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 چکیده

اجتماعی و یک عنصر کمیاب حیاتی و بدون جایگزین -حفاظت و استفاده بهینه از آب بعنوان کاالیی اقتصادی

رس امری مهم است. در نتیجه تصمیم گیری و سیاست های جدید کشاورزی در رابطه با منابع آبی در دست

مستلزم تجدید نگرش جدی است. در این راستا در مطالعه حاضر الگویی برای تخصیص بهینه آب آبیاری بین 

محصوالت قابل کشت در منطقه ممسنی استان فارس ارائه می شود، که به ازای مصرف هر واحد آب آبیاری، 

ی آرمانی استفاده شده است. دو ریزی فازبرای دستیابی به این هدف از روش برنامه بیشترین سود حاصل شود.

آرمان فازی شامل بیشینه کردن سود و کمینه کردن مصرف آب، در قالب دو سناریو با هم مقایسه شدند. 

های جهاد کشاورزی اطالعات مورد نیاز این تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری و همچنین آمارنامه

های متفاوت در تابع هدف برآورد شد. نه مصرف آب با وزنآوری گردید.دو الگوی بهیشهرستان ممسنی جمع

های تحقیق نشان باشند. یافتهگندم، جو، ذرت، خیار، گوجه فرنگی محصوالت مورد مطالعه در این تحقیق می

داد که بین این دو الگوی بهینه مصرف آب تفاوت محسوسی وجود دارد. محصوالت جو و خیار سبز درتمام 

ف آب وجود دارند. محصول گوجه فرنگی از تمام الگوهای بهینه مصرف آب حذف شده الگوهای بهینه مصر

  .است

 

 تخصیص آب ، ممسنیسازی ، بهینهریزی آرمانی فازی، برنامهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه

های عمده برای جمعیت در حال رشد کشور مسئله آب و مدیریت استفاده از آن است. اهمیت بخش یکی از چالش مقاالت

های اقتصاد، باید مورد توجه جدی کننده منابع آبی کشور در مقایسه با سایر بخشکشاورزی در این موارد به عنوان باالترین مصرف

های صحیح در این های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست(. بر این اساس، ارائه شیوه6831قرارگیرد )روحانی و همکاران، 

 (.6831رسد. )سیدان و فیروزآبادی، به نظر میبخش کامالً الزم و ضروری 

های موجود در درصد از آب 83/0فقط  جهان را به خود اختصاص داده، درصد از مساحت خشکی های 6/6کشور ایران، با اینکه 

می گیرد که نیاز صورت  های جوی اکثراً در فصل بهاراختیار دارد. از سوی دیگر در اغلب مناطق ایران، ریزش های جهان را درخشکی

جوی به طور یکسان در کشور فرو نمی بارند و برخی مکان  همچنین، ریزش های. چندانی به آب برای فعالیت های کشاورزی نیست

می دهد که  کنند. محدودیت منابع آب و توزیع فصلی نامناسب بارندگی نشانبارندگی کمتر دریافت می ها بارندگی بیشتر و برخی

ی برای بهره عریزی جامشناسایی و مطالعه کرد تا برنامه های موجود سطحی و زیرزمینی کشور را به خوبیت منابع آبابتدا باید ظرفی

های زیرزمینی تأمین های سطحی و آببخش کشاورزی نیاز آبی خود را از دو منبع آباز طرفی  .گیرد برداری صحیح از آنها صورت

تواند به تنهایی تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی باشد )باریکانی این دو منبع نمی کدام از کند. شایان ذکر است که هیچمی

های سطحی به دالیل مختلف اشاره کرد که باعث ایجاد عدم توان به نوسان یا عرضه تصادفی آب(. در این باره می6836 و همکاران،

 ای زیرزمینی را آشکار می سازد. هاطمینان به این منبع شده و ضرورت استفاده تلفیقی از آب

یابد و عرضه آن به دلیل قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه خشک تقاضای آب کشاورزی در ایران روز به روز افزایش می

 ها در گروجهان محدود است. به همین دلیل این ماده حیاتی در ایران یکی از مهمترین ارکان توسعه است که توسعه سایر بخش

 (.6831برداری پایدار از آن است )شمس الدینی لری، بهره

های زیرزمینی، بروز منطقی از منابع آب موجود بویژه آبرویه و غیرطی سالهای گذشته به دالیل متعددی نظیر استحصال بی

کشور نابود و یا در معرض خطر برداری از منابع آبی، برخی از منابع همشکالتی نظیر خشکسالی و عدم رعایت اصول حفاظت در بهر

درصد از منابع آبی استحصال شده در بخش  30(. همچنین، در ایران از یک سو حدود 6831اند )زارع مهرجردی، نابودی قرارگرفته

رسد و از سوی دیگر میزان بازدهی آب مصرفی در بخش کشاورزی بسیار پایین بوده و حدود یک سوم آن به کشاورزی به مصرف می

(. مدیریت ضعیف آبیاری نیز در ایران، منجر به افزایش تقاضا برای 6838رود )حسین زاده، ف نهایی رسیده و مابقی به هدر میمصر

(. بنابراین، زمانی که 6811ای از آن گردیده است )ترکمانی و همکاران، این نهاده حیاتی و همچنین هدر رفتن مقادیر قابل مالحظه

گیرد )روحانی و همکاران، ود، مدیریت تقاضای آب یعنی کاهش تقاضا در مصرف آن مورد توجه قرار میشعرضه آب دچار بحران می

کرده و  تیریرا مد دینهاده مهم تول نیاستفاده از ا د،یجد یدر تالشند تا با راهکارها وستهیامر پ نیرو متخصص نیاز هم (.6831

 شیندارد اما افزا یتازگ رانینظران مسئله کمبود آب در ا ه دهند. به اعتقاد صاحباز آن ارائ نهیاستفاده به یرا برا یمدون یبرنامه ها

شده، آموزش  شنهادیپ یرا رقم زده است. از راهکارها یاکنندهنگران طیمشکل دامن زده و شرا نیا هب یو کاهش بارندگ تیجمع

حجم مصرف آب را به خود اختصاص داده به اعتقاد  نیباالتر رانیدر ا یکه کشاورزآب به شهروندان است و از آنجا  نهیمصرف به

)عوض  تر کندرا روشن یاتیماده ح نیا ندهیآ تواندیآب م تیریمد حیصح یهاو استفاده از روش ستمیس نیدر ا یکارشناسان بازنگر

 .(6838یار، 

با کاهش چشمگیری مواجه بوده  های سطحی و زیر زمینی طی سالهای گذشتهاما عالوه بر تمامی این تالشها، بازهم حجم آب

ها، عدم تخصص کافی در استخراج این عامل کمیاب تولید و فقدان مدیریت مناسب است. دلیل عمده آن نیز پس از کاهش بارندگی

 ریزان و متخصصان حوزه تأمین آب است. استفاده از منابعدر بکارگیری منابع آب و عملی نشدن راهکارهای ارائه شده توسط برنامه

برند و از طرفی، بازده سیستم آبیاری مزارع آنها نیز به نسبت پایین آب در کشورهایی که از نظر حجم این منابع در بحران بسر می

ریزی برای استفاده از منابع آب در ایران نیز، به عنوان کشوری که ریزی نیاز دارد. برنامهاست، بیش از سایر کشورها به توجه و برنامه
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شود و هم راندمان پایینی در سیستم آب رسانی به محصول وضعیت اقلیمی، جزء مناطق خشک و کم باران محسوب میهم از نظر 

 (.6838دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.)عوض یار، 

های جدید راهنقش ویژه و بدون جایگزین آب در رشد محصوالت کشاورزی و کمیابی این نهاده تولید باعث تالش در جهت یافتن 

کنند سازی الگوی کشت متعارف، ترکیب کشت را در سطح مزرعه چنان تعیین میدر بهینه گردد.برای استفاده بهینه از این نهاده می

باشد. بر این که سود بیشینه شود. حال آنکه در نواحی خشک از جمله غالب مناطق کشور ما این آب است که عامل محدود کننده می

های رقیب تخصیص دهیم که سود بیشینه شود. در این صورت محصوالتی است که میزان آب موجود را چنان به فعالیت اساس، بهتر

 آب مصرف شده بیشترین سود را بدست دهند. واحدبیشتر کشت خواهند شد که به ازای هر، 

 فرضیات -1-1

 نیست. بهینه ،مطالعه مورد در منطقه مصرف آب آبیاری موجود ( الگوی6

 شود.سازی الگوی مصرف آب، باعث کاهش مصرف آن مینه( بهی1

 وش تحقیقر
درامد   دنکر بیشینه مصرف آب زیرزمینی و کردن کمینه هدف دو گرفتن نظر در با چندهدفه ریزیبرنامه روش از مطالعه این در

 در کشاورز اهداف با شاید پمپاژ کل کردن کمینه که حالی در است کشاورز مدنظر اهداف شده است. بیشینه کردن درآمد از استفاده

ریزی در منابع آب پیچیده بوده و نیاز رود. به دلیل تنوع در اهداف و قیود، مساله برنامه شمار به زیست محیطی اهداف از و باشد تضاد

برای فائق آمدن بر این دهند. ریزی را تشکیل میها مهمترین بخش از فرایند برنامهباشد، که این مدلهای مناسب ریاضی میبه مدل

ریزی آرمانی فازی (. در تکنیک برنامه,Biswas and Pal 2005) سازی چند هدفه مطرح شدمشکل، مفهوم فازی برای مسائل بهینه

-شود نسبت به برنامهتوانند قطعی یا فازی باشند که باعث میها میعالوه بر دستیابی همزمان به چندین هدف، اهداف و محدودیت

 (. Chalam, 1994ریزی خطی معمولی برتری داشته باشد )آرمانی و برنامهریزی 

 ریزی آرمانی فازی در این مطالعه عبارتند از:دالیل استفاده از مدل برنامه

 وجود اهداف غیر قابل جمع در بخش تولید توسط کشاورزان و دولت -6

 تغییر در اهداف با گذشت زمان و امکان لحاظ آن در مدل -1

 لحاظ سطوح آرمانی آنها در مدلها و امکان دم دسترسی به اهداف و محدودیتع -8

 ها در مدلگذاری اهداف و آرماناولویت امکان -3

 

 دهند.فرم کلی مدل چند هدفه فازی را به صورت زیر نشان می

 
Find   1 2 3, , , ,  nx x x xX    

   So as to satisfy   )6( 

 i if x b

 
 
 
  

  

 :Subject to  
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 ,  0AX B X

 
 
  
  

  

که  if x  ،i امین هدف فازی )خطی یا غیر خطی( وib    سطح آرزو مرتبط با if x  های باشد. عالمتمی  ،  ،  

AXمنعکس کننده فازی بودن سطوح آرزو و  B

 
 
 
  

 باشد.می قطعی هایمحدودیت مجموعه کننده منعکس 

 بدست پایین و تحمل باال قابل تغییرات تعریف از که آنها به مربوط عضویت توابع بوسیله اهداف فازی گیری تصمیم محیط در 

کند که امین هدف فازی در باال بیان می iسطح آرزوی  .دارد هدف نوع به بستگی عضویت تابع نوع و شوندمی مشخص آید،می

 به همان میزان راضی خواهد شد ibتغییرات قابل تحمل مجاز یا کمتر ازبه میزان  ibتصمیم گیرنده حتی برای مقادیر بزرگتر از 

  و      ، داده شده  هایمحدودیت انواع با فازی اهداف آرزوی سطوح به دستیابی برای مجاز تحمل قابل تغییرات محدوده

به ترتیب به صورت    ,i i i ib t b t  ،( , )i i ib b t،   ,i i ib t b  ،خواهد بود که   i ib t  و i ib t  محدوده ترتیب به 

باشد، تابع عضویت  ibدهنده تغییرات قابل تحمل برای سطح آرزوی نشان it اگر  .شوندمی نامیده باال و پایین تحمل قابل تغییرات

متناظر با اهداف فازی،  i xتواند به صورت زیر تعریف شود.، می 

 بهینه و تعیین الگوی به دست آمده نتایج تحلیلبه GAMS افزار  نرم از استفاده با ها،مقادیر محدودیتو  فنی ضرایب تعیین از پس

 پرداخته  شد. مصرف آبحداقل کردن و کشاورزان درآمد سازی حداکثر اهداف با مصرف آب

 

  یافته ها

گیری به ها و میانگینآوری دادهمترمکعب آب مصرفی که پس از جمع 6000(، اطالعات پایه در شهرستان برای هر 6در جدول )

 دست آمده، نشان داده شده است. 

 اطالعات پایه مورد استفاده در الگوی مصرف آب وضعیت موجود (:6) جدول

 زمین محصول

 )متر مربع(

 سرمایه

 )ریال(

 بازده خالص

 )ریال(

 X 1100 1110000 3111100)1(  گندم 

 X    8888 8611111 33888883888)2(جو     

 X    163 6313116 11131163313)3(ذرت  

 X 6110 60000000 16110000)4(خیار   

 X  163 1000000 60163131316)5 (گوجه 

 مأخذ: جهاد کشاورزی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

مربوط به بازده کل، آب مصرفی کل در بخش کشاورزی، سرمایه کل مورد نیاز برای کشت محصوالت مورد ( اطالعات 1جدول )

 باشد.مطالعه در الگوی مصرف آب فعلی در منطقه می

(: اطالعات کل، الگوی مصرف آب فعلی در منطقه زابل  1جدول )  

 بازده کل نام محصول

 )ده میلیون ریال(

 کل آب مصرفی

 )هزار مترمکعب(

 کل سرمایه

 )ده میلیون ریال(

 61600 33000 81100 گندم

 1310 1300 1110 جو

 3300 88100  61100 ذرت

 81 81 13 خیار

 31 33 30 گوجه

 110 1100 1331 انگور

 10633 36061 11010 جمع کل

 مأخذ: نتایج تحقیق

 

بازده خالص، که با توجه به اهدف ما که حداکثر کردن سود، حداقل کردن آب، کود و سم  های( مقدار مطلوب آرمان8جدول )

 .دهدباشد و همچنین حد نوسان مجاز را نشان میمی

 ییراترمان و حد مجاز تغآ( مقدار مطلوب هر 8جدول )

 حد نوسان مجاز سطح آرمانی هدف

 61000 11000 خالص )ده میلیون ریال(سازی بازدهبیشینه

 61000 38000 سازی آب مورد نیاز )هزار متر مکعب(کمینه

 مأخذ: نتایج تحقیق
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 دهد.( اطالعلت مربوط به متغیرهای مدل را نشان می3جدول )

 ( اطالعات مربوط به متغیرهای مدل3جدول )

 شرح  متغیر  شرح  متغیر

1X  محصول گندم 

1 
 درجه عضویت برای آرمان سود خالص  

2X  محصول جو 

1 
 درجه عضویت برای آرمان آب 

3X  محصول ذرت 

4X  محصول خیار  

5X محصول گوجه  

 مأخذ: نتایج تحقیق`

 

 

 هاآرمان

 شود:های مربوط به مساله تخصیص آب به صورت زیر بیان میآرمان

 

MaxF1 = 8527500X1+9833333.333X2+5278571.429X3+21250000X4+10714285.71X5 ≥7.5*1011              )1(   

 سازی مصرف آبكمینه

 Min= 1000x1+1000x2+1000x3+1000x4+1000x5 ≤83000000                                                                   ) 3( 

 های سیستمیمحدودیت

 به زمین محدودیت مربوط

 2500X1+3333X2+714X3+1250X4+714X5 ≤16200000  (3                                                                              )  

 محدودیت مربوط به سرمایه

 
  

2750000X1+3166667X2+1428571X3+10000000X4+5000000X5 ≤2.01*1011 (1                                          )  
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 تابع هدف 

1,2i، برای iwکه   شوند و به ها به صورت اختیاری در نظر گرفته میهای فازی هستند. این وزنهای متناظر با آرمانوزن

ها باید برابر با یک داده خواهد شد. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که مجموع وزنهای با درجه اهمیت باالتر وزن بیشتری آرمان

 باشد.

Min   
2

1

i i i i

i

w w  



   )1( 

. .s t   
MaxF1 = 8527500X1+9833333.333X2+5278571.429X3+21250000X4+10714285.71X5 ≥7.5*1011

  

Min= 1000x1+1000x2+1000x3+1000x4+1000x5 ≤83000000 

 

 

1 2 3 4 5 62500 3333 714 1250 714 454 162600000X X X X X X     

  
2750000X1+3166667X2+1428571X3+10000000X4+5000000X5 ≤2.01*1011 

 
 

1 1 20 , , 1     
 

 

0cX   

 

 

باشد.کلیه اطالعات مربوط به به ترتیب مقدار آب تخصیص داده شده به گندم، جو، ذرت، خیارو گوجه می 5Xتا  1Xدر مدل باال 

آوری جمع 6838این مطالعه از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان و همچنین از وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات در سال 

 شده است.
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 هاوزن

ریزی، الزم بود وزن هر یک از اهداف مورد مطالعه مشخص بل از اجرای الگوهای برنامهبه منظور تامین اهداف مطالعه جاری، ق

 گردد.

یزیر(، وزن اهداف در نظر گرفته شده در مدل برنامه1جدول )  

 اهداف    وزن  

 
2w 1w  

 

3/0 1/0 
 بیشینه سازی سود 

 

3/0 11/0 
 آب سازیکمینه

 

1/0 11/0 
 و سم کود سازیکمینه

 

 

 

دهد. نکته حائز اهمیت در این جا این است که مجموع های در نظر گرفته شده برای هر یک از اهداف را نشان می(، وزن1جدول )

ریزی تامین کننده اهداف مختلف اجرا شد که نتایج های برنامهپس از مشخص شدن وزن اهداف، الگویها باید برابر با یک باشد. وزن

 ها به تفکیک منطقه مورد مطالعه ارائه شده است. آن
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یقتحق یج( نتا1جدول )  

هامتغیر  تخصیص بهینه آب    

  الگوی یک الگوی دو 

 
2w  1w   

 86/0  13/0  

1  

 6 6 

1  

 6 6 

2  

 - 10318333 
1X   

 83301300 - 
2X   

 - - 
3X   

 8033010 1611116 
4X   

 - - 
5X   

 

   

 

 مأخذ:نتایج تحقیق  

 

دهد. دو نوع الگوی بهینه ( نتایج برآورد مدل تخصیص بهینه آب کشاورزی برای محصوالت تحت مطالعه را نشان می1جدول )

( آورده شده است، 1اهمیت متفاوت برای هر آرمان( که در جدول )مصرف آب با توجه به سناریوهای وزنی متفاوت )با توجه به درجه 

 برای تابع هدف مورد نظر برآورد شده است.

با توجه به مقدار آب تخصیص داده شده در وضعیت فعلی با الگوی سناریوی اول مقاسیه می شود. که محصوالت گندم و خیار در  

کنند. و همچنین جو، ذرت و گوجه هیچ آبی دریافت بیشتری دریافت میالگوی سناریوی اول نسبت به وضعیت موجود مقدار آب 

که در آن اهمیت آرمان سود خالص دو برابر آرمان مصرف  1wکنند. نتایج بدست آمده در الگوی اول با توجه به سناریوی وزنی نمی

باشد، نشان دهنده این است که آب موجود به محصوالت گندم و خیار که بیشترین بازده در هر هزار مترمکعب آب را دارا آب می

از آب موجود را دریافت گردند، و همچنین گندم بیشترین سهم هستند، تخصیص داده شود و جو، جالیز و گوجه از الگوی اول حذف 

 نماید.می
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خیار در الگوی سناریو و  . که محصوالت جوشودا الگوی سناریو دوم مقاسیه میبا توجه به مقدار آب تخصیص داده شده، وضعیت موجود را ب

کنند. نتایج بدست آمده و گوجه هیچ آبی دریافت نمی ذرتکنند، و همچنین گندم، دوم نسبت به وضعیت موجود مقدار آب بیشتری دریافت می

باشند، سازی مصرف آب دارای اهمیت یکسانی میسازی سود و کمینههای بیشینهکه در آن آرمان 2wدر الگوی دوم با توجه به سناریوی وزنی 

باشند و از الگوی مورد نظر حذف برخوردار می، گوجه و گندم با توجه به نیاز آبی باال از سود کمتری ذرتنشان دهنده این است محصوالت 

 .گردیدند، و آب موجود به خیار با توجه به بازده باال و جو با کمترین نیاز آبی تخصیص داده شود

 

 پیشنهادات:نتیجه گیری و 

ن الگوی بهینه تخصیص ریزی فازی آرمانی در تعییبا استفاده از برنامه الگوی کشت فعلی بهینه نمی باشد. با توجه به نتایج تحقیق

یری از کاهش توان ضمن جلوگسازی آب، میسازی سود، کمینهآب آبیاری بین محصوالت قابل کشت و در نظر گرفتن اهداف بیشینه

 قدار مصرف آب را کاهش داد. این یافته گامی در جهت حفظ پایداری منابع آبی است.م ، درآمد خالص کشاورزی

ید محصوالت کشاورزی است تا ایران که مناطقی خشک هستند و آب بیشتر عامل محدود کننده تول شود در غالب نقاطپیشنهاد می

ریزی قرار گیرد نه زمین. بدین ترتیب به منظور استفاده بهینه از عوامل تولید و بیشینه نمودن درآمد کشاورزان آب محور برنامهزمین، 

 .با واحد مترمکعب تغییر کند مقدار آب مصرف شده متغیر تصمیم از مقدار سطح زیرکشت با واحد هکتار به
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