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چکيده
در اقتصاد مبتني بر کشاورزی که در بيشتر کشورهای در حال توسعه و
 لزوم طرحريزی و برنامهريزی همه جانبه به منظور،توسعه يافته رايج است
استفاده از منابع توليد کشاورزی برای دست يافتن به بيشترين بازده
 تقاضای آب کشاورزی در ايران روز به.اقتصادی ضروری به نظر ميرسد
روز افزايش مييابد و عرضه آن به دليل قرار گرفتن ايران در کمربند
 به همين دليل اين ماده حياتي در.خشک و نيمه خشک جهان محدود است
ايران يکي از مهمترين ارکان توسعه است که توسعه ساير بخشها در گرو
 تخصيص بهينه منابع، هدف از اين پژوهش.بهرهبرداری پايدار از آن است
آب با استفاده از رهيافت برنامهريزی فازی و تبيين محور برنامهريزی در
خصوص متغير تصميم منابع آب و زمين در شهرستان صومعهسرا واقع در
 برای اين منظور با هدف حداکثر کردن بازده.استان گيالن ميباشد
برنامهای و با توجه به محدوديتهای سيستمي و آرماني در سناريوهای
 نتايج نشان داد که الگوی موجود مصرف آب، λ مختلف و مقادير مختلف
، بهينه نيست و در تخصيص بهينه زمين،آبياری در منطقه مورد مطالعه
سطح زير کشت باقال مازندراني و لوبيا نسبت به وضعيت موجود بايستي
 دو محصول،افزايش و برنج کاهش يابد ولي در تخصيص بهينه منابع آب
. بيشترين تخصيص را نشان دادند،برنج و باقال در تمامي الگوهای برآوردی
 پيشنهاد ميشود به منظور استفاده بهينه از عوامل،در قياس اين دو الگو
توليد و بيشينه نمودن درآمد کشاورزان و با توجه به اينکه آب بيشتر عامل
 عامل آب،محدود کننده توليد محصوالت کشاورزی نسبت به زمين است
.محور تصميم و برنامهريزی قرار گيرد

Abstract
In an economy based on agriculture, which has expanded in
many developing and developing countries, the need for
comprehensive planning and planning for the use of
agricultural inputs is essential in order to maximize economic
profit. The demand for agricultural water in Iran is increasing
day by day and its supply is limited due to the presence of
Iran in the dry and semi-arid belt of the world. For this
reason, this vital ingredient in Iran is one of the most
important pillars of development, and the development of
other sectors depends on sustainable exploitation. The
purpose of this research is to determine the optimal allocation
of water resources using the fuzzy planning approach and
explain the planning axis on the water and land resource
decision variable in the city of Some Sara, Gilan province.
For this purpose, with the aim of maximizing gross margin
and due to system limitations and goals in different scenarios
and different values of λ , The results showed that the
cropping pattern in the studied area was not efficient and the
acreage of bean should be increased compared to rice which
should be more limited in the pattern. In addition, rice and
beans absorbed the higher water allocations in both models. It
is recommended that for optimum use of productions factors
and the farmers' income, and since water is a limiting factor
in agricultural production compared to land, proper
scheduling must be considered.
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شود .بايد توجه داشت که مسألهی تصميمگيری در دنيای واقعي از
دو خاصيت اصلي برخوردار است :نخست اين که مسأله با هدفهای
متعدد و گاه متضاد مواجه بوده و دوم اين که در توصيف
پــارامتـــرهای تصميم با عدمقطعيت و ابهام رو بـــــه رو است
) .(Arıkan and Gungorz, 2007غيردقيق بودن ارزش بعضي از
پارامترها از آنجا ناشي ميشود که کشاورزان در بخش کشاورزی به
دليل ريسک باال ،اطالع دقيق و درستي از اين پارامترها ندارند،
بنابراين در چنين مواردی انتساب سطوح مطلوب قطعي و صريح
به هدفهای مسأله سبـــب ايجاد تصميمات نامطلوب ميشـــود
) .(Biswas and Pal, 2007برای حل اين مشکل از مجموعههای
فازی که نخستين بار توسط ( Zadeh )1965مطرح شد ،استفاده
ميشود .برنامهريزی فازی به دليل اين که امکان دخالت دادههای غير
دقيق و مبهم را در پارامترهای مدل ،به تصميمگيرندگان ميدهد،
نسبت به مدلهای کالسيک برنامهريزی رياضي برای استفاده در
مسايل بهينهسازی الگوی کشت محصوالت زراعي ،دارای کاربرد و
انعطافپذيری بيشتری بوده و نتايج حاصل قابل اعتمادتر ميباشد
).(Biswas and Pal, 2007

 -0مقدمه
آب به عنوان يکي از اساسيترين عناصر حيات ،امروزه با بحراني
جدی روبرو است .رشد جمعيت و افزايش سرانه مصرف از يکسو و
توسعه روز افزون فعاليتهای صنعتي و کشاورزی از سوی ديگر و
کاهش نزوالت جوی موجب گرديده است تا اين منبع حياتي به طور
فزايندهای کاهش پيدا کند ( (Rouhani et al., 2007با توجه به
اينکه بخش کشاورزی بزرگترين مصرفکننده آب ميبــاشد،
ارائه شيوههای جامع مديريت منابع آب و تدوين سياستهای
صحيح در اين زمينه کامالً الزم و ضروری به نظر ميرسد.
( .)Saidan and Firoozabad, 2006مباحث و مطالعاتي که
پيرامون موضوع آب به عنوان يکي از محوریترين اجزای توسعه
پايدار صورت پذيرفته ،مديريت ضعيف ،ناکارآمد و ناپايدار آب و نه
محدوديتهای واقعي فيزيکي عرضه را ،مسئول مسائل ياد شده
ميدانند .به طور کلي بسياری از مشکالت ،توسط مديريت کارا و
پايدار آب آبياری قابل اداره شدن ميباشد ،که اين امر مستلزم
حفاظت از منابع آب و افزايش درآمد خالص توليدکننده ميباشد.
مديريت ضعيف آبياری نيز در ايران ،منجر به افزايش تقاضا برای اين
نهاده حياتي و همچنين هدر رفتن مقادير قابل مالحظهای از آن
گرديده است ).(Torkamani et al., 1998

-8سوابق تحقيق
) Spira et al. (2008بهينهسازی تخصيص آب در شرايط کم آبي
با استفاده از روشهای برنامهريزی غيرخطي ،هوش جمعي و
الگوريتم ژنتيک مورد بررسي قرار دادند .نتايج اين تحقيق نشان داد
که با توجه به محدوديت منابع آب ،افزايش نيازهای آبي و وقوع
خشکساليهای متناوب ،صرفهجويي در مصرف آب و استفاده کارآمد
از آن امری الزم و ضروری است.

امروزه تکنيکهای برنامهريزی رياضي و به ويژه برنامهريزی خطي در
خصوص تخصيص بهينه منابع کمياب برای حصول به حداکثر
آرمانها از مهمترين ابزارهای کاربردی علم مديريت به شمار ميروند.
چارچوب اين مدلها غالبا تک هدفه بوده ،در حالي که در دنيای
واقعي تصميمگيران اغلب با بهينهسازی چندين آرمان مواجه ميباشند
و با توجه به نوع سازمان ،هدفهای ديگری مانند حداکثر کردن
درآمد نقدی ،حداقل نمودن هزينههای جاری ،حفظ سهم بازار و
توسعه اراضي نيز وجود داشته که نميتوان آنها را در قالب هدف
واحدی خالصه نمود .اين در حالي است که اين اهداف ميتوانند در
تعارض با يکديگر باشند .به گونهای که دستيابي به يک هدف
متضمن دور شدن از اهداف ديگر خواهد شد .از اين رو مسايل
مديريتي بايستي در چارچوب برنامهريزی چند هدفه بررسي گردد که
در اينگونه موارد روشهای متعددی جهت تصميمگيری پيشنهاد شده
است ). (Spira et al., 2012

) ،Mortazavi et al. (2009به مسأله مديريت منابع آب و توسعه
پايدار ،در دشت رفسنجان پرداختند و نتايج نشان دادند که ميزان
اضافه برداشت ساليانه ،از ذخيره آب زيرزميني برداشت ميشود.
اضافه برداشت مزبور که سطح آب زيرزميني را ساالنه بيش از 83
سانتيمتر پايين ميبرد ،عامل اصلي نشست زمين  ،از بين بردن
اراضي مزروعي و خرابي مناطق مسکوني است.
) Bravo and Gonzalez (2009با استفاده از مدل تصادفي
چندهدفه به برنامهريزی آب مصرفي در بخش کشاورزی پرداختند .در
اين مطالعه مدل تصميمگيری حمايتي جهت کمک به سازمان آب به
منظور تخصيص آب سطحي بين کشاورزان و اجازه مصرف آب
زيرزميني ،جهت آبياری( ،بخصوص در مناطق خشک وابسته به

محققين معتقدند کـه  13تـا  53درصـد آب مصرفي کشاورزی43 ،
تا  93درصد آب مصرفي صنعت و حدود  03درصد آب مصرفي
شهرها را ميتوان کاهش داد بدون آنکه به اصل هدف لطمهای وارد
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همچنين در اين تحقيق ،به منظور استفاده بهينه از عوامل توليد و
بيشينه نمودن درآمد کشاورزان با استفاده از بهترين مدل ،مقايسهای
بين تخصيص بهينه زمين و الگوی بهينه تخصيص آب آبياری با
استفاده از تکنيکهای مختلف بهينهسازی برنامهريزی خطي فازی و
آرماني فازی صورت گرفته و فرض شده است که الگوی موجود
مصرف آب آبياری در منطقه مورد مطالعه ،بهينه نيست.

مديترانه) توسعه يافت .مدل شامل دو هدف در ارتباط با مديريت
مزرعه و حفاظت محيط زيست بود .تصميمگيری به استفاده از آب
زيرزميني يا سطحي در اين مدل وابسته به خشک يا مرطوب بودن
سال بود .نتايج حاصل ،استفاده از آب زيرزميني بيشتری را در
دورههای خشک نسبت به مرطوب نشان داد.
) Mohammadi and Boustani (2009به تعيين الگوی بهينه
کشت در شهرستان مرودشت با تأکيد بر محدوديت آب پرداختند .در
اين پژوهش سطح زير کشت ذرت و سبزی بيشتر از مقدار الگوی
فعلي بدست آمد ،اما از کشت جو کاسته شد .سطح زير کشت باقال
نيز نزديک به سطح فعلي آن بود .همچنين نتايج نشان داد که با
افزايش ريسک فاصلهی ميان الگوی فعلي با الگوهای بهينه افزايش
مييابد.

 -2منطقه مورد مطالعه
شهرستان صومعهسرا در  25کيلومتری غرب شهرستان رشت و 6
کيلومتری شمال غربي شهر فــومن قــرار دارد .از غـرب به
شهرستانهای ماسال ،رضوانشهر و تـالش و از شمال بـه تاالب
بينالمللي انزلي محدود ميشود .شهرستان صومعهسرا با مساحت
 723/560کيلومترمربع حدود  145333نفر جمعيت دارد سطح
زيرکشت محصوالت زراعي شهرستان  01026/1هکتار و ميزان
توليدات اين محصوالت  155603/7تن بوده که از اين مقدار 28333
هکتار زمين آبي و  0026/1هکتار زمين ديم ميباشد (جدول .)1
دادههای مورد نياز در اين تحقيق از طريق مصاحبه حضوری با
کارشناسان جهاد کشاورزی استان گيالن ،استفاده از آمارنامههای
منتشر شده سازمان جهادکشاورزی و مطالعه اسنادی جمعآوری
گرديد.

) Najafi and Pakdaman (2009به بررسي و تعيين الگوی بهينه
کشت با استفاده از رهيافت برنامهريزی چند هدفه قطعي و فازی در
دشت نيالب اصفهان پرداخته که نتايج حاصله نشان داد به ترتيب
امکان افزايش  43و  53درصدی بازده برنامهای نسبت به برنامه
فعلي وجود دارد ،همچنين ،اجرای اين برنامهها به ترتيب موجب
افزايش اشتغال و نيرویکار به ميزان  01و  23درصد ميشود.
) Zamani et al. (2010الگوی زارعي را درجهت کشاورزی پايدار،
با استفاده از برنامهريزی کسری فازی با اهداف چندگانه در شهرستان
پيرانشهر مورد بررسي قرار دادند .نتايج حاکي از آن بود که الگوی
بهينه کشت با استفاده از برنامهريزی کسری چندهدفه فازی برای
دستيابي به پايداری با الگوی فعلي کشت اختالف زيادی دارد با توجه
به يافتهها ،اهميت حذف و يا حداقل کردن نهاده قارچکش بيشتر از
ساير نهادهها بود.

Table 1- Statistics of the area under cultivation and
the agricultural production in Somesara city

جدول  -0آمار سطح زير کشت و توليدات شهرستان صومعهسرا
Total
Cultivation
)(ha
31326.1

Amount of
production
)(ton
155630.7

Irrigated
)land (ha

)land (ha

28000

3326.1

-7مواد و روشها

با مروری بر منابع ،اگر چه تاکنون مطالعات زيادی در زمينه تخصيص
بهينه و مدل برنامهريزی فازی در داخل و خارج از کشور صورت
گرفته است ،ولي در اين پژوهش براساس منابع و اطالعات موجود
چنين تحقيقي در منطقه صومعهسرا انجام نشده است .در پژوهش
حاضر ،به منظور تعيين تخصيص بهينه آب آبياری با اهداف مختلف،
با استفاده از مدل آرماني فازی پرداخته شده است .اين ساختار شامل
سه آرمان بيشينهسازی بازده خالص ،کمينهسازی مصرف آب و
کمينهسازی مصرف کود مي باشد .سه نوع الگوی بهينه تخصيص
آب با توجه به سناريوهای وزني متفاوت (با توجه به درجه اهميت
متفاوت برای هر آرمان) برای تابع هدف مورد نظر برآورد شده است.

در پژوهش حاضر از روش برنامهريزی آرماني فازی و خطي ساده
فازی و جهت برآورد تخصيص بهينه آب آبياری و الگوی کشت بهينه
در شهرستان صومعهسرا استفاده شده است .تجزيه و تحليل اطالعات
نيز با استفاده از بستهی نرم افزاری  Excel-solverانجام گرفته
است.
 -روش برنامهريزی خطی فازی

گرچه برخي از مسائل بهينهسازی را ميتوان با استفاده از برنامهريزی
خطي حل نمود ،اما ،در بسياری از مسائل علمي به علت وجود عدم
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مسائل خطي يا غير خطي کالسيک تبديل و سپس با استفاده از
روشهای استاندارد موجود آنها را حل ميکنند.

حتميت در جهان واقعي ،نميتوان ضرايب و متغيرهای تابع هدف را
به صورت اعداد صحيح ،قطعي و دقيق در نظر گرفت .يکي از
روشهای حل اين مسأله استفاده از برنامهريزی خطي است.
عموميترين شکل يک مدل برنامهريزی خطي فازی برای يک
مسأله بيشينهسازی را ميتوان به صورت زير نشان داد.

 -روش برنامهريزی آرمانی فازی

شکل کلي مسأله برنامهريزی برای تخصيص بهينه آب کشاورزی در
مدل برنامهريزی آرماني فازی به صورت زير ميباشد:

Table 2- Data related to gross margin and inputs
)per (ha

3

` wi  i   wi  i

جدول  -8دادههای مربوط به بازده ناخالص و نهادههای

Min

i 2

s.to :

مصرفی (در هکتار)
Water
consumed
)(m3

Fertilizer
)(kg

Product
)(ton

Name

91000

320

4.5

Rice

87000

190

3.2

Bean

71000

130

4.1

Beans

8610

350

1.5

Leafy

447

460

0.9

Vegetables

5785.4

550

0.6

Melon

5685.3

550

3.4

Watermelon

8542.2

30

0.9

Cucumbers
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Xc  0
n

j

C X
j

که در اين رابطه  Xcمقدار آب تخصيص داده شده به محصول c

Max

(هزار متر مکعب) EX ،مقدار آب در دسترس برای کاشت
محصوالت (هزار متر مکعب) AC ،مقدار زمين مورد نياز برای هر
هزار متر مکعب آب مصرفي برای محصول ( cهکتار) L ،مساحت
کل زمين کشاورزی در دسترس (هکتار) AVC ،متوسط هزينه منابع
مختلف در هـر هـزار متر مکعب آب مصرفي بـرای محصول c
(ريال /هزار متر مکعب) ETC ،کل سرمايه نقدی در دسترس برای
تهيه نهادهها در سال زراعي (ريال) MPC ،قيمت بازاری محصول c
در زمان برداشت (ريال) EPC ،عملکرد محصول  cدر هر هزار
مترمکعب آب مصرف شده (کيلوگرم /هزار متر مکعب) و  MPارزش
آرماني محصوالت طي دوره برنامهريزی (ريال) مي باشد.

j 1

subject .to

()1

 Bi

n

j

A X
ij

j 1

Xj 0

~

~

~

به طوری که  Aijو  B~iو  C jاعداد فازی ميباشند و  X jها نيز
متغيرهايي هستند که وضعيت آنها به صورت اعداد فازی نشان داده
ميشود .در روابط باال عملگرهای جمع و ضرب ،عملگرهای فازی و
~
 "نشان دهنده رتبهبندی اعداد فازی ميباشد .در تئوری
عالمت "
مجموعههای فازی مفهوم تابع عضويت از اهميت زيادی برخوردار
است .تابع عضويت مقدار فازی بودن يک مجموعه فازی را مشخص
ميکند و در واقع به تابعي که ميزان درجه عضويت المانهای
مختلف را به يک مجموعه نشان ميدهد ،تابع عضويت ميگويند.
معموالً برای حل مسأله برنامهريزی خطي فازی ،ابتدا آنها را به

در يک محيط تصميمگيری فازی ،اهداف تصميمگيرنده هميشه به
صورت فازی بيان ميگردد .ولي محدوديت منابع ممکن است به
صورت فازی يا قطعي باشد .الزم به ذکر است که برای فازی کردن
اين مدلها روشهای زيادی وجود دارد .در اين پژوهش
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محدوديتهای آرماني بيشنهکردن سود ،حداقل کردن آب مورد
استفاده و کمينهکردن کود مصرفي به وسيله توابع عضويت و با
کمک تعيين حد نوسان باال يا پايين فازی بيان شدهاند.

فعلي کاهش داشته است .همچنين افزايش سطح زير کشت باقال
مازندراني و لوبيا به مقدار  437/9و  237/6درصد به ترتيب ميتواند
به دليل عملکرد باال و بازار فروش خوب اين محصوالت باشد.

الزم به ذکر است که سه نوع الگوی تخصيص بهينه با وزنهای
متفاوت (با توجه به درجه اهميت متفاوت برای هر آرمان) برای تابع
هدف مورد نظر برآورد شده است ( w2 ،w11و  wi .)w3وزنهای
متناظر با آرمانهای فازی هستند .اين وزنها به صورت اختياری در
نظر گرفته ميشوند و به آرمانهای با درجه اهميت باالتر وزن
بيشتری داده خواهد شد .نکته حائز اهميت در اينجا اين است که
مجموع وزنها بايد برابر با يک باشد و به منظور تأمين اهداف مطالعه
جاری ،قبل از اجرای الگوهای برنامهريزی ،الزم بود وزن هر يک از
اهداف مورد مطالعه مشخص گردد.

Table 4 - Model variables

جدول  -7اطالعات مربوط به متغيرهای مدل

به منظور تامين اهداف مطالعه جاری ،قبل از اجرای الگوهای
برنامهريزی ،الزم بود وزن هر يک از اهداف مورد مطالعه مشخص
گردد .جدول  ،0وزنهای در نظر گرفته شده برای هر يک از اهداف
را نشان ميدهد.
Table 3- Objectives Weights in the Planning Model
Weight
Scenario 3

Scenario 2

0.45

0.25

0.33

0.45

0.25

0.33

0.1

0.5

0.33

Rice
Bean
Beans
Leafy
Vegetables
Melon
Watermelon
Membership aspirations for net profit
goal
Membership Aspirations for Water
goal
Membership aspirations for Fertilizer
Goal

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

1

1
2

در جدول  6سطح آرماني اهداف ،حد نوسان مجاز آنها از نظر
تصميمگيرنده و نتايج حاصل از حل مدل برنامهريزی رياضي ارائه
شده است .جدول  ،7درجه عضويت آرمانها و همچنين الگوی بهينه
مصرف آب را برای محصوالت تحت مطالعه ،در سناريوهای مختلف
وزني نشان ميدهد.

جدول  -2وزن اهداف در نظر گرفته شده در مدل برنامهريزی
Scenario 1

Explanation

Variable

Goals
Minimizing
water
Minimizing
fertilizer
Programming
model

پس از مشخص شدن وزن اهداف ،الگویهای برنامهريزی
تأمينکننده اهداف مختلف اجرا شد .در اولين سناريو ،وزنها (اهميت)
به صورت يکسان به هر آرمانها اختصاص داده شده است (،3/0030
 /0030و  ) 3/0030مالحظه ميشود درجه عضويت آب و کود يک و
نوسان مربوط به آنها صفر ميباشد .به اين معنا که اين آرمانها به
طور کامل دست يافتني ميباشند و هيچ الزامي وجود ندارد تا
مقاديری را به عنوان حد تغييرات مجاز (حد نوسان) به آنها
اختصاص داد .اين سناريو بيشترين مقدار آب تخصيص داده شده به
محصول برنج ،باقال  ،لوبيا و هندوانه اختصاص داده و کمترين
تخصيص را سبزيجات برگي به خود اختصاص دادند که در مقايسه با
وضعيت موجود در منطقه مشاهده ميشود که مقدار تخصيص داده
شده نسبت به وضعيت حال به محصوالت برنج ،باقال مازندراني،
لوبيا ،هندوانه ،سبزيجات برگي و خيار کاهش و برای محصوالت
خربزه و شبدر افزايش داده شده است و اين نشان ميدهد که بهتر
است برای پايداری منابع آب آبياری ،آب کمتری به محصوالت داد

 -0نتايج و تحليل
در جدول  4اطالعات مربوط به متغيرهای مدل آورده شده است.
نتايج حاصل از حل مدل برنامهريزی خطي فازی برای محصوالت
مورد بررسي در جدول  5نشان داده شده است .اطالعات جدول
حاکي از آن است که کمترين سطح زير کشت به سبزيجات برگي و
ببيشترين سطح زير کشت به ترتيب به برنج ،باقال مازندراني و لوبيا
اختصاص يافته و ساير محصوالت مورد مطالعه به مقدار کم و
نزديک به مقادير فعلي پيشنهاد شدهاند .دليل کاهش مقدار سطح
زيرکشت برنج را ميتوان به دليل مصرف زياد آب و باال بودن هزينه
توليد آن دانست که در اين مطالعه به مقدار  %41نسبت به مقدار
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خالص در نظر گرفته شد ) 3/435 ،3/435و  W3=)3/1بر اساس نتايج
جدول  ،0درجه عضويت آرمانهای آب ،و کود و درجه عضويت سود
خالص  3/54بدست آمد .در اين الگو مقدار آب تخصيص داده شده به
برنج ،باقال مازندراني ،لوبيا و هندوانه با توجه به جدول  ،5بيشترين
مقدار ميباشد .همچنين به محصول سبزيجات برگي و خيار هيچ آبي
اختصاص داده نشده است که اين نشان مي دهد که محصوالت خيار
و سبزيجات به دليل اينکه با توجه به شرايط منطقه ،سموم و کود
بيشتری مصرف ميکنند ،تخصيص آنها کمتر پيشنهاد شده است و به
مسائل پايداری منابع آب و زيستمحيطي در اين سناريو توجه شده
است.

تا به همان سود مورد نظر دست يافت و در تخصيص آب
بهينهسازی صورت گيرد.
در سناريو دوم بيشترين وزنها (اهميت) به سود خالص اختصاص
داده شده است که دو برابر وزن آرمانهای آب وکود ميباشد .با تغيير
وزنها در تابع هدف ،نتايج جديد مربوط به درجه عضويت هر آرمان
و الگوی کشت بدست آمد که در جدول  ،5نشان داده شده است .در
سناريو دوم وزنها برابر است با ( 3/25 ،3/25و  )3/5و نتايج مربوط
به درجات عضويت و الگوی بهينه مصرف آب تغيير ميکند .در
الگوی دوم ،درجات عضويت اهداف دوم ،سوم برابر  1شده ،ولي
درجه عضويت مربوط به آرمان سود خالص  3/65بدست آمده است.
در الگوی دوم مقدار آب تخصيص داده شده به برنج ،باقال مازندراني،
لوبيا و هندوانه با توجه به جدول  ،5به ترتيب برابر ،12331/1
2134/3 ،2133/7و 083هزار مترمکعب آب ميباشد که با توجه به
باال بودن بازده برنج در هر هزار متر مکعب آب مصرفي بيشترين
سهم از آب را دريافت ميکند و همچنين به محصوالت خربزه،
هندوانه ،خيار و شبدر هيچ آبي اختصاص داده نشده است در صورتي
که آرمان سود مورد نظر قرار گرفته است ولي نشان ميدهد که اگر
بخواهيم که سود مورد نظر دو برابر شود مجاز به تخصيص آب بيشتر
وجود ندارد.

همانطور که مالحظه ميشود در اين مطالعه محصول خيار و
سبزيجات از تمامي الگوها حذف گرديده است که ميتوان گفت به
دليل نياز آبي که دارند و عملکرد و سود پاييني که داشتهاند از مدل
حذف شدهاند .سهم دو محصول برنج و باقال مازندراني در تمامي
الگوهای برآوردی نشاندهنده عملکرد باالی اين دو محصول در هر
 1333متر مکعب آب مصرفي با توجه به اهداف مورد نظر مطالعه در
ميباشد .به عبارت ديگر ،انتخاب سناريوهای پيشنهادی مشخص
ميکند که در هر وزن و اهميتي که به آرمانها داده شود اين
محصوالت بيشترين دريافت آب را در شهرستان مورد نظر دارند که
اين نشان ميدهد که بايد اين محصوالت در الگوی کشت منطقه
باشند و از محصوالت عمده و استراتژيک اين منطقه هستند.

در الگوی سوم با توجه به مسائل پايداری منابع آب و زيست محيطي،
اهميت آرمانهای آب و کود ،چهار نيم برابر اهميت آرمان سود

Table 5- Comparing the existing cropping pattern with the modeling results

جدول  -0نتايج حاصل از مقايسه الگوی کشت موجود و الگوی کشت مدل
Clover

Cucumber

Watermelon

Melon

Vegetables

Beans

Mazandaran
Bean

Rice

Name

180

140

380

205

120

3114

3255.7

16388.1

Suggested cultivation

177

151

389

200

134

1013

641

28000

Acreage in the region

1.6

-7.2

-0.2

205

-10.4

207.4

407.9

-41.4

Changes Percentage

Information on ideals-Table 6

جدول  -0اطالعات مربوط به آرمانها
The present situation

Ideal

Limit allowed

Goal

65000

89000

3000

Maximizing Retu
rn on Net

91000

103000

3000

Minimizing water

78000

5000

900

Minimizing fertilizers
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Table7- The results of fuzzy goal programming model

جدول  -4نتايج حاصل از حل مدل برنامهريزی آرمانی فازی
Water Optimal allocation
Pattern 3
0.54

Pattern 2
0.65

Pattern 1
0.43

1

1

1

1

1

1

15382.1
3025.1
3114
0
172
300
0
93

16388.1
3255.7
3114
120
205
380
140
180

12001.1
21007
2104
0
0
380
0
0

|Current pattern

Variable






1

1

2

28000
641
1013
134
200
389
151
177

Rice
Bean
Beans
Leafy
Melon
Watermelon
Cucumber
Clover

ميباشد همچنين در تخصيص بهينه منابع آب به توجه به
سناريوهای مختلف ،محصوالت سبزيجات و خيار از الگو حذف شدند
و بيشترين تخصيص آب به محصوالت برنج و باقال با توجه با بازده
بااليي کـه دارند ،تعلق گرفت .همچنين در تعيين الگوی بهينه
تخصيص آب آبياری بين محصوالت قابل کشت و در نظر گرفتن
اهداف بيشينهسازی سود ،کمينهسازی آب و کود ،ميتوان ضمن
جلوگيری از کاهش درآمد خالص کشاورزی؛ مقدار مصرف آب و کود
را کاهش داد که اين يافته گامي در جهت حفظ محيط زيست و
پايداری توليد است .لذا با توجه به مطالب فوق ،فرضيه تحقيق تأييد
ميشود .بر اين اساس پيشنهاد ميشود به منظور استفاده بهينه از
عوامل توليد و بيشينه نمودن درآمد کشاورزان ،و با توجه به اينکه آب
بيشتر عامل محدود کننده توليد محصوالت کشاورزی ميباشد متغير
تصميم و محور برنامهريزی قرار گيرد تا با استفاده از مدلهای
برنامهريزی و مديريتي مختلف بتوان در جهت بهبود و تخصيص
منابع آب تصميمگيری علمي ،اصولي و مديريتي انجام گيرد.

 -0خالصه و جمع بندی
برنامهريزی فازی به دليل اين که امکان دخالتدادن دادههای نادقيق
در پارامترهای مــدل را به تصميمگيرندگان ميدهــد ،نسبت به
مدلهای کالسيک برنامهريزی رياضي در مسائل بهينهسازی
محصوالت زراعي مزارع به دليل وجود ريسک(بازار ،آب و هوا ،تغيير
قيمت و )...باالی اين بخش و وجود دادههای نادقيق (دقيق نبودن
آمار و اطالعات در بخش کشاورزی با توجه به شرايط آب و هوايي و
کيفي بودن اطالعات) ،دارای کاربرد و انعطافپذيری بيشتری بوده و
نتايج بدست آمده ،اعتمادپذيرتر است .در اين پژوهش با استفاده از
روش برنامهريزی خطي فازی و برنامهريزی آرماني فازی به ترتيب
به تعيين الگوی بهينه کشت و تخصيص بهينه منابع آب در جهت
توسعه پايدار منابع محيط زيست و منابع طبيعي در شهرستان
صومعهسرا پرداخته شد .اين ساختار شامل سه هدف بيشينهسازی
بازده خالص ،کمينهسازی مصرف آب و کمينهسازی مصرف کود بوده
است .سه نوع الگوی بهينه تخصيص آب با توجه به سناريوهای وزني
متفاوت (با توجه به درجه اهميت متفاوت برای هر آرمان) برای تابع
هدف مورد نظر برآورد شده است .بايد توجه داشت که بطور مثال در
سناريوی اول الگوی بهينه تخصيص آب ،اهميت آرمان سوددهي از
بقيه بيشتر ميباشد ،اما اين بدان معنا نيست که با اجرای اين سناريو،
کشاورزان منطقه مورد مطالعه به بيشترين سطح سوددهي دست
خواهند يافت .بلکه بدين معناست که ميتوانند به نزديکي سطح سود
مورد انتظار خويش دست يابند.
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