dudley and Hearn 
10 Eva Iglesias, Alberto Garrido  and Almudena Gómez 
11 Eva Iglesias, Alberto Garrido  and Almudena Gómez 
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جریان خـالص منبـع آب کـه بـراي بدسـت       و  t+1 سطح منطقه در سال  .  متغیرهاي تصادفی هستند    و   که در آن    
بـا  . اسـت  مقدار آب پخش شده ساالنه کـه از اسـناد سیـستم عرضـه بدسـت آمـده       .باشد الزم است، می   1tSآوردن سطح نهایی    

. گیـرد  ارائه دهد، مورد محاسبه قرار میزیع را براي هاي آبیاري، تابع توزیع که بهترین تواستفاده از اسناد تاریخی مربوط به سیستم   
  .در این مطالعه از توزیع گاما به عنوان سازگارترین توزیع استفاده شده است

 13 پـارامتر غالـب  Q و ١٢پارامتر مقیاس Pدر توزیع گاما   .  مشخص شوند  Q و   Pبراي مطرح شدن توزیع گاما الزم است که پارامترهاي          
  :صورت زیر استتابع توزیع احتمال گاما به .باشدمی

)2                                                                ()(

)exp()(
)(

1

qp
p

x
p

x
xf

q









  

گـام   دوایـن  . اسـت شـده سازي مونت کارلو با استفاده از محاسبات توزیع گاما براي جریان درونی هر سیستم عرضه و سال محاسبه      در گام دوم، شبه   
  :نهایتاً سهمیه مورد انتظار که نتیجه فرمول زیر است. هاي عرضه آب اعمال شده استهاي دوره مورد نظر و هر یک از سیستمبراي هر یک از سال

)3(     
  .  انحراف معیار استمیانگین مشاهدات و   بیانگر  ناحیه و  kکه در آن 
  :براي بیش از یک دوره پیش بصورت انتظارات 

                       )4       (                                            
شـود کـه   پس فـرض مـی  . شده استاي است که از زمان شروع بکارگیري یک ناحیه به کشاورزان داده      میانگین سهمیه  Kکه در آن    

  . گیرد تحت تاثیر بیش از یکسال قبل قرار نمیtولیه منبع در سال سطح ا
 1386-1363اي خراسان مربوط بـه دوره  هاي سري زمانی موجود در سازمان آب منطقه  براي انجام مطالعه و برآوردها از داده       -هاداده

و دیگـر اطالعـات    ) میلیمتـر (، بارنـدگی سـاالنه      )میلیمتـر ( این اطالعات شامل متغیرهاي تبخیر و تعرق واقعـی          . بهره گرفته شده است   
  . کاربردي دیگر بوده است

  . گرفته شده است بهرهEviws و  Spss, Excel به منظور انجام محاسبات از  نرم افزارهاي
  

  نتایج و بحث
 بارنـدگی دراز مـدت    میانگینمساحت داراي کیلومتر مربع 117058 با در حال حاضر حجم متوسط باران ساالنه استان خراسان رضوي      

 میلیـارد  733/18( درصـد آن  71 که به علت خشک بودن اقلـیم منطقـه حـدود          استمکعب   میلیارد متر  572/26 میلیمتر معادل    227
 839/7گـردد و تنهـا    درصد بیشتر از متوسط کشور است به صورت تبخیر و تعرق واقعی از دسترس خـارج مـی           3 الی   2که  ) مترمکعب

 میلیـون متـر مکعـب آب ورودي بـه اسـتان،      500 با لحاظ نمودن .باشدمی   مکعب آن در چرخه هیدرولوژي مورد استفاده      میلیارد متر 
در حقیقت این حجم آب را می توان به عنوان میانگین دراز مـدت سـرمایه         . برآورد گردیده است   339/8جمع آب تجدید شونده استان      

    میلیارد آن صرف تغذیه آبخوانهـاي زیرزمینـی  6 میلیارد متر مکعب آب در استان حدود    339/8از   .اصلی آب در خراسان محسوب نمود     
 میلیـارد  060/7ه بـه برداشـت   جـ با تو. مکعب آن به صورت جریانهاي سطحی در استان جاري می گردد  میلیارد متر339/2گردد و  می

                                                   
12 . Scale parameter 
13 . Shape parameter 
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مکعـب در سـال    میلیـارد متـر  060/1زمینی اسـتان بـا کـسري    گردد مخازن آبهاي زیرمکعب آب از منابع آب زیرزمینی مالحظه می   متر
   .)آمارنامه سازمان آب منقه ایس خراسان رضوي(باشندمواجه می

 نیز بیانگر روند بارندگی 1نمودار . باشد می63- 86 ارائه دهنده پارامترهاي مختلف هواشناسی استان خراسان رضوي طی دوره 1جدول
  . ساالنه استان خراسان رضوي است

  

 ) پارامترهاي مختلف هواشناسی استان خراسان رضوي(1جدول

)میلیارد مترمکعب(حجم منابع آب تجدید شونده   )میلیمتر(باران خالص    
بارندگی ساالنه   

)میلیمتر(  
)میلیمتر( تبخیر و تعرق واقعی   سال آبی 

5,867 50,1 158,1 108 63-64 

9,429 80,5 254,1 173,6 64-65 

8,895 76 239,7 163,7 65-66 

9,756 83,3 262,9 179,6 66-67 

6,234 53,3 168 114,7 67-68 

6,972 59,6 187,9 128,3 68-69 

9,592 81,9 258,5 176,6 69-70 

12,012 102,6 323,7 221,1 70-71 

11,448 97,8 308,5 210,7 71-72 

6,149 52,5 165,7 113,2 72-73 

8,583 73,3 231,3 158 73-74 

7,759 66,3 209,1 142,8 74-75 

7,488 64 201,8 137,8 75-76 

11,878 101,5 320,1 218,6 76-77 

8,049 68,8 216,9 148,1 77-78 

3,937 33,6 106,1 72,5 78-79 

5,366 45,8 144,6 98,8 79-80 

8,353 71,4 225,1 153,7 80-81 

9,24 78,9 249 170,1 81-82 

8,705 74,4 234,6 160,2 82-83 

9,369 80,3 253,2 172,9 83-84 

6,943 59,3 187,1 127,8 84-85 

9,722 83,1 262 178,9 85-86 
 www.khrw.ir: مأخذ
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 دهد میزان بارندگی سالیانه و به طبـع آن حجـم منـابع آب تجدیـد شـونده داراي        همانطور که اطالعات جدول و نمودار فوق نشان می        
در .  میلیارد متر مکعب در نوسان بوده اسـت 12012 تا 924بطوریکه حجم منابع آب تجدید شونده در بازه . سانات بسیاري بوده است نو

مرحله بعد به منظور برآورد خالص ورودي به منابع آبی ابتدا میزان برداشت ساالنه از منابع آب زیر زمینـی از حجـم منـابع آب تجدیـد                   
نتایج حاصل از ایـن بـرآورد   . شده است) یا از آن کسر( تفاوت به حجم منابع آب زیرزمینی در سال گذشته اضافه  شونده کسر و این مابه    

  .    درج گردیده است2در جدول 
  
  
  
  
  
  
  

نمودار  1- بررسی رونـد بارنــدگی اســتان خراســان رضــوی 
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)برآورد خالص ورودي به منابع آب زیرزمینی استان خراسان رضوي (2جدول  

یزان برداشت ساالنهم خالص ورودي به منابع زیر زمینی حجم منابع آب زیرزمینی  
حجم منابع آب تجدید 

)میلیارد مترمکعب( شونده  سال آبی 
5770988,649 -1,193 7,06 5,867 63-64 
5770987,456 2,369 7,06 9,429 64-65 
5770989,825 1,835 7,06 8,895 65-66 
5770991,66 2,696 7,06 9,756 66-67 
5770994,356 -0,826 7,06 6,234 67-68 
5770993,53 -0,088 7,06 6,972 68-69 
5770993,442 2,532 7,06 9,592 69-70 
5770995,974 4,952 7,06 12,012 70-71 
5771000,926 4,388 7,06 11,448 71-72 
5771005,314 -0,911 7,06 6,149 72-73 
5771004,403 1,523 7,06 8,583 73-74 
5771005,926 0,699 7,06 7,759 74-75 
5771006,625 0,428 7,06 7,488 75-76 
5771007,053 4,818 7,06 11,878 76-77 
5771011,871 0,989 7,06 8,049 77-78 
5771012,86 -3,123 7,06 3,937 78-79 
5771009,737 -1,694 7,06 5,366 79-80 
5771008,043 1,293 7,06 8,353 80-81 
5771009,336 2,18 7,06 9,24 81-82 
5771011,516 1,645 7,06 8,705 82-83 
5771013,161 2,309 7,06 9,369 83-84 
5770959,4 -0,117 7,06 6,943 84-85 

5770959,283 2,662 7,06 9,722 85-86 
هاي تحقیقیافته: مأخذ  

  .پردازد، به بررسی روند تغییرات خالص ورودي به منابع آبی زیرزمینی در طی دوره مورد بررسی می2مودار ن
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ی نابع آبی زيرزميــن به م يرات خالص وردی  بررسی روند تغي نمودار     2-  
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هاي آینده ابندا توزیع مناسب براي حجم منابع آب براي بررسی فرضیه وجود انتظارات عقالیی در ارتباط با آب در دسترس در دوره

دهنده پارامترهاي توزیع  ارائه3جدول . استعنوان سازگارترین توزیع انتخاب شدهتوزیع گاما به. تجدید شونده مورد بررسی قرار گرفت
 داده موجود  23کارلو و  پارامترهاي توزیع گاما از سازي مونتسپس با استفاده از شبه. باشدع آب تجدید شونده میگاما  براي مناب

در . است حاصل شده3هاي مختلف با استفاده از معادله نهایتاً  مقدار آب در دسترس مورد انتظار براي دوره.  داده ایجاد شده است230
هاي متوالی مورد هاي متوالی برابر باشند، فرضیه وجود انتظارات عقالیی براي آب در دسترس در سالسالکه این مقادیر براي صورتی 

هاي متوالی باشند بیانگر این مهم است که است که انتظارات اما اگر این مقادیر داراي تغییرات چشمگیر در سال. گیردقبول قرار می
لذا الزم است تا تفاوت این مقادیر به لحاظ آماري . استس انتظارات تطبیقی شکل گرفتههاي آینده بر اسابراي آب در دسترس در سال

  .  استفاده شده است tبراي بررسی برابري مقادیر انتظاري از آزمون . مورد بررسی قرار گیرد
توان اظهار داشت که لذا می. باشددار نمیها با میانگین معنی بیانگر این مهم است که اختالف بین دادهtنتایج حاصل از آزمون 

لذا وقوع یک خشکسالی یا .  استانتظارات کشاورزان در مورد آب در دسترس در سال آینده بر اساس انتظارات عقالیی شکل گرفته
یر کاهش چشمگیر در میزان بارندگی و یا بلعکس وقوع تر سالی یا افزایش بارندگی در یک دوره زمانی مشخص تنها در همان دوره تاث

توان عامل عدم ایجاد تغییرات چشمگیر الگوي این مهم را می. گذار بوده است و تاثیرات آن به دوره هاي بعدي منتقل نگردیده است
کنند و لذا همواه وقوع  میزیرا کشاورزان براي دسترسی به آب خود از انتظارات عقالیی استفاده. هاي متوالی دانستکشت در طی سال
کشاورزان امیدوارند که در سالهاي آینده روند بارشها و میزان آب در . باشدخشکسالی تنها در یک دوره تاثیرگذار مییک شک از قبیل 

لذا با توجه به اینکه انتخاب الگوي کشت و یا ترکیب کشت از سوي کشاورزان نقش . دسترس آنها روندي چوم گذشته را داشته باشد
گردد تا با برگذاري دوره هاي ترویجی براي کشاورزان دیدگاه ینی استان دارد لذا پیشنهاد میبسزایی در مدیریت منابع آبهاي زیرزم

آنان را نسبت به مساله کمبود آب و خشکسالی هاي متوالی شفافتر نموده تا اوالً گرایش آنها نسبت به کشتهاي با مصرف آب کمتر و  
  . اً خوشبینی آنها نسبت به مساله خشکسالی و کمبود آب کمتر گردداستفاده از سیستمهاي آبیاري نوین بیشتر گردیده و ثانی
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رس کشاورزان، محاسبه مقادیر انتظاري آب در دست4جدول  
  سال آبی مقدار آب مورد انتظار کشاورزان سال آبی  مقدار آب مورد انتظار کشاورزان

99829,41119 75-76 88487,22662 63-64 

100837,7938 76-77 89381,04172 64-65 

101856,3621 77-78 90283,88525 65-66 

102885,219 78-79 91195,84842 66-67 

103924,4684 79-80 92117,02334 67-68 

104974,2152 80-81 93047,50305 68-69 

104974,2152 81-82 93987,38155 69-70 

104974,2152 82-83 94936,75377 70-71 

104974,2152 83-84 95895,71561 71-72 

104974,2152 84-85 96864,36394 72-73 

104974,2152 85-86 97842,79658 73-74 

انگینمی 98349,96512  98831,11239 74-75 

هاي تحقیقیافته: مأخذ  
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Forecasting available water prediction by farmers of  Khorasan Razave Province whit 
using rational expectation theory 

 
 

Samaneh Hamraz & Naser Shahnoushi 
 

Abstract  
 
 
Water is the lifeblood of living organisms on Earth. Fresh water used for human consumption has limited amount and 
less than 3 percent of Earth's water. Given the growing population, the need for clean water for drinking and for 
agricultural production is over the past. Today, water is an expensive commodity that identify sources of safe and 
proper operation, it are the necessary basics. If surface water sources and non surface water not managed properly, can 
cause water crisis which may cause social, economic and political effects. Pay attention to water sources management 
in countries such as Iran that has agricultural economic based is most important, according to more that 70 percent 
water used in agriculture department. Drought is one of the climatic phenomena and one of the devastating events that 
make significant damage to different sectors of society every year. Among parts that Suffered losses due to drought is 
agricultural sector. In this study according to  the economic and environmental impacts caused by recent drought in 
Khorasan Razavi province, Prediction of available water is estimated by using Rational expectation theory. Results 
showed that farmer's prediction about available water in future is based on rational expectation.  
 
Key words: drought, rational expectation, Khorasan Razavie province 
 
 
 
 
 

  


