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مدیریت بهرهبرداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی -اقتصادی
الگوی بهینه کشت در منطقه رودبار الموت
ابوذر پرهیزکاری ،8محمد مهدی مظفری  ،رویا پرهیزکاری ،1مهنا پرهیزکاری

چکیده
امروزه برداشتهای بیرویه از منابع آب زیرزمینی افت شدیدی را در کمیت و کیفیت این منابع ایجاد نموده و
کشاورزی پایدار را در معرض خطر و تهدید قرار داده است .رشد بیرویه جمعیت و نیاز به منابع آبی بیشتر در
سالهای آتی ایجاب میکند که راهکارهای مدیریتی در زمینه برداشت صحیح از منابع آب ،تغذیه آبهای زیرزمینی و
افزایش بهرهوری منابع آب ،بهویژه در برنامههای اجرایی بخش کشاورزی تحت اولویت قرار گیرند .در این راستا
بهینهسازی مصرف آب بهعنوان گام اولیه میتواند نقش مهمی را ایفا نماید .به همین منظور ،هدف اصلی تحقیق حاضر
تعیین الگوی بهینه کشت برای استفاده صحیح از منابع آب در منطقه رودبار الموت استان قزوین است .برای نیل به
هدف فوق از مدل برنامهریزی کسری آرمانی و دادههای آماری سال  1931استفاده شد .حل مدل و تحلیل دادهها نیز
در محیط نرمافزاری  GAMZنسخه  93/3صورت گرفت .نتایج نشان داد که با تخصیص بهینه منابع آب عالوه بر
کاهش میزان آب مصرفی در مزارع ،هزینه و نیروی کار بکار گرفتهشده در هر هکتار از اراضی کاهش و شاخص
کارایی «نسبت سود به مصرف آب» در حدود  19درصد افزایش مییابد.
واژههای کلیدی :الگوی کشت بهینه ،برنامهریزی کسری آرمانی ،مدیریت منابع آب ،شاخص سود به آب مصرفی.

مقدمه
منابع آبی هر منطقه ،از جمله خصوصیاتی است که در طول زمان دستخوش تغییر قرار میگیرد .افزایش دما،
نیاز گیاهان به آب بیشتر ،افزایش جمعیت ،باال رفتن میزان مصارف عمومی و استفاده بیشتر از آب در بخشهای
صنعتی نسبت به گذشته باعث شده تا بهرهبرداری از منابع آب افزایش یابد .عالوه بر آن کاهش نزوالت آسمانی و عدم
تغذیه صحیح آبخوانها و سفرههای آب زیرزمینی از دیگر عواملی هستند که منجر به بهرهبرداری بیشازحد منابع آب
شدهاند .پیشبینیهای برخی از جوامع علمی حاکی از آن است که تا سال  3202مسئله مدیریت منابع آب ،اصلیترین
موضوع موردبحث در کشورهای مختلف جهان خواهد بود .این وضعیت بهویژه برای کشورهای منطقه خاورمیانه که
در حدود  0درصد از جمعیت جهان را در برمیگیرند حادتر میباشد .کشور ایران نیز بر اساس پیشبینیهای انجامشده
تا سال  3230به لیست کشورهایی که با وضعیت کمبود آب مواجهاند اضافه خواهد شد (خالدی احسانی .)1933 ،با
توجه به نقش اساسی منابع آب در پیشرفت جوامع ،مشخص میشود که دستیابی به سطح توسعهی پایدار بدون در
نظر گرفتن منابع آب تقریباً ناممکن بوده و در صورت امکان بسیار مشکل خواهد بود .برای دستیابی به اهداف توسعه
پایدار و غلبه بر مشکالت و چالشهایی که در بخش تأمین منابع آب وجود دارد ،نیازمند سرمایهگذاریهای کالنی در

 -1سرباز وظیفه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و عضو بنیاد ملی نخبگان
 -9استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)
 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) -کارشناس حسابداری دانشگاه عالمه قزوینی
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زیرساختهای منابع آب جهت ارتقاء مدیریت این منابع میباشیم .در این راستا رویکرد مدیریت منابع آب ،امکان
بهینه کردن مشارکت بخش آب در دستیابی به توسعه پایدار را فراهم میکند (.)Samani et al., 1994
تعریف مدیریت بهرهبرداری و مصرف بهینه آب
مدیریت بهرهبرداری و مصرف آب شامل مجموعهای از فعالیتهای بههمپیوسته بین صنعت آب و کشاورزان،
باهدف حفظ منابع آبی کشور و بهمنظور توزیع عادالنه آب در بخشهای کشاورزی و صنعتی است؛ تا اینکه بتوان با
کارایی بیشتر و هزینه کمتر در این بخشها به مطلوبیت یکسانی درزمینه مصرف دستیافت (پرهیزکاری.)1933 ،
منافع حاصل از مدیریت بهرهبرداری و مصرف بهینه آب
مهمترین منافع حاصل از مدیریت بهرهبرداری و مصرف بهینه منابع آب عبارتاند از -1 :کاهش میزان مصرف
آب در فصولی از سال که گیاهان زراعی با بهرهمندی از نزوالت و بارندگیها نیاز آبی کمتری دارند -3 .کاهش هزینه
تولید با افزایش بهبود کیفیت آب بدون نیاز به حفر چاهها -9 .تخصیص بهینه منابع آب در بلندمدت با ایجاد توازن در
مقادیر موجود و در دسترس آبهای سطحی و زیرزمینی -4 .اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت حفظ محیطزیست
و کاهش آلودگیهای زیستمحیطی -0 .آزادسازی سرمایههای الزم جهت بهرهوری صحیح منابع آب ،افزایش کارایی
آب در مزارع و افزایش رفاه کشاورزان (پرهیزکاری.)1933 ،
همکاری جهانی آب ( )GWPمدیریت بهرهبرداری از منابع آب را بهصورت زیر تعریف میکند:
«مدیریت بهرهبرداری از منابع آب فرایندی که توسعه و مدیریت هماهنگ آب ،خاك و منابع وابسته را بهمنظور
حداکثر کردن رفاه اقتصادی و اجتماعی به شیوهای عادالنه و بدون لطمه دیدن پایداری اکوسیستمهای حیاتی ترویج
میکند» .اجرای فرآیند مدیریت منابع آب ،درگرو تحقق «سه رکن» اساسی زیر میباشد (مدیریت جهانی منابع آب،
 .)1932فلوچارت شکل  ،1ارکان اساسی مدیریت منابع آب را بهوضوح نشان میدهد:

شکل  -1فلوچارت ارکان اساسی مدیریت منابع آب (پرهیزکاری)1931 ،

با توجه به نمودار فوق سیاستها و قوانین «برنامههای اجرایی» را مشخص میکنند .نقشهای نهادی تعیین
میکنند که «مجریان طرحها» چه کسانی هستند و چه باید بکنند .ابزارهای مدیریتی نیز «صالحیتها و مهارتهای»
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مجریان را که برای انجام طرحها مشخص مینمایند .باید توجه داشت که مدیریت بهرهبرداری از منابع آب یك نظریه
علمی نیست که نیاز به اثبات یا رد داشته باشد .درواقع ،مجموعه توصیههایی است که از فهم متعارف درباره عناصر
مهم مدیریت آب برگرفتهشده است .این مقوله باید رویکردی انعطافپذیر به مدیریت آب داشته باشد تا بتواند با
شرایط متنوع (محلی و ملی) انطباق یابد .از سویی دیگر مستلزم آن است که تصمیم گیران درباره مناسبترین
پیشنهادها ،اصالحات ،ابزارها و ترتیبات نهادی با توجه به زمینه خاص فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
زیستمحیطی به قضاوت بنشینند .از نقاط قوت مدیریت منابع آب این است که به جامعه آب زبان مشترکی داده است
که در سطوح محلی تا ملی و منطقهای قابلاستفاده میباشد .بر این اساس امکان تبادل دانش و تجربه و توافق و پایش
سیاستها و اهداف مطلوب ارتقای مدیریت منابع آب ،برای تصمیم گیران و مدیران فراهم میگردد (وب سایت
مدیریت جهانی منابع آب.)1932 ،
باوجود رودخانه شاهرود در منطقه الموت ،در سالهای اخیر به علت گرم شدن هوا و استفاده بیشازاندازه از آب
رودخانه (برای آبرسانی به روستاهای باالدست که از حاشیه رودخانه دور میباشند) و همچنین به علت استفاده
ناکارآمد و غیراصولی از منابع آب موجود در سیستمهای زراعی منطقه ،سطح آب رودخانه تا حد زیادی کاهشیافته
است که عدم توجه به این مسئله بدون شك در سالهای آتی کشاورزی منطقه الموت را با مشکل بزرگ کمآبی مواجه
خواهد کرد (پرهیزکاری و همکاران .)1933 ،به همین منظور ،تعیین الگوی بهینه کشت و بهکارگیری اصول و
راهکارهای صحیح بهرهوری آب در منطقه موردمطالعه ،عالوه بر باال بردن راندمان آبیاری و کاهش هزینه برای
کشاورزان ،به ثبات و پایداری منابع آب سطحی حاصل از رودخانه شاهرود در آینده نیز کمك شایانی خواهد نمود.
تجربه ثابت کرده است که تنها راه ممکن برای بهرهوری مناسب از منابع آب موجود و محدود ،تخصیص منابع آب بر
اساس نیاز آبی گیاهان ،اصالح الگوهای نامناسب کشت و حذف محصوالت پرآب و کم بازده از سیستمهای زراعی
میباشد.
یکی از اولین مطالعاتی که درزمینه بهرهبرداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی انجام شد توسط براس در سال
 1399ارائه گردید .وی در مطالعه خود از مدل برنامهریزی پویا برای بهینه نمودن سیستم بهرهبرداری استفاده کرد.
مطالعات دیگری نیز در ارتباط با تخصیص بهینه و پایداری منابع آب در تعیین الگوهای کشت انجامگرفته که به برخی
از آنها اشاره میشود .از جمله این مطالعات میتوان به مطالعه ژن و همکاران ( 1)3220درزمینه بررسی پایداری منابع
آب در فعالیتهای زراعی در منطقهای از شمال چین اشاره کرد .یافتههای این پژوهش نشان داد که اگرچه الگوهای
زراعی منطقه موردمطالعه ازنظر اقتصادی پایدار بودهاند ،اما منابع طبیعی و محیطزیست این منطقه مورد تهدید و
تخریب قرارگرفته است .در مطالعهای دیگر ،چاتورودی ( 3)3221وضعیت توسعه پایدار منابع آب را در هند بررسی
نمود .سیاستهای اعمالشده نشان داد که در آینده ،بایستی یك سیاست علمی را گسترش داد تا قادر باشد چالشهای
دشوار توسعه پایدار منابع آب در هند را خنثی نماید .نازر و همکاران ( 9)3212در پژوهشی با بهکارگیری برنامهریزی
کسری در کرانه باختری فلسطین مشخص نمودند که الگوی کشت بهینه باعث کاهش مصرف آب بهاندازه  12درصد
میشود ،که این امر به پایداری آب کمك شایانی میکند .همچنین ارزشافزوده بخش کشاورزی در حالت بهینه
بهاندازه  12درصد نسبت به حالت فعلی افزایش پیدا خواهد کرد .در پژوهشی دیگر ،نارایان و سونهیندرا ()3229
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تخصیص آبهای زیرزمینی حوضه ساحلی اوریسا در هندوستان موردبررسی قراردادند .نتایج این پژوهش نشان داد
که الگوی کشت فعلی  42درصد از الگوی کشت بهینه انحراف دارد ،همچنین فقط  32درصد از آبهای سطحی و 92
درصد از آبهای زیرزمینی بهصورت بهینه تخصیص داده میشود که این میزان بسیار کم بوده و باعث هدر رفتن
حجم زیادی از آب میگردد .در ایران نیز فلسفی زاده و صبوحی ( )1931در مطالعهای با استفاده از روش برنامهریزی
غیرخطی برای تعیین الگوی بهینه کشت با تأکید بر استفاده پایدار از منابع آب سطحی شهرستان مرودشت نشان دادن
که ،کشاورزان از منابع در دسترس استفاده بهینه نکرده و در رابطه با فعالیتهای زراعی ،قابلیت افزایش سود با
تخصیص مجدد منابع وجود دارد بهطوریکه در الگوی کشت پیشنهادی میزان آب برداشتی فعلی  12درصد کمتر
میباشد .همچنین سود بهدستآمده در این حالت به میزان  11/0درصد باالتر از مقدار سود حاصل از الگوی کشت
فعلی میباشد .نتایج تحقیق چیذری و همکاران ( )1930به کمك تکنیك برنامهریزی خطی برای تعیین ارزش اقتصادی
آب کشاورزی اراضی زیر سد بارزو شیروان نشان دادند که در شرایط اجرای الگوی کشت بهینه ،ارزش اقتصادی آب
سد در ماههای فروردین ،تیر ،شهریور و آبان به ترتیب حدود  414 ،412 ،322و  032ریال برآورد میشود .نتایج
تحقیق پیکانی و همکاران ( )1939درزمینه تعیین الگوی بهینه کشت و استخراج تابع تقاضای آب در شهرستان کازرون
نشان دادند که کشاورزان منطقه از منابع موجود استفاده بهینه نمیکنند ،بهگونهای که اختالف سود در اجرای دو حالت
کنونی و بهینه  11/0درصد میباشد .حسینی و مهدی ( )3221با بهرهگیری از روش برنامهریزی ریاضی در بخش
صالحآباد شهرستان بهارستان همدان نشان دادند که شاخصهای اکولوژیکی کشاورزی پایدار ازلحاظ پایداری نظامهای
زراعی ،در وضعیت بحرانی قرار دارند ،بهطوریکه بیشتر نظامهای زراعی منطقه بسیار ناپایدار هستند.

مواد و روشها
موقعیت منطقه موردمطالعه
الموت بخشی از حوضه آبریز دریای خزر است که بافاصله  92کیلومتر در شمال شرق استان قزوین قرار دارد
( .)3این منطقه دارای هوای نسبتاً معتدل و نیمهخشك میباشد .میزان بارش ساالنه نیز در این بخش بهطور متوسط در
حدود  909میلیمتر است (پرهیزکاری و همکاران .)1933 ،شکل  ،3موقعیت جغرافیایی منطقه موردمطالعه را نشان
میدهد:

شکل  -1موقعیت جغرافیایی منطقه رودبار الموت در استان قزوین ()9
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منابع آبی منطقه موردمطالعه عالوه بر بارشهای ساالنه ،از طریق رودخانه شاهرود تأمین میگردد که پتانسیل آب
سطحی استان قزوین در آن جاری است .اغلب مردم در این منطقه به فعالیت کشاورزی و دامداری اشتغال دارند .برنج،
گندم ،جو ،لوبیا ،سیر ،سیبزمینی ،خللر ،ماشك ،یونجه ،اختهزغال ،فندق ،گردو ،انگور ،انار ،گیالس و زیتون ازجمله
محصوالت زراعی و باغی هستند که در اراضی این منطقه کشت میشوند (سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین،
.)1932
تشریح و تدوین مدل پیشنهادی
یکی از پرکاربردترین روشها که برای تعیین الگوی بهینه کشت استفاده میشود ،مدل برنامهریزی ریاضی است.
این مدل شامل تابع هدف و محدودیتهایی است که بسته به نوع آن ،هدف یا اهدافی را دنبال میکند
( .)Rehman and Romero, 1989در پژوهش حاضر برای تحلیل پایداری ،بهرهوری و تخصیص منابع آب و همچنین
برای تعیین الگوی کشتی که متناسب با منابع آب تخصیصیافته باشد ،از مدل برنامهریزی کسری آرمانی ()GFP
استفاده شد .مزیت استفاده از این مدل آن است که با در ساختار خود عالوه بر عامل اصلی (آب) ،عوامل دیگری نظیر
درآمد خالص کشاورزان و سود اقتصادی حاصل از کشت محصوالت زراعی در تعیین الگوی بهینه کشت را نیز لحاظ
نموده و مورد بررسی قرار میدهد .برنامهریزی کسری یکی از انواع مدلهای برنامهریزی غیرخطی است .این مدل
معمولترین نوع مدل برنامهریزی ریاضی با اهداف نسبتی است که برای مطالعه کارایی نسبی درزمینه پایداری
کشاورزی ،بسیار کاراتر از سایر روشها عمل میکند .گاهی تصمیم گیران در شرایط واقعی با تصمیم بهینه کردن
نسبتهای دارایی به فروش ،هزینه واقعی به هزینه استاندارد ،میزان تولید به استخدام نیروی کار مواجهاند که در این
موارد نیز استفاده از برنامهریزی کسری روشی مناسب خواهد بود (رستگاری پور و صبوحی .)1933 ،مدل برنامهریزی
کسری با توجه به اهداف مسئله ،میتواند بهصورت یك هدفه یا چندهدفه تعریف شود .شکل کلی این مدل بهصورت
زیر میباشد:
AT X  
Max Z  T
B X 
Subjectto :
CX  b

()1
()3
()9

x  0 ; x  R n ; AT , BT  R n ; C  R m*n ;  ,   R

گاهی برای برخی از مقادیر  xممکن است که مقدار  BT X  برابر صفر شود .در اینگونه موارد میتوان
محدودیت سیستمی را به یکی از دو صورت زیر بیان کرد (رستگاری پور و صبوحی1933 ،؛ پرهیزکاری:)1933 ،
()4
()0

x  0 , CX  b  BT X    0
x  0 , CX  b  BT X    0

ساختار مدل پیشنهادی در این پژوهش بهصورت زیر میباشد:

()9

 8

  i . X i 

Max Z   i81
 W .X 
i
i 
 
i 1
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Subjectto :
8

 x 

 A

()1

i S

c x

 CF

()3

. xi  a . SWk  b . GWK 

()3

i 1
8

i i

i 1
8

 FWR

ik

i 1

()12
0

6

 x 

i S2

i 1

8

 xi S


1

i 1

8

()11

  1 . x  0

()13

 K x  TK

()19

 P x  TP

()14

i

i

i 1
8

i

i

i

i  1, 2 ,...., 8 , k  1, 2 ,....,12

i 1
8

i

i 1

xi  o

مدل پیشنهادی فوق شامل یك مسئله برنامهریزی تك هدفه )SOP( 1و محدودیتهای منابع (زمین ،آب ،نیروی
کار ،سرمایه ،کود شیمیایی) و محدودیت تناوب کشت میباشد که برای کارا نمودن هدف کسری حداکثر سود
کشاورزان به صورت فوق بیان و بر اساس ساختار برنامهریزی کسری آرمانی ( )FPGحل میشود .مدل تك هدفه
مورد نظر با در نظر گرفتن آرمان حداکثر سازی سود خالص کشاورزان منطقه مورد مطالعه و با لحاظ نمودن دو
محدودیت برای سطح زیر کشت و زمین ،محدودیتهای دوازدهگانه آب برای هریك از ماههای سال ،محدودیت
تناوب زراعی و محدودیتهای سرمایه ،نیروی کار و کود شیمیایی در محیط نرمافزاری  GAMZنسخه  93/3حل شد.
هر یك از متغیرها و عالئم بکار رفته در مدل فوق بهصورت زیر تعریف میشوند:
 : Xiسطح زیر کشت محصول  iام میباشد.
 :Aکل سطح زیر کشت موجود در منطقه (برحسب هکتار).
 :Kاندیسی که بیانگر ماههای دوازدهگانه سال میباشد.
 :Sاندیسی که بیانگر فصلهای زراعی میباشد ( S1کشت در بهار و  S2کشت در پاییز).
 : Wiبیانگر نیاز آبی خالص هر محصول در کل فصل زراعی میباشد (برحسب مترمکعب در هکتار).
 : FWRikنیاز آبی خالص محصول  iام در ماه  kام از سال میباشد (برحسب مترمکعب در هکتار).

 :  iبازده برنامهای حاصل از کشت هر یك از محصوالت منطقه میباشد (برحسب هزار ریال در هکتار).

 : SWKبیانگر مجموع آبهای سطحی قابل استحصال در ماه  kام از سال میباشد (برحسب مترمکعب در هکتار).
 : GWKبیانگر مجموع آبهای زیرزمینی قابل استحصال در ماه  kام از سال میباشد (برحسب مترمکعب در هکتار).
:  aدرصد راندمان آبیاری آبهای سطحی در منطقه موردمطالعه میباشد.
 :  bدرصد راندمان آبیاری آبهای زیرزمینی در منطقه موردمطالعه میباشد.
- Single-objective plan
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 :Ciکل هزینهای که برای تولید هر محصول در طول هر فصل زراعی لحاظ میگردد (برحسب هزار ریال در هکتار).
 :Kiنیروی کار موردنیاز برای تولید محصول  iو  TKکل نیروی کار قابلدسترس در منطقه موردمطالعه است.
 :Piنیاز کودی محصول  iو  TPمجموع کود شیمیایی در دسترس کشاورزان در منطقه موردمطالعه است.
در مدل فوق رابطه  ،9بیانگر سود ماکزیمم بوده و تابع هدف یا آرمان مسئله موردنظر میباشد .روابط  1تا  14نیز
محدودیتهای سیستمی یا محدودیتهای منابع را برای منطقه مطالعاتی نشان میدهند .به دلیل فرم غیرخطی یا کسری
این تابع هدف ،حل مدل به کمك روشهای معمولی که برای مسائل برنامهریزی خطی به کار میروند میسر نمیباشد؛
لذا برای حل مدل با روشهای برنامهریزی خطی نیاز است که ابتدا روابط غیرخطی موجود را با ایجاد تغییراتی به فرم
خطی قابلحل درآورده و سپس مسئله موردنظر را حل کرد.
امروزه برنامهریزی کسری آرمانی به علت دشواری در حل ،کمتر از مدلهای دیگر در مسائل اقتصادی به کار
میرود .این مدل بیشتر برای محاسبه کارایی ،سوددهی و تعیین مقادیر بهینه فعالیتها مورد استفاده قرار میگیرد
(رستگاری پور و صبوحی1933 ،؛ پرهیزکاری .)1933 ،در پژوهش حاضر برای محاسبه شاخص «نسبت سود به آب
مصرفی» از رابطه مطرحشده در تابع هدف مدل پیشنهادی فوق که بهصورت زیر میباشد ،استفاده ش (پرهیزکاری،
:)1933
n

()10

 100

. Xi
. Xi

i


i 1
n

W

i

= شاخص نسبت سود به آب مصرفی

i 1

جامعه آماری و روش جمعآوری دادهها
جامعه آماری در مطالعه حاضر شامل کلیه کشاورزان منطقه رودبار الموت میباشد .دادههای موردنیاز برای انجام
این تحقیق نیز مربوط به سال زراعی  1931میباشد که از منابع محلی ،همکاری کشاورزان نمونه بخش ،اداره جهاد
کشاورزی الموت غربی و شرقی ،سازمان آب منطقهای شهرستان قزوین و مصاحبه با کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی استان قزوین جمعآوری شد .با توجه بااینکه در مطالعه حاضر دادههای موردنیاز بهصورت منطقهای موجود
میباشند ،لذا نیاز به روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه در این مطالعه نیست.

نتایج و بحث
جدول  ،1دادهها و اطالعات کلی مربوط به محصوالت زراعی منتخب در منطقه موردمطالعه را طی سال پایه
 1932-31نشان میدهد:
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جدول  -1دادههای آماری مربوط به محصوالت زراعی منطقه رودبار الموت در سال 1931-31
محصوالت منتخب

*

الگوی فعلی

عملکرد

کود شیمیایی

نیروی کار

سرمایه

()ha

()Kg/ha

()Kg/ha

(ساعت کار)

()Kg

برنج

3402

0912

9012

991

1492

گندم

1132

4330

9432

130

102

جو

322

4112

9422

139

122

خللر و ماشك

914

9391

9492

132

932

یونجه

312

11932

4312

393

390

سیبزمینی

393

93940

4122

303

1391

سیر

942

4103

9043

931

990

لوبیا سبز

902

9332

9412

934

132

* :منظور از سرمایه مجموع نهادههای بذر ،کود حیوانی و سم مصرفی است که کشاورز در درجه اول به آنها نیاز دارد.

مأخذ :ادارات جهاد کشاورزی رودبار الموت غربی و شرقی

با توجه به جدول  ،1مالحظه میشود که محصول برنج بیشترین سطح زیر کشت ممکن را در الگوی فعلی
کشت منطقه الموت به خود اختصاص داده است .افزون بر این ،مالحظه میشود که این محصول استراتژیك بیشترین
سهم مصرفی نهادههای کود شیمیایی ،نیروی کار و سرمایه را نیز در منطقه دارا میباشد .علت توسعه سطح زیر کشت
این محصول ،موقعیت منحصر به فرد رودخانه شاهرود در منطقه و صرفه اقتصادی باالی حاصل از کشت برنج است.
گندم و جو نیز از مهمترین محصوالتی هستند که پس از برنج به بیشترین میزان ممکن در منطقه کشت میشوند.
محصول سیر نیز با حدود  942هکتار در منطقه کمترین سطح زیر کشت را در بین محصوالت منتخب به خود
اختصاص داده است.
با توجه به دادهها و اطالعات فوق ،مدل پیشنهادی در دو حالت برنامهریزی خطی ( )LPو کسری آرمانی ()GFP
حل شد .جدول  ،3نتایج بهدستآمده را برای منطقه مورد مطالعه نشان میدهد:
جدول  -1مقایسه سطح زیر کشت محصوالت زراعی در الگوهای برنامهریزی خطی و کسری آرمانی
محصوالت

شرایط فعلی

مدل برنامهریزی خطی

مدل برنامهریزی کسری آرمانی

منتخب

(الگوی سال پایه)

()LP

()GFP

برنج

3402

3192

9412

گندم

1132

1949

2

جو

322

322

104

یونجه

312

2

2

خللر و ماشك

914

199

314

سیبزمینی

393

142

2

سیر

942

2

313

لوبیا سبز

902

1120

394

مآخذ :یافتههای تحقیق
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با توجه به نتایج جدول  ،3مالحظه میشود که در مدل برنامهریزی خطی دو محصول یونجه و سیر از الگوی
ارائهشده حذف میشوند .در الگوی ارائهشده توسط مدل برنامهریزی کسری آرمانی محصول برنج به علت صرفه
اقتصادی باالیی که دارد به میزان  392هکتار مضاعف ،برای کشت در منطقه توصیه میشود .این محصول اگرچه نیاز
آبی بیشتری نسبت به گندم ،جو ،سیر ،خللر و ماشك دارد اما به علت سوددهی بیشتر در واحد سطح ،از مدل کسری
آرمانی حذف نشده و کشت آن در منطقه مورد مطالعه برای کشاورزان توصیه شده است .محصول جو در مقایسه با
گندم نیاز آبی کمتری دارد؛ لذا با توجه به تابع هدف مسئله (حداکثر کردن سود کشاورزان با لحاظ نمودن محدودیت
آب) این محصول به میزان  104هکتار برای کشت در منطقه توصیه شده است .به علت کم بودن سود ناخالص حاصل
از کشت محصول جو در قیاس با سایر محصوالت ،میتوان از هزینه فرصت این محصول استفاده کرد و محصولی با
سوددهی بیشتر را جایگزین آن نمود .درواقع علت کاهش کشت جو به میزان  149هکتار در مدل برنامهریزی کسری
آرمانی نسبت به شرایط فعلی ،سوددهی کمتر این محصول در قیاس با سایر محصوالت منطقه میباشد .خللر و ماشك
از جمله بقوالتی هستند که بهصورت کشت ثانویه در فصل دوم سال و بعد از محصول برنج در زمینهای شالیزاری
کشت میشوند .این گیاهان به علت تثبیت ازت در بافتهای ریشهای خود ،در تأمین ازت خاك نقش مهمی را ایفا
میکنند .عالوه بر آن پس از برداشت خللر و ماشك با انجام شخم نیمه عمیق در سطح مزارع ،بقایای این محصوالت
(بهعنوان کود سبز) به خاك اضافهشده و مواد آلی خاك را افزایش میدهد .قدرت پنجهزنی این دو محصول در طی
دوره رشد بسیار زیاد میباشد و اغلب بهصورت محصوالت توأم کشت میشوند .این ویژگی باعث سایهاندازی
محصوالت در سطح مزارع میشود که از تبخیر و هدر رفت آب در هنگام آبیاری (به ویژه در هوای گرم) ممانعت
میکند .به همین علت نیاز آبی این دو محصول در قیاس با سایر محصوالت منطقه موردمطالعه کمتر بوده و کشت توأم
آنها به میزان  442هکتار مضاعف ،در مدل برنامهریزی کسری آرمانی نسبت به شرایط فعلی توصیه میگردد .بر
اساس الگوی مدل  GFPکشت سیبزمینی به علت نیاز آبی زیاد این محصول در منطقه موردنظر توصیه نمیشود .با
توجه به نتایج جدول شماره  ،3محصول یونجه علیرغم سوددهی کم ،به علت نیاز آبی زیاد عالوه بر الگوی مدل
خطی از الگوی ارائهشده توسط مدل کسری آرمانی نیز حذفشده است .سیر و لوبیا سبز نیز به ترتیب به میزان  313و
 394هکتار برای کشت در منطقه توصیه شدند.
جدول  ،9خالص نیاز آبی محصوالت منطقه موردمطالعه ،میزان کل آب مصرفی و سود خالص ساالنه هر
محصول در واحد سطح را نشان میدهد:
جدول  -9خالص نیاز آبی محصوالت منطقه موردمطالعه ،کل آب مصرفی و سود خالص ساالنه برای هر محصول
مؤلفهها /محصوالت

برنج

گندم

جو

یونجه

خللر و ماشک

سیبزمینی

سیر

لوبیا سبز

خالص نیاز آبی

3332

9022

9102

3992

4932

3912

0012

9302

کل آب مصرفی

1339/3

9332

3390

1319/3

1131/3

3299/4

3492/4

4293/0

سود خالص هر هکتار

43309

11392

12942

11034

12334

31190

39409

11301

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  ،4بیانگر میزان سود خالص ساالنه کل ،میزان آب مصرفی ساالنه کل و شاخص «نسبت سود به آب
مصرفی» میباشد .در جداول  9و  ،4خالص نیاز آبی محصوالت برحسب مترمکعب در هکتار ،کل آب مصرفی
برحسب هزار مترمکعب در هکتار و سود خالص هر محصول نیز برحسب هزار ریال در هکتار بیان شده است.
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جدول  -4میزان آب مصرفی ساالنه کل ،سود خالص ساالنه کل و شاخص «نسبت سود به آب مصرفی »
الگوی موردنظر

آب مصرفی ساالنه کل

سود خالص ساالنه کل

نسبت سود به آب مصرفی

الگوی کشت موجود شرایط فعلی منطقه

43213342

11912193/9

 2/91درصد

الگوی مدل برنامهریزی خطی ()LP

49300912

13114993/1

 2/93درصد

الگوی مدل برنامهریزی کسری آرمانی ()GFP

01423232

31403419

 2/43درصد

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به جدول  ،4میزان شاخص نسبی سود به مصرف آب در شرایط فعلی منطقه مورد مطالعه  2/91درصد
برآورد شد .در مدل برنامهریزی کسری آرمانی میزان این شاخص  2/43درصد محاسبه شد که نسبت به شرایط فعلی
افزایشیافته است .اگرچه در شرایط الگوی برنامهریزی کسری آرمانی میزان آب مصرفی ساالنه بیشتر از شرایط فعلی
است ،اما سوددهی حاصل از این الگو نسبت به شرایط فعلی بیشتر میباشد.
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...  اقتصادی-مدیریت بهرهبرداری و تخصیص بهینه منابع آب جهت تعیین برنامه زراعی
Utilization Management and Optimal Allocation of Water Resources to Determine
the Agro- Economic Program of Optimam Cropping Pattern
in Roudbar Alamut Region
A. Parhizkari, M.M. Mozaffari, R. Parhizkari, M. Parhizkari
Abstract
Nowadays indiscriminate consumption of underground water resources reslted in dramatic quantity
and quality drop of sources so sustainable agriculture is at risk. Uncontrolled population growth and need
for more water resources in next years requires proper harvest management strategies for water resources,
surface water containment and efficient use, groundwater supply and increase the productivity of water
resources in an executable program, especially in agriculture sector under priority placed. In this regard,
optimization of water use as an initial step may play an important role. Todetermine optimal planting
pattern for utilization of surface water resources in Rudbar Alamut of Qazvin province. To achieve these
mutual goals and Goal Fractional programing in 1390 was used for statistical data. Solve the model and
data analysis in GAMS software environment, verjen 9/23 took place. The results of solving the proposed
model shows that the optimal allocation of water resources in addition to reducing water consumption in
the plantations, the cost and labor used in the hectare of land reduced and performance indicators "profit
ratio in use water" has increased about 13 percent.
Keywords: Cropping optimum pattern, Goal fractional programing, Water resources management,Profit
ratio in use water indicators.
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