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سازي تخصيص و توزيع آب جهت  توسعه مدل بهينه

   باغات سنتي قزوين

  

  *1محمدمهدي جواديان زاده

 

  

  چكيده

باغات سنتي قزوين با قدمتي طوالني نقشي با اهميت در گذشته شهر 

توسعه  وليكن امروزه به علت دو مشكل عمده كمبود آب و. اند قزوين داشته

در اين مقاله با . اسبي ندارندشهر به سمت اين باغات وضعيت چندان من

استفاده از روش تحقيق در عمليات تالش گرديده تا يك برنامه منسجم 

مديريتي با دو سياست محوري حيات بخشي باغات در افق كوتاه مدت و 

با استفاده از مدل بهينه سازي . شكوفايي باغات در افق بلند مدت ارائه گردد

كند برنامه عمل  ميخطي عمل ريزي  تهيه شده كه بر مبناي برنامه

گذاران در جهت نيل به  توسعه پايدار در مجموعه باغات مشخص  سياست

كه در چارچوب  دهد نتايج به دست آمده از اين مدل نشان مي. شود مي

در كليه مناطق  مربوطهي ها ي ذكر شده، توزيع آب و هزينهها سياست

همچنين راندمان آبياري  .باغات مورد مطالعه به صورتي عادالنه خواهد بود

درصد در افق كوتاه  38درصد وضع موجود به  33در مجموعه باغات از 

  . درصد در افق بلند مدت ارتقاء يافته است 59مدت و 
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An Optimization Model for Water Allocation 
and Distribution in Qazvin’s Traditional 

Gardens  
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Abstract 
Qazvin’s traditional gardens have had important roles in the 
history of Qazvin. But today because of two major problems, 
water shortage and city expansion, these gardens are in an 
improper situation. In this paper using the Operational 
Research method, it is tried to develop a management 
inclusive plan with two fundamental policies: gardens vitalize 
in a short-term horizon and gardens flourish in a long- term 
horizon. The action plans are determined for the policy 
makers in order to achieve sustainable development in the 
garden complex. According to the results of this study, in the 
framework of policies mentioned, water distribution and 
related expenses over the gardens would be fair. Also the 
irrigation efficiency in the garden complex would be 
improved from 33% in current situation to 38% in short-term 
horizon and 59% in long-term horizon.  
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  مقدمه -1

 زا رسد، هم مي سال 1400را به  آنها عمر كه قزوين سنتي باغات
 باغات آمدن وجود هب. دنباش مي طبيعت بهينه از گيري بهره هاي نمونه

 آميز مسالمت زندگي روش در گذشته انسان كهدهد  مي نشان قزوين
 روندي با چند هر را توسعه و دانسته مي زمان اين از بيش را طبيعت با

 سنتي باغات .است نموده مي دنبال پايدار واقعي معناي به وليكن ،كند
 باغات اين. اند نموده ايفا را منظوره چند نقشي تاريخ طول در قزوين
، منطقه هواي و آب با سازگار هاي ميوه آوردن عمل به بر عالوه

 و تصفيه باعث و اند كرده عملنيز  قزوين شهر هاي شش همچون
 اين تاكنون گذشته از ضمن در. اند هشد قزوين شهر هواي طراوت
 پايين مزارع براي را دست باال يها بسيال كننده مهار نقش باغات
، باغات حوزه در فصلي يها بسيال شدن مهار با. اند هتداش دست
باغات سنتي قزوين . ه استديگرد انجام نيز منطقه آبخوان تغذيه

 هاي كرت ازا ه باغ سطحو  شندبا مي حصار نوع هر فاقدعمدتاً 
 .)1381اخويزادگان، ( است شده تشكيل متفاوت ابعاد با مختلفي

 زمين شيب گرفتن نظر در با كه اند هشد ايجاداي  هگون به ها تكر
 يها تكر به بلندتر يها تكر از هم، دنبال هب ها تكر آبياري امكان
 در باغاتاين  كهدهد  مي نشان ها بررسي. باشد داشته وجود تر پست
آنها  به سوي  شهر تدريجي توسعه و آب كمبودبه واسطه  حاضر حال

 آبي منابع مطالعه مورد حوزه در. وضعيت چندان مناسبي ندارند
 .دارند را خويش يها تمحدودي هركدام كه ندشو مي يافت متعددي

  :از عبارتند منابعاين 
 از بخشي آبياري وظيفه كدام هر كه منطقه گانه پنج يها رودخانه -1
 بازار، باراجين، از عبارتند ها رودخانه اين. دارند عهده بر را غاتبا

 يها اندازي دست علت به حاضر حال در .دليچاي و زويار وشته،
 قطع باغات حقابه از بخشي و نداشته مناسبي وضعيت باالدست

  .است گرديده

 و غني منبع تنها عنوان به كه طالقان كانال عيتقوم خوشبختانه -2
 كه است اي گونه به باغات به نسبت گردد مي محسوب طقهمن پايدار

 از تاكنون متاسفانه وليكن ،نمايد مشروب را باغات كليه تواند مي
 در قزوين سنتي باغات برايرسمي  تخصيص گونه هيچ كانال محل
 .است نشده گرفته نظر

 مشروب عميق اهــچ 15 از اغاتـب از بخشي اضرـح الـح در -3
 يها چاه حفر با رابطه در .باشند مي خصوصي تاعمد كه دگردن مي

 وليكن باشد، مي بحراني مناطق جزء قزوين دشت چند هر ، جديد
 .است نگرديده منتفي كامال مطالعات اين در نيز گزينه اين از استفاده

را نيز مي توان جزء منابع پايدار  قزوين شهر شده تصفيه پساب -4
 جايي در خانه تصفيه محل متاسفانهوليكن . منطقه محسوب نمود

 آبياري براي شده تصفيه پساب از توان نمي راحتي به كه گرفته قرار

 تحويل محل مناسب تمهيداتي اتخاذ با چنانچه  .نمود استفاده باغات
 با توان مي نسبت به محل باغات باشد، تري مناسب جاي در پساب

 نمود هاستفاد باغات از بخشي آبياري جهت آن از مجدد تصفيه يك
  .)1381حسينيان ، (

 
 برحسب و بندخاكي با آب انحراف باغستان درآبياري  معمول روش

 درختان و انگور هاي بوته برگ و شاخ و علف كمك با ضرورت
 از بعضي در. دشو مي انجام شكل دو بهها  باغ به آب ورود .شدبا مي
 اين. دنشو مي آبياري مستقيم طور به شندبا مي نهرها مجاور كه ها باغ
 مشكالت ها خشكسالي در آب خريد يا و دوم آب زمان درها  باغ

 گاهي ،دارند فاصله نهرها با كه باغاتيبراي آبياري  .دارند كمتري
تا آن باغ مشروب  بگذرد باغ 4 يا 3 از بايد آب كه دشو مي مشاهده

 طشتكي گردشي، غالم آبياري هاي روش .)1381اخويزادگان، (گردد 
 كار به باغات مناطق از بعضي در محدود صورت به زنياي  هقطر و

روش آبياري غالم گردشي يك روش سنتي آبياري  .اند هشد گرفته
ها به صورت  در اين روش جويچه .باشد اي در ايران مي جويچه

روش آبياري ). 1386كفايتي و همكاران، (گردند  مارپيچي اجرا مي
سطح مزرعه داشته باشد تواند توزيع مناسبي از آب در  مورد نظر مي

ها باعث كاهش سرعت پيشروي  در ضمن شكل مارپيچي جويـچـه
آب در جويچه شده در نتيجه آب فرصت بيشتري براي نفوذ در خاك 

 شده انجام مطالعات رد). 1385شعباني و سپاسخواه، (كند  پيدا مي
 آبي منابع ،مورد بحث سنتي باغات دقيق شناخت با تا گرديده تالش
 ضمن كه گردد تهيه مدلي ممكن آبياري هاي روش و منطقه
 موجود آبي منابع ي تامين آب در سطح باغات،ها هزينه سازي حداقل

 هكتاري 2237 عهومجم كل آبي نياز تا شوند گرفته بكاراي  هگون به
  . گردد تامين عهلمطا مورد

  

 مدل ساختار -2

 و بآ منابع تعدد و منطقه در موجود يها پيچيدگي به باتوجه
اصالح تدريجي روش آبياري  لزوم همچنين و آبياري هاي روش

) به دليل سازگاري درختان كهنسال با روش آبياري موجود(باغات 
. رسد هاي كوتاه و بلند مدت ضروري به نظر مي ارائه دو برنامه در افق

 –سازي  بنابراين در اين مطالعات تالش گرديد تا با ايجاد مدل شبيه
و بيشترين  هزينه كمترين با باغات آبيارياماندهي سازي، س بهينه
 استفاده با مدل اين .وري از منابع آب محدود منطقه محقق گردد بهره

 خطي ريزي برنامه روش به و )OR( 1عمليات در تحقيق تكنيك از
 رياضيات از اي شاخه عنوان به رياضي ريزي برنامه. گرفت شكل

 جورج كه پيشرفتي با ميمتص مسائل حل در منظم روشي و كاربردي
 خطي ريزي برنامه مسائل حل براي سيمپلكس الگوريتم در دانزيگ
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و برهاني،  1385محسني و خانجانخاني، ( شد شروع آورد وجود به
 يافته متعددي كاربردهاي مختلف يها بخش در امروزه و )1378
بندي  ريزي خطي تعريف چارچوب و فرمول در تهيه مدل برنامه .است

. باشد ها بسيار حائز اهميت مي ر قالب تابع هدف و محدوديتمدل د
 حل و مدل تعريف جهت Lingo 8 افزار نرم از مدل اين تهيه براي

 هاي ماتريس تعريف براي نيز Excel افزار نرم و است شده استفاده آن
 مسلم آنچه .است شده گرفته بكار  مدل به آنها ورود و نياز مورد
 و هدف تابع كه نياز مورد هاي ستسيا تعيين جهت در است

 سازي شبيه مدل بايد ،باشد مي ريزان برنامه شده ديكته هاي محدوديت
 است واضح .(Yazicigil,1995) نمود همراه سازي بهينه مدل با را

 روي كه هايي تنش بيني پيش جهت سازي شبيه هاي مدل كه
  .(Gorelik,1983) شوند مي گرفته بكار شود مي وارد سيستم
 مدل يك بايد برداري بهره بهينه برنامه يك تهيه براي بنابراين

 آگاه خوبي به مطالعه مورد سيستم رفتار از تا نمود تهيه سازي شبيه
 به سازي بهينه مدل با همراه گاه و مجزا صورت به گاه مدل اين. شد

 شده تهيه مدل در . (Heidari,1982) نمايد يم عمل مركب صورت
 سازي بهينه -سازي شبيه مركب مدل يك چارچوب در گرديده تالش
 دو با و بلندمدت و كوتاه افق دو درمدل مورد نظر  .شود عمل

 و) مدت كوتاه افق در( سنتي باغات به بخشي حيات محوري سياست
 از پس. گرفته است شكل) مدت بلند افق در( باغات شكوفا نمودن

 جهت نتوا مي را باغات كه گرديد مشخص متعدد هاي بررسي
 دو اين .نمود تقسيم اصلي مشخصه صفت دو به آبياري ريزي برنامه
 5 آبخور حوزه در اتباغ گرفتن قرار از عبارتند مشخصه صفت

 هاي عكس روي از كه باغ حياتي وضعيت و منطقه رودخانه
. است شده داده تشخيص قبلي مطالعات همچنين و اي ماهواره

يعني  نابودي حال در؛  دسته سه بهرا مي توان  باغاتوضعيت حياتي 
به معني باغاتي  پذير برگشت ، اند درآمده باير حالت به تقريباًباغاتي كه 

 سرسبزي كه باغاتييعني  پايدار و اند رفته بين از آنها از بخشيكه 

 انجام باغات اين براي الزم هاي رسيدگي و اند نموده حفظ را خويش
 محدوده هاي ذكر شده م بنديبه تقسي توجه با. دنمو تقسيم، شود مي

جدول و  شرح به  كه نمود تقسيم بخش 15 بهرا مي توان  باغات
  .باشند مي 1شكل 

 

بنا بر ) وضع موجود آبياري باغات سنتي(راندمان روش غرقابي 
مطالعات انجام شده توسط دانشگاه قزوين و سازمان جهاد كشاورزي 

هاي  با بررسي. )1385قاسمي، ( درصد برآورد شده است 30استان 
انجام شده در منطقه به طور متوسط راندمان آبياري  در اين مجموعه 

با توجه به همچنين . درصد در نظر گرفته شده است 33برابر 
آبي متوسط گياهان برآورد نياز  جهتبرآوردهايي كه در اين مطالعه 

ان نياز آبي خالص براي هر غالب مجموعه باغات سنتي انجام شد ميز
موسسه ( برآورد شده استمتر مكعب در سال  6500ر از باغات هكتا

با توجه به اين مقادير و در نظر گرفتن . )1371، تحقيقات خاك و آب
كل نياز آبي باشد  ميهكتار  2237كل مساحت باغات كه در حدود 
ميليون متر مكعب در سال  5/14خالص گياهان منطقه در حدود 

 33رفتن راندمان متوسط آبياري باشد در حاليكه با در نظر گ مي
به طوري كه ميزان آب مورد نياز براي آبياري كل مجموعه درصدي 

 1/44برابر با هكتار باغات در وضعيت پايدار قرار گيرند  2237همه 
آبدهي كه اين در حاليست . خواهد بودميليون مترمكعب در سال 

باشد كه  ميميليون مترمكعب  36ي منطقه به طور متوسط ها رودخانه
ي منطقه و تخصيص غير مستمري كه ها با در نظر گرفتن آبدهي چاه

در شود  ميگاها از كانال طالقان به بعضي از مناطق باغات داده 
ميليون متر  40شرايط خوشبينانه و با توزيع غير يكنواخت حداكثر به 

در حال  1به همين جهت با توجه به جدول . مكعب خواهد رسيد
هكتار نيز  630هكتار از باغات در حال نابودي و  350حاضر در حدود 

 .در مرز نابودي قرار دارد

  

  در منطقه مورد مطالعه گانه باغات 15مشخصات مناطق   -1 جدول

  كد منطقه  )هكتار(مساحت   وضعيت حياتي  حوزه آبخور  كد منطقه  )هكتار(مساحت   وضعيت حياتي  حوزه آبخور

  32  132  برگشت پذير  ليچايد  11  124  در حال نابودي  باراجين

  33  156  پايدار  دليچاي  12  248  برگشت پذير  باراجين

  51  78  در حال نابودي  زويار  13  420  پايدار  باراجين

  52  155  برگشت پذير  زويار  21  33  در حال نابودي  بازار

  53  153  پايدار  زويار  22  9  برگشت پذير  بازار

  72  68  ذيربرگشت پ  بازار و وشته  23  321  پايدار  بازار

  81  111  در حال نابودي  زويار و دليچاي  62  17  برگشت پذير  بازار و دليچاي

    63  212  پايدار  بازار و دليچاي
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  تقسيم بندي باغات از نظر وضعيت حياتي و رودخانه مشروب كننده  -1شكل 

  
بايد توجه كرد كه يكي از مشكالت اصلي در باغات قزوين فصلي 

 .باشد آبي اين مجموعه مي عمدهل بودن منابع بودن و غيرقابل كنتر
خطي تالش ريزي  برنامهدر ادامه با ارائه يك مدل  به همين جهت

 مدل اجزاء. گرديده براي حل اين مشكل تمهيداتي انديشيده شود
  :باشد تهيه شده بدين شرح مي

  

 تابع هدف  -2-1

ري ي مربوط به آبياها تابع هدف اين مدل حداقل كردن كليه هزينه
 .باشد در باغات مي
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 Cirهزينه تامين آب از منبع آبي تا مزرعه و  Csoدر اين رابطه 
 Vsor,s,i. باشد هزينه توزيع آب در مزرعه به ازاء هر متر مكعب مي

حجم آب تامين شده بر حسب ميليون متر مكعب در سال در منطقه 
با توجه به اين . باشد مي iروش آبياري  و به s، با منبع آبي  rباغي 

ي آبياري باغات به دو بخش اصلي هزينه تامين آب ها امر كه هزينه
انتخاب هر منبع آبي و هر شود  و هزينه آبياري در باغ تقسيم مي

  . نمايد هاي متفاوتي را بر باغدار تحميل مي روش آبياري هزينه

ي محلي هزينه ها يو بررس اساس مطالعات انجام شده در منطقهبر
هاي محلي و كانال طالقان به دست آمد  تامين آب از رودخانه متوسط

ريال براي هر متر مكعب آب در  57كه با تعديل نمودن آن مبلغ 
همچنين با برآوردهاي انجام شده هزينه . برآورد گرديد 1386سال 

ريال و از  120هاي موجود به ازاء هر متر مكعب  تامين آب از چاه
در مورد . ريال به دست آمد 170هاي جديد هر متر مكعب  هچا

استفاده از پساب ناشي از تصفيه فاضالب شهر قزوين با لحاظ نمودن 
النظاره شركت آب  برداري و حق گذاري و بهره هاي سرمايه هزينه
هاي  بر اساس هزينه. ريال برآورد گرديد 50اي هر متر مكعب  منطقه

روش آبياري موجود كه از طريق آن  متفاوتي كه باغداران براي
هاي به  اند و بررسي نمايند، اعالم نموده باغات خويش را مشروب مي

 35عمل آمده هزينه توزيع آب در سطح مزرعه براي آبياري غرقابي 
ريال و سطحي مدرن  94ريال ، غالم گردشي  220اي  ريال ، قطره

در نظر گرفته  1386ريال به ازاء هر متر مكعب به قيمت سال  100
الزم به توضيح است كه براي محاسبه قيمت پساب و روش . شد

هاي تشويقي  ها و سياست اي با توجه به باال بودن هزينه آبياري قطره
ها مشاركت  دولت، فرض گرديده كه دولت در تامين بخشي از هزينه

   .نمايد
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  ها يتدمحدو -2-2

 دو افقتوجه به باشد كه با  ميي متعددهاي  شامل محدوديتمدل 
تعدادي از آنها  كه براي مدل تعريف شده استبلندمدت  ومدت  كوتاه

 .نمايند تغيير مي
  

در برنامه كوتاه مدت و  s5≤≤1(براي هر روش آبياري در رابطه اول 
1≥≥s6 1ماه سال  12و طي ) براي برنامه بلند مدت≥≥s12  چنين

  : بيان شده است

)2 (∑ ∑ ×≤×
= =

R

r

I

i
istitisr QDQSDWDVso

1 1

max)( ,,,,
  

حداكثر آبدهي ساليانه هر يك از منابع آبي  Qmaxاين رابطه در 
 ساليانه آبدهي ميزان شده انجام مطالعات براساس .باشد منطقه مي

 و طالقان كانال و دليچاي ، زويار ، بازار،وشته ، باراجين يها رودخانه
 22/6 ،8 ، 8، 5 ، 2، 8 ، 8 ترتيب به جديد يها چاه و موجود يها چاه

 DQSو  DWD. است گرديده برآورد سال در مترمكعب ميليون 5 و
به ترتيب توزيع زماني آبياري باغات و توزيع زماني امكان آبگيري از 

 DWDدر  Vsoدر حقيقت حاصل ضرب . باشد منابع مختلف آبي مي
ميزان آب تامين شده براي هر منطقه باغي به ازاء هر منبع و به هر 

ر اين تابع امكان تامين نياز آبي د. باشد روش آبياري در هر ماه مي
باغات بر اساس روش آبياري منتخب و ميزان آبگيري ماهيانه از 

  . منابع مختلف آبي منطقه محدود گرديده است
  

در برنامه كوتاه  s5≤≤1(براي هر روش آبياري در محدوديت دوم 
 s12≤≤1ماه سال   12و طي ) براي برنامه بلندمدت s6≤≤1مدت و 

  :داريم 

)3(   ∑ ∑ ≤×
= =

R

r

I

i
itisr MonthQDWDVso

1 1

max)( ,,,
  

گردد كه در زمان استفاده از هر منبع  به مدل ديكته ميرابطه در اين 
و در ميزان آبدهي آن منبع آبي شود آبي بايد توجه به توزيع زماني 

نمايد كه در هيچ حالتي  اين محدوديت، مدل تالش مي چارچوب
بيشتر  )QmaxMonth(تامين آب از حداكثر ظرفيت منبع در هر ماه 

  .نشود

  
در رابطه سوم بيان گرديده كه مجموع كل آبي كه از يك منبع خاص 

گـردد  هاي متفاوت آبياري تامين مي براي مناطق مختلف و به روش
  .نبايد بيشتر از كل ظرفيت ساليانه تامين آب از آن منبع باشد

)4(         ∑ ∑ ≤
= =

R

r

I

i
sisr QVso

1 1

max,,
  

 :غات داريم براي هر منطقه از بادر رابطه چهارم 
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براي مدل تعريف شده است كه تامين آب از هر منبع رابطه در اين 

با لحاظ كردن راندمان روش در هر ماه هر روش آبياري به تامين و 
، )IDX(آبي منتخب امكان دسترسي به منبع  مورد نظر،) Eff( آبياري

ا توجه به نوع روش آبياري امكان استفاده از منابع آبي مختلف ب
امكان استفاده از روش آبياري منتخب در هر و) IDXSoIr(منتخب 

بايد بزرگتر يا برابر نياز آبي هر منطقه باغي ) IDXIr(منطقه باغي 
نياز آبي خالص هر هكتار از باغات برحسب متر متوسط   DW.باشد

ياز آبي با توجه به برآوردهايي كه در بخش ن. باشد مكعب در سال مي
شده در اين مدل نياز آبي غالب در مجموعه باغات انجام گياهان 

متر مكعب در  6500 به طور متوسط خالص هر هكتار از باغات سنتي
 .)1371موسسه تحقيقات خاك و آب، ( سال در نظر گرفته شده است

Ar  حاصل . باشد گانه باغات مي 15مساحت هريك از نواحي مناطق
نياز آبي خالص كل منطقه باغي مورد نظر را  ضرب اين دو پارامتر

هاي به عمل آمده از مراجع مختلف و   با توجه به بررسي .دهد مي
اي،  هاي آبياري غرقابي، قطره همچنين وضعيت منطقه براي روش

،  Irr (33(غالم گردشي و سطحي مدرن به ترتيب راندمان تقريبي 
  ه است درصد براي هريك در نظر گرفته شد 65و  55، 90

) Garg, 1999 ) ( ،در رابطه پنجم ). 1372و عليزاده،  1385قاسمي
در هر منطقه مشخص و براي هر روش آبياري اگر منبع تامين كننده 
آب، چاه باشد بايد ميزان كل تامين آب محدود به ميزان آبدهي هر 

  .چاه در آن منطقه باشد

)6(          ∑ ≤
I

i
risr CapWellVso ,,

  

 CapWellrظرفيت برداشت از هر چاه در هر منطقه را نشان  حداكثر
معادله  چهاري ذكر شده ها رابطهدر برنامه بلندمدت عالوه بر . دهد مي

 ها در حقيقت اين محدوديت. اند تعريف شدهنيز جديد محدوديت 
مدت پيشنهاد  گردند كه برنامه بلندمدت در ادامه برنامه كوتاه باعث مي

  .ريزي نگردند اي طرح زيرهها به صورت ج شود و برنامه
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I

i
isr STVso
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در برنامه بلندمدت تعريف گرديده كه اين چنين  ها در اين محدوديت
بيني  غرقابي بايد كمتر از مقدار پيشروش  بهبياري آحداكثر حجم 

به ترتيب كل  ST3و  ST2 و ST1. شده در برنامه كوتاه مدت باشد
ها و كانال طالقان  حجم آبياري غرقابي از رودخانه باراجين ، ساير رود

ميزان آبياري از طريق روش آبياري غالم  ST6و  ST4 . باشد مي
آبياري غرقابي در  درصد كاهش ST5گردشي و قطره اي است و 

برنامه بلندمدت نسبت به برنامه كوتاه مدت است كه در اين مطالعه 
 )9(در رابطه . )8و 7معادالت (درصد در نظر گرفته شده است  50

است كه در برنامه بلندمدت ظرفيت آبياري قطره اي  تعريف شده
ه رابط .بيني شده در برنامه كوتاه مدت كمتر باشد نبايد از ميزان پيش

گوياي اين سياست است كه ميزان استفاده از آب كانال طالقان ) 10(
  .از ميزان پيش بيني شده در برنامه كوتاه مدت كمتر نباشد

 

  نتايج و بحث -3

تالش در اين مطالعه مدل تهيه شده  ،همان طور كه قبال اشاره شد
ر نمايد تا با ارائه دو برنامه بهره برداري در منطقه باغات سنتي د مي

دو افق كوتاه و بلند مدت با كمترين هزينه نسبت به تامين نياز آبي 
نتايج به . كليه مناطق تحت مطالعه به صورت عادالنه اقدام نمايد

  .باشند بدين شرح مي استفادهدست آمده از مدل مورد 

  
حيات بخشي باغات تعريف شد كوتاه مدت سياست محوري  در برنامه

 2 شكل .گردد مي مات اين برنامه محسوبفوريت و اضطرار از الزاكه 
دهدكه مدل تالش نموده تا از ساده ترين روش نسبت به  نشان مي

در برنامه  .گانه باغات اقدام نمايد 15تامين عادالنه نياز آبي مناطق 
كوتاه مدت مدل تالش نموده تا با تحت كنترل درآوردن منابع آبي در 

) هاي منطقه و چاه افزايش تخصيص از كانال طالقان(دسترس 

وضعيت موجود را از حالت بحراني خارج نمايد هر چند كه در ادامه 
بينيم مدل در ارتقا راندمان آبياري در اين بازه چندان طرفي نبسته  مي

است، وليكن تالش نموده تا با استفاده بهينه از كانال طالقان كه يك 
ا با نياز آبي باشد تا حد ممكن تامين ر منبع مطمئن و در دسترس مي

، براي برنامه بلند مدت 2شكل در همچـنين . منطقه همزمان نمايد
چرا . باشند كانال طالقان و سد باراجين ميه، عمده تامين كنندمنابع 

باغات شكوفا نمودن ه كبرنامه اين سياست محوري  كه با توجه به
مدل تالش نموده تا حتي المقدور تامين آب مناطق تعريف شده است 

هاي آبياري  و روشپايدار منطقه آبي گانه باغات را از طريق منابع  15
از آنجا كه روش مرسوم آبياري در . با راندمان باال پيشنهاد دهد

 آب درتامين  و منبع اصلي باشد  روش آبياري غرقابي مي ،باغات
در  ، همان طور كهباشند ي فصلي ميها برنامه كوتاه مدت رودخانه

گردد روش آبياري غرقابي در اكثر قريب به  مشاهده مي 3 شكل
و  11مناطق وليكن چون . يشنهاد شده استپباغات  اتفاق مناطق

نياز به كاشت درخت از باشند و  ، مناطق كامال تخريب شده مي51
مدل ترجيح داده به علت راندمان باالي روش هست بنابراين ابتدا 

اين به  از ابتدا را تهر گونه توسعه در مجموعه باغااي،  قطرهآبياري 
بنابراين در مقطع كوتاه مدت تنها براي اين دو  پيشنهاد دهدروش 

  .اي پيشنهاد شده است منطقه روش آبياري قطره
  

گردد كه در برنامه بلندمدت عمده روش  مشاهده مي 4در شكل 
براي . باشد گانه، روش آبياري سطحي مدرن مي 15آبياري مناطق 

به ) درصد 90در حدود (راندمان مطلوب آن  اي عليرغم آبياري قطره
اي ديده نشده است  واسطه قيمت تمام شده باالي آن توسعه

  ).1377زاده،   قاسم(

  
  ميزان تامين آب از منابع آبي مختلف منطقه در دو افق كوتاه و بلند مدت  -2شكل 
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  افق كوتاه مدتي مختلف آبياري در ها گانه باغات با روش 15تامين آب مناطق   - 3شكل 

  
  ي مختلف آبياري در افق بلندمدتها گانه باغات با روش 15تامين آب مناطق   - 4شكل 

  
هاي جديد را  مدل در هيچ حالتي استفاده از چاهقابل ذكر است كه 

ي ها هبراي استفاده از چانيز در برنامه بلند مدت . نمايد توصيه نمي
توزيع تامين آب طي  5 در شكل. ده استشموجود پيشنهادي ارائه ن

گردد  همان طور كه مشاهده مي. هاي سال نمايش داده شده است ماه
در برنامه كوتاه مدت چون روش عمده آبياري روش غرقابي بوده و 

اند   هاي فصلي در نظر گرفته شده منبع عمده تامين آب، رودخانه
بدهي تامين آب قبل از اينكه تابع نياز آبي باغات باشد تابع ميزان آ

در حاليكه در برنامه بلند مدت از آنجا كه . منابع آب فصلي است
باشند يكنواختي بيشتري در  عمده منابع آب، منابع تحت كنترل مي

   . گردد هاي سال مشاهده مي توزيع آب باغات طي ماه

  
هاي آبياري با يك توزيع يكنواخت و  دهد كه هزينه نشان مي 6شكل 

به ازاء آبياري هر متر مربع زمين بدست  ريال 200عادالنه در حدود 

هاي خريد آب،  هزينه به دست آمده شامل هزينه. اند آمده
  .باشد گذاري و استهالك و بهره برداري مي سرمايه

  

پيشنهاد ميزان استفاده از هر روش آبياري براي دو برنامه  8در شكل 
مان مدل براي ارتقاء راند. گردد مدت و بلندمدت مشاهده مي كوتاه

آبياري تالش نموده تا از حجم آبياري به روش غرقابي كه روش با 
هاي با  باشد كاسته و به حجم آبياري با ساير روش راندمان پايين مي

  .راندمان باالتر افزوده است
  

نتيجه عملكرد مدل را به صورت ميزان راندمان آبياري در  8در شكل 
برنامه كوتاه مدت به  در. گانه باغات نشان داده شده است 15مناطق 

 33علت غالب بودن روش آبياري غرقابي، راندمان آبياري عمدتا بين 
درصد متغير است در حاليكه در برنامه درازمدت راندمان آبياري  40تا 

  درصد ارتقاء يافته است كه اين نشـــــان دهنـــده  70تا  65بيــن 
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  و برنامه كوتاه و بلند مدتي سال در دها ميزان تامين آب طي ماه  - 5شكل 

  

  گانه باغات در دو برنامه كوتاه و بلند مدت 15هزينه آبياري ساليانه هر متر مربع زمين  در مناطق  - 6شكل 

  
  ميزان استفاده از هر روش آبياري طي دو برنامه كوتاه مدت و بلند مدت - 7شكل 
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  ت در دو برنامه كوتاه و بلند مدتگانه باغا 15راندمان متوسط آبياري در مناطق   - 8شكل 

  
گيري صحيح مدل در ارائه برنامه احيا و شكوفايي باغات سنتي  جهت

در مجموع، مدل جهت اجراي برنامه كوتاه مدت به . باشد قزوين مي
ميليون متر  5/24ميليون متر مكعب و در برنامه بلند مدت به   5/38

نياز آبي خالص باغات  با در نظر گرفتن. مكعب آب در سال نياز دارد
ميليون متر مكعب محاسبه شده  5/14مورد مطالعه كه در حدود 

درصد، پس از اجراي  33است، راندمان آبياري در وضع موجود حدود 
درصد ارتقاء  59درصد و در برنامه بلند مدت به  38برنامه كوتاه مدت 

  .باشد پيدا كرده است كه راندماني مطلوب مي
  

 گيري نتيجه -4

توان پيشنهادات مربوط به بخش  ا توجه به نتايج بدست آمده ميب
  :را بدين شرح ارائه كرددر منطقه مورد مطالعه آبياري باغات 

  
در برنامه درازمدت، مدل مورد استفاده براي حيات بخشي باغات، 
منابع آب قابل كنترل و با اعتماد پذيري باالتر مثل استفاده از پساب 

از كانال طالقان و همچنين روش آبياري با تصفيه شده و تخصيص 
راندمان باالتر همچون آبياري سطحي مدرن را پيشنهاد داده است  

، در جهت ساماندهي آبياري باغاتبنابراين ). 7و  4، 2هاي  شكل(
انتقال پساب به محل هاي  بخشاز جمله دولت بايد در چند بخش 

اصلي و بخشي از ي ها باغات، مشاركت در پوشش و ساماندهي كانال
اي در  ي آبياري قطرهها توسعه سيستم و ي نيمه اصلي منطقهها كانال

همچنين با  .گذاري نمايد منطقه تسهيالتي فراهم كرده و سرمايه
كه نقش باغات سنتي به عنوان اولين سيستم  توجه به اين امر

به خاك نظر باشد و  كننده آبخوان پايين دست انكارناپذير مي تغذيه

ميليون متر مكعب  8حداقل  مي توانب منطقه شمالي باغات،  مناس
آب تخصيص داده شده از محل كانال طالقان براي تغديه مصنوعي را 

چرا كه  .غذيه مصنوعي در محل باغات سنتي تخصيص دادبه عنوان ت
ترين منبع تامين كننده باغات در برنامه دراز  برابر پيشنهاد مدل، اصلي

همان طور كه گفته شد مدل تالش . خواهد بودمدت، كانال طالقان 
. نموده تا در دراز مدت از منابع با كنترل پذيري بيشتر استفاده نمايد

گردد طي برنامه  مشاهده مي 2در نتيجه همان طور كه در شكل 
گانه فصلي منطقه به حداقل  5هاي  درازمدت استفاده از رودخانه

ون كانال طالقان و رسيده و به جاي آن تخصيص از منابعي همچ
بنابراين در جهت . پساب تصفيه شده در دستور كار قرار گرفته است
اجراي هاي فصلي  استفاده حداكثري از منابع آب منطقه و رودخانه

ي تغذيه مصنوعي در باالدست و پايين دست رودهاي سيالبي ها طرح
هاي منطقه در برنامه كوتاه  رودخانه. موجود بسيار ضروري مي باشد

مدت همچنان تامين كننده اصلي بوده و در برنامه دراز مدت نقش 
ي ها طرحدر نتيجه اجراي . كليدي در تامين نياز آبي منطقه دارند

. رسد بسيار ضروري به نظر مي ها ترميمي در باالدست رودخانه
د و پس از شوبصورت كامل متوقف بايد برداشت شن و ماسه 

مل مشخص و كامالً محافظه مطالعات الزم و تهيه يك دستورالع
همچنين  .كارانه جهت برداشت محدود شن و ماسه مجوز صادر گردد

اجراي سد باراجين كه در حال حاضر فاز يك مطالعات آن به تصويب 
چرا كه احداث اين سد نقش  بايد در دستور كار قرا گيرد رسيده است 

 .شتتوسعه پايدار باغات خواهد دابسيار موثري در حيات بخشي و 
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 ها پي نوشت

1- Operational Research  
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