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 محدودیت بر تاکيد با پایدار زراعي بهينه الگوي گزینش

 استان در کوزران شهرستان: موردي مطالعه) آبي منابع

 (کرمانشاه
  1 ترابي ساسان و دورانديش آرش

 90/94/2310تاریخ پذیرش:                                                                   42/90/3101تاریخ دریافت: 

 يدهچک
 الگووی  طراحي و ی توليدیهانهاده و منابع کاربردسازی بهينه زراعي ريزان برنامه و مديران هایفهد ترينمهم از يکي
 بوا  کرمانشواه  اسواان  در کووزران  سواان شهر زراعوي  بهينوه  الگوی پژوهش، گزينش اين ازهدف  .باشدمي مناسب کشت
 گانوه  پون   هوای فهود  بوه  رسيدن جهت در فازی آرماني و قطعي انيآرم ماعارف، خطي ريزیبرنامههای مدل از اسافاده
 حوداقل  آب، مصورف  کوردن  حوداقل  نقدی،گذاری سرمايههای هزينه کردن حداقل ای،برنامه بازده کردن حداکثر شامل
 بخوش  در آبوي  منوابع  محودوديت  بور  تأکيود  با شيميايي سموم مصرف کردن حداقل و شيميايي کودهای مصرف کردن

مانشواه در سوال   صوالت زراعي اسواان کر های هزينه توليد محمنظور با اسافاده از دادهبدين . همچنين باشدمي کشاورزی
 از اسوافاده  کوه  داد نشوان پوژوهش   نااي . گرفت قرار بررسي مورد کوزران ساانشهر ، مدلي کلي برای1921-29زراعي 
 تحقو   بوه  همزموان  طوور هب توانمي زيرا کند،مي ارائه اریبه نااي  هامدل ديگر به نسبت فازی آرمانيريزی برنامه مدل
الگوو   اين در کهطوریهب .است برده باال را مدل پذيری انعطاف مدل کردن و فازی کرده پيدا دسارسي گانهپن  هایهدف

گوذاری  رمايهس هایهزينه و افزايش کنونينسبت به ميزان  درصد 5 ميزان به ایبرنامه بازده 1929-29برای سال زراعي 
 5 و  29/19، 92/5، 92/19شيميايي به ترتيب بوه ميوزان    سموم مصرف و شيميايي کودهای مصرف آب، مصرف نقدی،
 کماورين  بوا  گانوه پن  هایهدف به رسيدن بر افزون ،پيشنهادی زراعي الگوی اجرایهمچنين . يافاه است کاهش درصد
 .کندمي جلوگيری منطقه اين در آب مارمکعب 5922125 فانر هدر از منطقه کشت کنوني الگوی در ممکن تغييرات

 

 JEL  :Q1 , Q15بندی طبقه

 کوزران فازی، آرمانيريزی زراعت، برنامه ،بهينه الگوی آب، منابع :های كليدیواژه

 

                                                           
 . به ترتیب، استادیار و دانشجوی دکتری )پردیس بین الملل( اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد1
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 مقدمه
 استت  توانسته و آیدشمار میبه جدی چالش کشورها از بسیاری در شیرین آب منابع محدودیت

 شتده  انجتا   مالحظته  قابل هایگذاری سرمایه رغم به. دهد قرار تاثیر تحت را رهاکشو این رشد

 آبتی  منابع از آب مکعب متر هر استحصال هایهزینه رفتن باال همچون دالیلی به آب، بخش در

 آب هتای سترره  مناستب  تغذیته  نبود امکتان  موجود، آب منابع برخی از رویهبی برداشت جدید،

 ختا،،  و آب منتابع  از حراظتت  و نگهتداری  به مربوط اصول نشدن یترعا زیرزمینی، و سطحی

 اخیتر، هتای  ستال  در خشکستالی  پدیده بروز سرانجا  و شهرنشینی توسعه و صنعت بخش رشد

 در آب یعرضته  نتیجته،  در. دارد ادامته  همچنتان  ایتران  آبی منابع از بسیاری نابودی و آلودگی

 کتاالی  به آب که ایگونه به باشد، آن فزاینده ایتقاض پاسخگوی است نتوانسته مناطق از برخی

 حتدود  مصتر   بته  توجه با محدودیت این که است شده تبدیل مختلفکاربردهای  برای رقابتی

 (. 1831 همکاران، و اسدپور)کند می جلوه بیشتر کشاورزی بخشآب در  درصدی 09

 059 بارنتدگی  یتانگین م بتا  زمتین  کره خشک کمربند در واقع کشورهای از یکی عنوان به ایران

 نیمته  و خشتک  کشتورهای  گروه در جهانی، میانگین متر میلی 059 به نسبت سال در مترمیلی

 (.1830 همکاران، و محمدیان ؛1839 زاده،صادق و کشاورز)دارد  قرار خشک

 هتدایت  ستمتی  بته  را شترای   سطحی، و های زیرزمینیآب منابع از برداریبهره کنونی وضعیت

 صتدور  و اعتال   هتای ممنوعته  دشتت  عنوان نیرو به وزارت ها توس دشت بیشتر که است کرده

 موضتوع  بته  بیشتتر  توجته  ضرورت مسأله این. است شده ممنوع آنها از برداریبهره جدید مجوز

 نتتد کمتتی طلتتب را آن از بهتتتر یاستتتراده و آب بتته صتتورت پایتتدار   متتدیریت و مصتتر  

 (.1833 توکلی و همکاران،)

 را کرمانشتاه  استان جمله از و کشور از ایگسترده بخش کشاورزی آب کمبود ،ونیکن شرای  در

 ستر  بته  آب بحتران  در استتان  منتاطق  ربیشتت  کته طوریهب است، ساخته روچالش جدی روبه با

 بترای  و باشدمی پایین بسیار استان کشاورزی بخش در آب مصر  کارایی حال عین در. برندمی

 منجر این که است نیاز گیاهان زراعی آبی خالص نیاز برابر چند به یکشاورز کشتزارهای آبیاری

آمارنامه جهاد کشاورزی استان کرمانشتاه،  شود )می کشاورزی پایداری به دستیابینبود امکان  به

1801). 

 کشتت  مهتم  منتاطق  از و استان شهرهای حاصلخیزترین از یکی کرمانشاه استان در شهرکوزران

 بررستی،  متورد  منطقه در بارش کمبود دلیل به اخیر هایسال در .باشدیم استان زراعی گیاهان
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 مصترفی  آب از زیتادی  بختش  زیرزمینتی  هتای آب و نداشته وجود توجهی قابل سطحی هایآب

 ستطحی هتای  جریتان  نبود و پیاپی هایخشکسالی و آبی کم. نندکمی تامین را کشاورزی بخش

 نیازهای تامین منبع تنها شهر این محدود آبخوان که شده موجب منطقه آبریز هضحو در دائمی

 بتا  در چنتین شترایطی  (. 1809 کشتاورزی،  جهتاد  آمارنامه سازمان) دهد تشکیل را منطقه آبی

  .کرد مدیریت را آب برای تقاضا توان( میکشت الگوی) اراضی از برداریبهره بهینهریزی برنامه

دهد. گیرد و ابعاد گوناگونی را پوشش میبرمیبحث پایداری در کشاورزی مراهیم مختلری را در 

شامل نقش مثبت تولید محصتوالت کشتاورزی در رشتد اقتصتادی بته همتراه        ،کشاورزی پایدار

طور کلی در کشاورزی پایدار کاهش فقر، حرظ منابع طبیعی و حمایت از محی  زیست است. به

نبار زیست محیطی در بختش  دو هد  اساسی تداو  تولید محصوالت کشاورزی و کاهش آثار زیا

. پایداری به طور اعم سه بعد اقتصادی، زیست محیطی و اجتمتاعی را  آیندشمار میبهکشاورزی 

 در شتیمیایی  ستمو   و کتود  مصر  باید کشاورزی پایدار توسعه به رسیدن گیرد. برایدر بر می

 ایبرنامته  بتازده  یدبا کشاورزی در پایداری اقتصادی جنبه به دستیابی برای شود. حداقل منطقه

 راهکارهتای  از یکتی  شترایطی،  چنتین  در. شتود  حتداقل  کشتاورزان  نقدی هایهزینه و حداکثر

 هتای هزینه کردن حداقل ،ایبرنامه بازده کردن حداکثر آب، مصر  کارایی افزایش برای اساسی

 بتا  متناستب  کشتت بهینته   الگتوی  انتختاب  شیمیایی، سمو  و هاکود مصر  و کشاورزان نقدی

 باشدمی ریزی خطیهای برنامهمنطقه با استراده از مدل تولید هایعامل و فنیهای محدودیت

 صتورت  ریاضتی  ریتزی برنامته  الگوهتای  از استتراده  و سازیبهینه زمینه در مختلری هایبررسی

 بته  فتازی  آرمتانی ریتزی  برنامته  روش از استتراده  بتا ( 0990) همکتاران  و شتارما . استت  گرفته

 بهینته  تخصتیص  با هد  پژوهش، این. پرداختند کشاورزی در زمین بهینه خصیصت جوییچاره

 در. صتورت پتذیرفت   کشتاورزی  بترای  ستاالنه  طرح یک ارائه و کشاورزی برای کشت زیر سطح

 نیتروی  ثبات آب، محدودیت خالص، سود محصول، تولید جمله از یهایهد  ،مدلسازی فرمول

 آرمتانی ریتزی  برنامته  روش از استراده با همچنین. گرفت رارق نظر مد هاماشین از استراده و کار

 دهنتده  نشتان  نتتای  . شتد  داده مترتاوتی  هایوزن هاهد  این از یک هر بهسازی نرمال و فازی

 .باشتد متی  زمین بهینه تخصیص و تولید هزینه افزایش آب، مصر  کاهش خالص، سود افزایش

ای برنامته  یتین بته تع  یفتاز  یریزی چند هدفه خطه( با استراده از برنام0919) زنگا و همکاران

بته   پتژوهش،  یتن پرداختنتد. در ا  ین،ژو در گانسو چت  یانگمحصوالت منطقه لتولید  یبرا ینهبه

 یلمناسب به دل یالگو گزینششد. در طول  یتوجه خاص یدر کشاورز یمنابع آب یریتنقش مد
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نبتود   یتل بته دل  ینچنت و هم گانیرنتد گ یمتصم یهای ذهنیتاطالعات مبهم و نامشخص از اولو

ریزی چنتد  کشت با استراده از برنامه ینهبه یلگوو ا استراده شد یاطالعات از روش فاز یتقطع

 داد نشتان  نتتای  به منابع آب ارائته شتد.    یبا توجه به سطوح مختلف دسترس یفاز یهدفه خط

 در خطتی،  هدفته  دچنت ریتزی  برنامه مدل با مقایسه در فازی خطی هدفه چندریزی برنامه مدل

ستازی  ینته به به بررسی خود( در 0910. عبدالقادر و همکاران )استتر مناسب بهینه جواب ارائه

 ،پتژوهش  ایتن  در. پرداختنتد  سعودی عربستان در یاضیریزی رکشت با استراده از برنامه یالگو

 متد کارآ تخصتیص  و آب مصتر   کتاهش  ستاالنه،  برنامته  بتازده ستازی  حداکثرمانند  یهایهد 

 ینشتان داد در الگتو   ی نتتا  شد. گرفته نظر در رقیب محصوالت تولید میان در زراعیهای زمین

مصر  آب حدود  یش،در سال افزا یکادالر آمر یلیاردم 10/0بازده برنامه در حدود  ینه،کشت به

 0/8 و % 1/18، % 1/85، % 1/13 ترتیب به زمین تخصیص آن، بر عالوه. یافتدرصد کاهش  58

 بتا ( 1838) جتوالیی  .باشتد شتده متی   ارائته  الگتوی  در ستبزی  و علوفه میوه، غالت، کشت به %

 هتد   سه هر که آرمانیریزی برنامه از استراده که داد نشانای منطقه چند مدل یک از استراده

 ختود  بته  دستتیابی  دیگتر  ستوی  از و اجتماعی سود نمودن حداکثر بازاری، سود کردن حداکثر

 راتتری  منطقتی  نتتای   محصتول  هرتولید  برای باشد، شده لحاظ آن در مانهمز طور به کرایی،

دستت  بته  کشتتی  الگوی( 1831) همکاران و اسدپور. دکنمی ارائه هدفه تکهای مدل به نسبت

 نتتای   دنتد، کر ارائته  را فازی و قطعی آرمانی هدفه، چند هدفه، تکریزی برنامه نوع سه از آمده

 بتا  استت،  اطالعتات  پتایین  دقت از ناشی که مدل، ضرایب در انعطا  ایجاد با که داد نشان ناآن

 طتور هبت  کشتت  الگتوی  شترای   شود،می برطر  زیادی حد تا دقتی کم این فازی ترکر و نگرش

 و مجیتدی . شتود گیتری متی  بهتره تتری  مطلوب نحو بهها نهاده و منابع از و یابدمی بهبود نسبی

 ارائته  کشتی الگویها گزینه ایجادسازی مدل و خطیریزی برنامه از استراده با( 1833) همکاران

 داده کتاهش  را آب مصتر   درصد 11 میزان به ،کنونی الگویای برنامه بازده کسب با که دندکر

 شهرستتان  در کشتت  بهینه الگوی تعیین به خود تحقیق در( 1809) همکاران و محمدی. است

 غیتر  هدفه چندریزی برنامه الگوی از استراده با تحقیق این در. پرداختند فارس استان مرودشت

 کتاهش  هتای هتد   بتا  همسوای برنامه بازده کردن حداکثرهای آرمان تحقق امکان فازی خطی

 افتزایش  و تولیتد  ریستک  کتردن  حتداقل  شتیمیایی،  کودهای مصر  کردن حداقل آب، مصر 

 چنتد  الگتوی  کته  داد ننشا نتای . شد بررسی کار نیروی اشتغال سطح طریق از اجتماعی منافع

 منطقته  در الگتو  این اجرای. دارد برتری هدفه تک یهاالگو حتی و جاری الگوی به نسبت هدفه
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 کتاهش  وای برنامته  بتازده  افتزایش ، شتیمیایی  کتود  و آب مصر  کاهش بر بررسی افزون مورد

 را بتا هتد   بررستی ختود   ( در قتزوین  1801باریکتانی و همکتاران )   .برداشتت  نیز در را ریسک

بترداری  سازی مصر  آب انجا  دادند، نتای  نشان داد، که با در نظر گرفتن محدودیت بهرهبهینه

سازی با هد  حداکثر منتافع اجتمتاعی، منتافع بیشتتری را عایتد      از منابع آب زیرزمینی، بهینه

 هتای بررستی توان به پژوهش میاین انجا  شده در رابطه با های پژوهشاز دیگر  کند.منطقه می

 د.  ( اشاره کر0910یزاده و همکاران )( و عل0910پال و همکاران )

 از استتراده  بتا  بهینته  کشتت  الگوی یارائه دهد کهمی نشان شده انجا های بررسی بیشتر نتای 

 و منتابع  از شتود متی  باعتث  موجتود،  شرای  بهبود بر افزون ریاضیریزی برنامه مختلف الگوهای

ای و بتازده برنامته   هتای هد از  هابررسیاین  بیشتردر  .شود رادهاست مطلوب یگونه بهها نهاده

 بتا  ایتن پتژوهش،  های منطقه مورد مطالعاتی، استراده شده است. مصر  آب در کنار محدودیت

بتازده   کتردن  حداکثر اقتصادیهای آرمان به توجه با کوزران منطقه کشت الگوی گزینش هد 

 حتداقل  محیطتی زیستت هتای  آرمان و نقدیگذاری مایهسرهای هزینه کردن حداقل ای وبرنامه

استت. بتا    پذیرفتته  انجا  شیمیایی سمو  مصر  و شیمیاییهای کود مصر  آب، مصر  کردن

نتوعی تتدوین الگتوی کشتت اقتصتادی      تواند بته  الگوی کشت پایدار می گزینش توجه به اینکه

کته بتوانتد   ایگونته راه باشد بته زیست همشمار رود که باید با حداقل تخریب و آلودگی محی به

به این مهم پرداخته شده استت. همچنتین    د،ورزی مورد نیاز بشر را تأمین کنمواد غذایی و کشا

 انجا  شده، کمتر به مسئله پایداری الگتوی کشتت توجته شتده     هایبیشتر بررسیاز آنجا که در 

اعتی بتا تاکیتد بتر     زر گیاهتان الگتوی بهینته کشتت     که تالش خواهد شداین پژوهش  ، دراست

ریتزی آرمتانی   پایداری و مقوله کشاورزی پایدار با هد  حداقل مصر  آب در قالب الگوی برنامه

 فازی طراحی و پیشنهاد شود.

 روش تحقیق
 الگوهتای  از استتراده . شودمی گرفته کار به مختلری هایروش تولید منابع بهینه تخصیص برای

 الگوهتای . باشتد می گرته شده هد  به یابیدست هایروش ترینرای  از یکی ریاضیریزی برنامه

 شتده  طراحی تحقیقهای داده ماهیت و تحقیق هایهد  به توجه با ریاضیریزی برنامه مختلف

ریتزی  برنامته  الگوی نوع ترینرای  و ترینساده خطی،ریزی برنامه. گیرندمی قرار استراده مورد و

 اغلتب  و استت  هدفته تتک  کتردن  بهینته  روش یتک  عار مت ریزی خطیبرنامه که آنجا است. از

هتای  خواستته  گویپاستخ  توانتد نمتی  ایتن روش  کننتد، متی  دنبال را هد  یک از بیش مدیران
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 .  باشد سیاستگذاران و گیرندگانتصمیم

 متدیریت  در هتای چندهدفته  تصتمیم  تحلیتل  برای برجسته ابزارهای از یکی ریزی آرمانیبرنامه

 هتا هتد   بندیاولویت برمبنای هد  چندین به همزمان دستیابی ای آنهویژگی از که باشدمی

 محمتدیان و همکتاران،  ) دهتد متی  نشتان  را آرمتانی ریتزی  برنامه الگوی یک( 1) رابطه. باشدمی

1830.) 

(1) 

MIN  ),(),...,,(),,( 21

 ddWddWddWZ k
 

 :Subject to  

iiii bddxf  )(  

jj BXg






















)(
, mj ,...,2,1  

0,, 

ii ddX , 0. 

ii dd  

گیتری،  تصتمیم  متغیرهای بردارXآن، در که

id و

id  منرتی  و مثبتت  انحرافتات  ترتیتب  بته 

1),( شده، داده وزن ها هد از برداری Zآرمان، امینiاز

 ddW منری انحرافات از خطی تابع 

 مالحظته . شودمی داده نشان مدل در آرمانها اهمیت( وزنها) wعناصر از استراده با که مثبت و

 آرمتانی هتای  محدودیت مدیر، هایهد  تعداد به آرمانیریزی هبرنام الگوهای حل برای شودمی

 .(1001شود )تیواری، می اضافه مدل فیزیکیهای محدودیت مجموعه به

 در دقتت  بته  بایتد  مستأله  پارامترهتای  همته  که است این ریزی آرمانیبرنامه الگوی ضعف تریناصلی

. باشتند  قطعتی  صتورت  به باید هایتمحدود و هاهد  همه و باشند شده تعیین گیریتصمیم محی 

زاده، )لطرتی  بتود  شتده  مطترح  زادهلطری توس  ابتدا که فازی مرهو  ،چالش این بر آمدن فائق برای

 بتر  عتالوه  فتازی  ریزی آرمانیبرنامهروش   در. شد مطرح چندهدفه سازیبهینه مسائل ، برای(1015

 ایتن  کته  باشتند  فتازی  یا قطعی توانندیم هامحدودیت و هاهد  هد ، چندین به همزمان دستیابی

. باشتد  داشتته  برتتری  ریتزی خطتی  برنامته  و ریزی آرمانیبرنامه به نسبت الگو این شودمی سبب امر

 (.0995 پال، و بیسواس)

 (0ایتن پتژوهش بته صتورت رابطته )      در استتراده  متورد  فازی آرمانیریزی برنامه تجربی الگوی

 :  باشدمی

(0)   5544332211 dwdwdwdwdwMIN  

:Subject to  

 ایمحدودیت آرمانی مربوط به حداکثر کردن بازده برنامه
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 گذاری نقدیهای سرمایهمحدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن هزینه
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 محدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن مصر  آب ساالنه
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 های شیمیایی مصرفیمحدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن کود
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 محدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن سمو  شیمیایی مصرفی
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 درهای وزن و باشدمی منری انحرافیهای متغیر از خطی تابعی که باشدمی هد  تابع( 0) رابطه

 تتابع  در نظر موردهای آرمان انحرافی متغیرهای برای هاهد  اهمیت ترتیب به شده گرفته نظر

 مجموعته  بته  کته  هستند آرمانیهای محدودیت( 0) تا( 8) هایابطهر. شد خواهد استراده هد 

ین دو همچنت  .شتوند متی  اضتافه  هدفته  تتک  خطتی ریتزی  برنامه الگوی فیزیکیهای محدودیت

انتد. تنتاوب   ( به مدل اضافه شده0( و )3)های رابطهمحدودیت بازار و تناوب زراعی نیز به شکل 

ها و همچنین جلوگیری از پایین آمتدن رانتدمان   تواند نقش مهمی در کنترل آفات و بیماریمی

ستطح   xX ( تعریف شده است که در آن3این محدودیت به صورت رابطه )محصول داشته باشد. 

ای و بهتاره ماننتد ذرت علوفته    گیاهتان زراعتی   که ضریبطوریهباشد. بمی گیاه زراعیکشت رزی

شده پاییزه مانند گند  و جو منری یک در نظر گرفته  گیاهان زراعیای مثبت یک و ضریب دانه

 است.

کشتت هتر   الز  است. برای این کار بتاالترین ستطح زیر   های زراعیمحدودیت بازار نیز برای الگو

. ه استدشبه عنوان محدودیت بازار آن محصول در مدل لحاظ ، ساله 5در یک دوره  اه زراعیگی

(

2

0

) 

(

2

1

) 
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ای تنظیم کنند کته بتا   گونهکنند سطح زیرکشت خود را بهمی زیرا کشاورزان بنا به تجربه سعی

 لحاظ شده است.( 0رابطه )نشوند. بنابراین این محدودیت به صورت رو روبهمازاد  چالش

(3) 

 
 (0) 

 
سال اخیر  5زراعی شهر کوزران در گیاهان کشت ( درصد باالترین سطح زیرکه در آن )

 ( می باشد.نسبت به سطح زیر کشت موجود )

 یتبتر محتدود   یتد تاک بتا  بهینته  زراعتی  الگوی به دستیابی هد  این پژوهش، اینکه، به توجه با

( وزن 1باشتد. جتدول )  ط به حداقل کردن مصتر  آب متی  وزن مربو یشتریناست، ب یمنابع آب

بتا استتراده   که  دهدگانه را نشان میمختلف پن  هایهد به  یدنرس یتها و در واقع اولوآرمان

بتا   و مصتاحبه حوتوری بتا کارشناستان و کشتاورزان منطقته      دست آمده به روش هاطالعات ب از

هتا محاستبه شتده و از    یسات زوجی آرمتان ( و مقاAHP)استراده از روش تحلیل سلسله مراتبی 

 ها در الگوها استراده شد.این وزن
 هاوزن آرمان (1) جدول

 حداکثر کردن

 یبازده برنامه ا

 یها ینهحداقل کردن هز

 یگذاری جاریهسرما

 حداقل کردن

 مصر  آب

 حداقل کردن مصر 

 یمیاییهای شکود

 حداقل کردن مصر 

 یمیاییسمو  ش

8/9 1/9 5/9 95/9 95/9 

 یقهای تحقیافته: نبعم

ریزی آرمانی قطعی و فازی با توجه بته  مورد نظر در الگوهای برنامه هایهد اولویت رسیدن به  

هتای ذهنتی   ای و بر اساس اولویتت و آب منطقه یبا کارشناسان جهاد کشاورز یحوور مصاحبه

ای، ر کتردن بتازده برنامته   عبارتند از: حداقل کردن مصر  آب ساالنه، حداکث یبترتکشاورزان به

و حداقل  یمیاییش یگذاری جاری، حداقل کردن مصر  کودهاهای سرمایهحداقل کردن هزینه

 یمیایی.کردن مصر  سمو  ش

گیری استت.  ریزی ریاضی تعریف متغیرهای تصمیمبرنامه یهای تجرباولین گا  در ساختن مدل

محصول( قابل کشتت و   3محصوالت مختلف) متغیر مربوط به x عبارتند از؛متغیرهای مورد نیاز 

(، = x 0)ی(، ذرت دانته ا = x 1تولید در شهرکوزران. این محصوالت به ترتیب عبارتند از: گند )

 یب( و س= x 0(، نخود)= x 1(، چغندرقند )= 5x(، هندوانه )= x 1) ییا(، ذرت علوفه= x 8جو)
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 بته  هداسترا مورد یهامتغیر سایرهای مختلف سال است. به ماه متغیر مربوط i (. = 3x) ینیزم

 باشد.می( 0) جدول شرح
 ريزيبرنامه مختلف الگوهاي در شده لحاظ متغیرهاي تعريف (2) جدول

 متغیر شرح متغیر

xtAX
 هکتار حسب بر ا t سال در ا x محصول کشت زیر سطح 

AT هکتار حسب بر مطالعه مورد منطقه زراعی محصوالت کشت و آبیاری قابل اراضی کل 

xY کیلوگر  حسب بر پیشنهادی الگوی در محصوالت تولید کل 

xFE
 کیلوگر  حسب بر ا x محصول هکتار هر نیاز مورد شیمیاییهای کود 

xSE
 کیلوگر  حسب بر ا x محصول هکتار هر نیاز مورد شیمیایی سمو  

xL
 کار روز -نرر حسب بر ا x محصول هکتار هر نیاز مورد کار نیروی 

xC
 ریال هزار ده حسب بر ا x محصول هکتار هر نیاز مورد نقدیگذاری سرمایههای هزینه 

xB
 ریال هزار ده حسب بر ا x محصول هکتار هر ناخالص درآمد 

xiIRP
 مکعب متر حسب بر i ماه درx محصول از هکتار هر برای نیاز مورد آب مقدار 

x
W محصول از هکتار هر برای نیاز مورد آب کل x مکعب متر برحسب 

TLP موجود وضعیت در کار نیروی از استراده ساعات کل 

iAW
 مکعب متر حسب بر ماهانه دسترس در آب مقادیر 

-
id

 
 ا i هد  منری انحرافی متغیرهای

+
id

 
 ا i هد  مثبت انحرافی متغیرهای

GMB
 ریال هزار ده حسب برای برنامه بازده آرمان مطلوب سطح 

CB
 ریال هزار ده حسب بر نقدیگذاری سرمایههای هزینه آرمان مطلوب سطح 

FEB کیلوگر  حسب بر مصرفی شیمیاییهای کود انآرم مطلوب سطح 

SEB
 کیلوگر  حسب بر مصرفی شیمیایی سمو  آرمان مطلوب سطح 

WB
 مکعب متر حسب بر آب مصر  آرمان مطلوب سطح 

GMTO
 ریال هزار ده حسب برای برنامه بازده آرمان مطلوب سطح برای تحمل قابل تغییرات 

FETO کیلوگر  حسب بر مصرفی شیمیاییهای کود آرمان وبمطل سطح برای تحمل قابل تغییرات 

SETO
 کیلوگر  حسب بر مصرفی شیمیایی سمو  آرمان مطلوب سطح برای تحمل قابل تغییرات 

CTO
 ریال هزار ده حسب بر نقدیگذاری سرمایههای هزینه آرمان مطلوب سطح برای تحمل قابل تغییرات 

WTO مکعب متر حسب بر آب مصر  رمانآ مطلوب سطح برای تحمل قابل تغییرات 

 تحقیقهای داده: نبعم

بتا استتراده از   ریتزی خطتی   همت هتای برنا دلملیل و برآورد حبرای تجزیه و ت ورد نیازمات عاطال

زراعتی  مانشاه در شهرستان کوزران برای ستال  صوالت زراعی استان کرهای هزینه تولید محداده

 ده است.مدست آهب 00-1801
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 بحث و نتايج
 تک ریزی خطیاز برآورد الگوی برنامه دست آمدهبهبه ترتیب نتای   (1) و( 8) هایجدول

نشان  کنونیریزی آرمانی قطعی و فازی و میزان تغییرات آن را نسبت به سطح هدفه، برنامه

زراعی گند ، ذرت  گیاهان کنونی(، میزان سطوح زیر کشت 8دهد. با توجه به نتای  جدول )می

، 1989زمینی به ترتیب برابر ای، هندوانه، چغندر قند، نخود و سیبو، ذرت علوفهای، جدانه

ان هزینه جاری ای و میزباشد. بازده برنامههکتار می 19و  15، 09، 119، 059، 019، 8119

هزار ریال  131800999و  080918099کشت این منطقه به ترتیب گیاهان زراعی زیر

یانگین طور مهباشد که بمترمکعب می 00100059این حالت  باشد. مقدار آب مصرفی درمی

دهنده میزان آب مصرفی باشد که نشانمترمکعب به ازای هر هکتار از این محصوالت می 0830

 0510999باشد. میزان مصر  کودها و سمو  شیمیایی به ترتیب برابر با باال در این منطقه می

کیلوگر   10/0کیلوگر  کود شیمیایی و  011ر هکتار باشد که به ازای هکیلوگر  می 03810و 

 باشد. سمو  شیمیایی می

 است، ایبرنامه بازده کردن حداکثر هد  کههنگامی ،شودمی دهدی( 1) جدول در که طورهمان

 هایمحدودیت وجود دلیل به) موجود وضعیت به نسبت درصد 15/11 میزان به زیرکشت سطح

 جاری، هایهزینه و درصد افزایش 38/19 میزان به ایبازده برنامه یابد ومی کاهش( پژوهش

 11/9، 18/3 میزان به ترتیب به شیمیایی سمو  و شیمیایی کودهای مصر  آب، مصر 

سطح  کاهش الگو این در. یابدمی کاهشخود  نسبت به وضعیت موجود درصد 05/0 و 00/19

، 1/00، 05میزان  به ترتیبزمینی بهسیبای، هندوانه، چغندرقند و گند ،ذرت دانه زیرکشت

میزان  به ترتیب به نخود و ایعلوفهجو، ذرت  زیرکشت سطح افزایش درصد و 59و  09، 03

نسبت زیاد به تغییرات شود. می دهدی موجود وضعیت به نسبت درصد 1158و  081، 003

گیاهان کشت یرشود که سطح زدفه بودن موجب میهدهد که تکبرخی از محصوالت نشان می

 های مطرحباشند با توجه به محدودیتای زیاد در این منطقه میکه دارای بازده برنامه زراعی

شده  های مطرحکشت محصوالت کم بازده با توجه به محدودیتافزایش و سطح زیر شده

محیطی در های اقتصادی و زیستکشت، عاملدیگر تغییرات مربوط به سطوح زیر بد.یاکاهش 

 شود. ده می( دی1مطرح شده در جدول ) هایهد از  هر یک

ریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی برای دستیابی همزمان به چند هد  باید از الگوی برنامه

 حداقل کردن مصر  هایهد نیز برای دستیابی همزمان به  پژوهشد. در این کراستراده 
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 مصر  جاری،گذاری سرمایههای هزینه نحداقل کردای، برنامه بازده کردن آبی، حداکثر منابع

  شود.شیمیایی از این الگوها استراده می سمو  و کودها

 پنج گانه هايهدفريزي آرمانی قطعی با هدف دستیابی همزمان به الگوي پیشنهادي برنامه

ای، جو، ذرت گند ، ذرت دانه گیاهان میزان سطوح زیرکشت( 8) جدول به نتای  توجه با

در  هایهد زمینی درحالت دستیابی همزمان به هندوانه، چغندرقند، نخود و سیب ای،علوفه

 5و  133، 0، 18، 1130، 0001، 19، 5108ریزی آرمانی قطعی به ترتیب به میزان مدل برنامه

ای و جو، ذرت علوفه گیاهان زیرکشت سطح که شودمی هدید( 1) باشد. در جدولهکتار می

 و گند  گیاهان کشت زیر سطح و افزایش درصد 1158و  805، 109ن میزا به ترتیب به نخود

و  09، 0/01، 0/00، 01/11میزان  به ترتیب زمینی بههندوانه، چغندرقند و سیب ای،ذرت دانه

های و آرمان بررسیهای مورد این تغییرات زیاد با توجه به محدودیت. یابدمی کاهش درصد 59

محصول هندوانه نیاز آبی تولید باشد. به عنوان مثال ها میانتعریف شده و وزن هر یک از آرم

درصدی در  59نیز کاهش مصر  آب با وزن  پژوهشمهم این  هایهد و یکی از  داردفراوان 

 00تواند موجب کاهش حدود باشد و این امر عامل مهمی است که میها میآرمان دیگربین 

 است، شده آورده( 1) جدول در که ورطهماندرصدی سطح زیر کشت این محصول شود. 

 منابع محدودیت بر تأکید با گانهپن  هایهد  به همزمان دستیابی ریزبرنامه هد  که هنگامی

دیگر  و است یافته کاهش موجود وضعیت به نسبت درصد 19 آب مصر  میزان باشد،می آبی

 کودهای شیمیایی به ر مص کشاورز، جاریهای هزینه که باشدمی ترتیب این به نیز هاهد 

 به ترتیبو سمو  شیمیایی به ایبرنامه بازده و کاهش درصد 01/19 ،18/11میزان  به ترتیب

 جز مصر  سمو  شیمیاییبه هاهد  تمامی که است یافته افزایش درصد 15/9و  90/9 میزان

 از کهای مهبرنا بازده ،شودمی هدید که طورهمان امااند، یافته تحقق خود مطلوب جهت در

و مصر  سمو   کرده پیدا افزایش ناچیزی میزان به است کشاورزان هایهد  ترینمهم جمله

 بنابراین شیمیایی نیز افزایش یافته است که با هد  تولید بهینه پایدار بیولوژیک تناقض دارد،

 .رفت پیشتر وبمطل صورتهب هاهد  تمامی اغنای برای فازی الگوی سمت به باید

 پنج گانه هايهدفريزي آرمانی فازي با هدف دستیابی همزمان به وي پیشنهادي برنامهالگ

 آرمانیریزی برنامه الگوی درها آرمان دنکر فازی است، شده آورده( 1) جدول در که طورهمان

ریزی برنامه الگوی به نسبت تغییراتی دچار را مدل و شده مدل باالی پذیری انعطا  باعث

 ترتیب به ای، چغندرقند و نخودذرت علوفهجو،  گیاهان زیرکشت سطح. کندمی قطعی آرمانی
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 کشت زیر سطح و افزایش موجود وضعیت به نسبت درصد 1158و  059، 000، 010 میزان به

 59و  0/01، 0/00، 05میزان  به ترتیب زمینی بهای، هندوانه و سیبگند ، ذرت دانهگیاهان 

با  تغییرات باالی سطوح زیر کشت گیاهانیافته است.  اهشک موجود وضعیت به نسبت درصد

ها و همچنین جهت های تعریف شده و وزن هر کدا  از آرمانآرمان ها وتوجه به محدودیت

ها با توجه به باشد و در نهایت برآیند تأثیرگذاری هر یک از آرمانها میدا  از آنتأثیر هر ک

شده است. این  گیاهانراتی در سطوح زیر کشت های مطرح شده موجب چنین تغییمحدودیت

طور در جهت مثبت خود به پژوهشاین  هایهد تغییرات در نهایت موجب شده است که به 

 ریزبرنامه هد  که هنگامی است، شده آورده( 1) جدول در که همانطورهمزمان رسید. 

 آب مصر  باشد،می آبی عمناب بر محدودیت بر تاکید با گانه پن  هایهد  به همزمان دستیابی

 که باشدمی صورت این به نیز هاهد  دیگر تحقق و است یافته کاهش درصد 00/5 میزان به

 مصر  آب، مصر  جاری،گذاری سرمایههای هزینه و افزایش درصد 5 میزان بهای برنامه بازده

 یافته هشکا درصد 5 و 00/10 ،00/5، 00/10 ترتیب به شیمیایی سمو  و شیمیایی کودهای

 الگوی دو نتای  مقایسه با. اندرفته پیش نظر مورد و مطلوب جهت درها هد  همه که است

 آرمانی قطعی مدل در هرچند که که شودمی دهدی فازی آرمانی و آرمانی قطعیریزی برنامه

 تمامی فازی مدل در اما است، یافته کاهش فازی مدل به نسبت بیشتری میزان به آب مصر 

 انعطا  مدل کردن فازی بنابرایناند رسیده خود آرمان سطح بهتری مطلوب صورتهب هاهد 

 .شود استرادهتری مطلوب یگونه به امکانات و منابع از شودمی باعث و برده باال را مدل پذیری

ای نسبت به مدل آرمانی قطعی برنامه همچنین در الگوی آرمانی فازی میزان افزایش در بازده

باشد، ترین هد  کشاورزان دستیابی به درآمد بیشتر میباشد و با توجه به اینکه مهممیبیشتر 

لذا پذیرش این الگو نسبت به الگوی آرمانی قطعی توس  کشاورزان به سهولت بیشتری 

و  00/10ترتیب به میزان هپذیر است. همچنین کاهش در مصر  کود و سمو  شیمیایی بامکان

به توسعه پایدار  دستیابیکه  پژوهشین کاهش با توجه به هد  این باشد که ادرصد می 5

 باشد نسبت به مدل آرمانی قطعی، بیشتر است.بیولوژیکی می

 ريزي ها در الگوهاي مختلف برنامهمقايسه درصد تغییرات آرمان

های مدل در مختلفهای آرمان از دست آمدهبه نتای ( 1) و( 8) هایولجد به توجه با

 اختصار به فازی آرمانیریزی برنامه و قطعی آرمانیریزی برنامه متعار ، خطیریزی هبرنام

 . دشومی مقایسه
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 بازده کردن حداکثر دنبال به تنها که خطیریزی برنامه الگوی درای برنامه بازده افزایش درصد

 راای برنامه بازده درصد 38/19 و استریزی برنامه الگوهای دیگر از بیش باشد،می ایبرنامه

 بازده کردن حداکثر سمت به منابع تجمیع و آن بودن هدفه تک به آن دلیل که دهدمی افزایش

 اینکه به توجه با فازی آرمانی و قطعی آرمانیریزی برنامه الگوهای در اما .استای برنامه

 به نسبت کمتری افزایش درصد کنند،می دنبال را متعارض گاهی و مختلف هایهد 

درصد  90/9 قطعی آرمانیریزی برنامه الگوی در کهطوریبه. دارند متعار  خطیریزی نامهبر

. یابدیم یشدرصد بازده برنامه افزا 5 یفاز یریزی آرمانبرنامه یو در الگو افزایشای بازده برنامه

بازده  یشافزا یزاندهد که هرچند در مدل تک هدفه مها نشان میمدل ین  اینتا یسهمقا

است و در  یزناچ یارخود بس مطلوبدر جهت  هاهد  دیگراست اما تحقق  یادز یارای بسرنامهب

به تحقق مثبت خود  یصورت معقولهب هاهد  یمشکل حل شده و تمام ینا یمدل فاز

های جاری، آب، کود و سمو  شیمیایی ای افزایش و میزان هزینهیعنی بازده برنامه .اندیدهرس

شود که این ده میریزی دیر بیشتر الگوهای برنامههای جاری دکاهش هزینه .کاهش یافته است

دهنده تحقق در جهت باشد که نشاندرصد می 00/10میزان کاهش در مدل آرمانی فازی 

 مثبت این دارد. 

های جنبه تمامی دستیابی بر کشاورزی پایداری که آنجایی از شده گرته مطالب توجه با

 همزمان تحقق فازی آرمانیریزی دارد. برنامه تاکید محیطی زیست و اجتماعی اقتصادی،

 است. ساخته فراهم منطقی و معقول صورتهب را کشاورزی پایداری گانه پن  هایهد 

 ريزيهاي برنامهمختلف مربوط به آن ها در مدل هايهدفسطوح زيركشت پیشنهادي  (3)جدول 

ت
وال

ص
مح

سطوح  

 فعلی

 )هکتار(

ریزیی در هر یک از اهدا  برنامهسطوح پیشنهاد  

حداکثر 

 بازده کردن

ایبرنامه  

حداقل 

ن کرد

 هزینه

 جاری

حداقل 

 کردن

 مصر  آب

حداقل 

 کردن

مصر  

کودهای 

 شیمیایی

حداقل 

کردن 

ر  مص

 سمو 

 شیمیایی

 برنامه ریزی

آرمانی 

 قطعی

 برنامه ریزی

آرمانی 

 فازی

8150 5108 5595 1390 5519 5815 1508 1989 گند   

ذرت 

ایدانه  
8119 01 1000 1000 1000 1000 19 19 

 8881 0001 0809 0809 0809 0809 8181 019 جو

ذرت 

ایعلوفه  
059 303 11 11 018 11 1130 313 

 18 18 18 3 3 3 115 119 هندوانه
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هاي مختلف مربوط به آن ها در مدل هايهدفسطوح زيركشت پیشنهادي  (3)جدول ادامه 

 يريزبرنامه
ریزیسطوح پیشنهادی در هر یک از اهدا  برنامه    

ت
وال

ص
مح

سطوح  

 فعلی

()هکتار  

حداکثر 

 بازده کردن

ایبرنامه  

حداقل 

ن کرد

 هزینه

 جاری

حداقل 

 کردن

 مصر  آب

حداقل 

 کردن

مصر  

کودهای 

 شیمیایی

حداقل 

کردن 

ر  مص

 سمو 

 شیمیایی

 برنامه ریزی

آرمانی 

 قطعی

 برنامه ریزی

آرمانی 

 فازی

درقندچغن  09 0 0 0 0 0 0 109 

 133 133 133 133 133 888 133 15 نخود

سیب 

 زمینی
19 5 5 5 5 5 5 5 

 0809 0809 0809 0809 0809 0809 0809 19195 کل

بازده 

ایبرنامه  
08091809 05013089 13133119 13011189 09033959 13010019 08000309 01811119 

هزینه 

 جاری
13180099 11313139 08850915  15018339 11190159 15050819 11830019 11101059 

 01080509 30510039 39081019 30190009 39311819 30101119 03310819 00100059 آب

-کودهای

 شیمیایی
0510999 0003030 0011110 0011110 0100830 0011010 0030595 0089003 

سمو  

 شیمیایی
03810 00019 01390 01085 01380 90108  03101 01089 

 های تحقیق: یافتهنبعم

هاي مختلف مربوط هدفتغییرات نسبت به وضعیت موجود سطوح زيركشت پیشنهادي و  (4)جدول 

 ريزي خطیهاي برنامهها در مدلبه آن

 محصوالت

ریزیتغییرات نسبت به وضعیت موجود در هر یک از اهدا  برنامه  

حداکثر 

 کردن

بازده 

 ایبرنامه

حداقل 

 دنکر

 هزینه

 جاری

حداقل 

 کردن

 مصر  آب

 حداقل کردن

مصر  کودهای 

 شیمیایی

 حداقل کردن

 سمو مصر  

 شیمیایی

برنامه ریزی 

 آرمانی قطعی

برنامه ریزی 

 آرمانی فازی

- 05- گند  90/11  - 10/3  - 05/09  - 09/3  - 01/11  -05 

ایذرت دانه  - 1/00  1/50  1/50  1/50  1/50  - 0/00  - 0/00  

101 110 110 003 جو  110 109 010 

ذرت 

ایعلوفه  
081 - 1/05  1/05-  135 1/05-  805 000 

-03 هندوانه  -05 05-  -05 0/01-  0/01-  0/01-  

-09 09- 09- چغندرقند  09-  -09 -09 059 

 1158 1158 1158 1158 1158 0109 1158 نخود

یسیب زمین  -59 -59 -59 -59 -59 -59 -59 
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هاي مختلف هدفوضعیت موجود سطوح زيركشت پیشنهادي و تغییرات نسبت به  (4)جدول ادامه 

 ريزي خطیهاي برنامهها در مدلمربوط به آن
ریزیتغییرات نسبت به وضعیت موجود در هر یک از اهدا  برنامه   

 محصوالت

حداکثر 

 کردن

بازده 

 ایبرنامه

حداقل 

 کردن

 هزینه

 جاری

حداقل 

 کردن

 مصر  آب

 حداقل کردن

مصر  کودهای 

 یشیمیای

 حداقل کردن

 سمو مصر  

 شیمیایی

برنامه ریزی 

 آرمانی قطعی

برنامه ریزی 

 آرمانی فازی

-15/11 کل  15/11-  15/11-  15/11-  15/11-  15/11-  15/11-  

بازده 

ایبرنامه  
38/19  88/09-  50/01-  53/10-  00/01-  90/9  5 

-18/3 هزینه جاری  50/18-  58/18-  10/10-  15/18-  18/11-  00/10-  

-11/9 آب  19/10-  08/13-  13/10-  11/13-  19-  00/5-  

-کودهای

 شیمیایی
00/19-  50/18-  50/18-  08/11-  51/18-  01/19-  00/10-  

سمو  

 شیمیایی
05/0-  10/10-  05/10-  80/5-  01/10-  15/9  5-  

 های تحقیق: یافتهنبعم

 پیشنهادهاگیري و نتیجه

آبتی در   منتابع  محتدودیت  بتر  تاکید با ارپاید زراعی بهینه الگوی گزینشبه دنبال  پژوهش،این 

ریتزی  به این هد  از الگوهتای برنامته   دستیابیشهرستان کوزران در استان کرمانشاه بود. برای 

خطی، آرمانی قطعی و آرمانی فازی استراده شد. با توجه به اینکه کشاورزان و سیاستگذاران بته  

ریتزی آرمتانی قطعتی و    الگتوی برنامته  باشند، لذا دنبال تحقق چندین هد  به طور همزمان می

هتا بته طتور    هتا و خروجتی  کته ورودی باشند و از آنجتایی آرمانی فازی در این زمینه مناسب می

تتر  ریزی فازی مناستب گیرند لذا الگوی برنامهنامعین و غیر قطعی در اختیار پژوهشگران قرار می

گتذاری  های سترمایه ین هزینهبرای تأممالی زیادی  تنگناهایکه کشاورزان با باشد. از آنجائیمی

 روهروبزراعی  گیاهانمنابع مورد نیاز در طول دوره کشت  دیگرخریداری بذر، کود، سم و نقدی 

هتای مترثری در   دن مصر  آب، سمو  و کودهای شیمیایی گتا  کرباشند و همچنین حداقل می

ای یکتی از  زایش بتازده برنامته  افت  سوییآیند و از می شمارراستای رسیدن به کشاورزی پایدار به

با توجته بته ایتن     پژوهش،است، لذا در این  گیاهان زراعیمهم کشاورزان برای کشت  هایهد 

ختود   مطلتوب را در جهت  هاهد شود، الگویی که همه به طور همزمان دنبال می هایهد که 

 باشد.  ریزی آرمانی فازی میالگوی برنامه ، تنهادهدسوق می

 5 میتزان  بته ای برنامته  بتازده  یشبا افزافازی  ریزی آرمانیبرنامه تی است که الگویاین درصور 
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 ترتیتب  بته  شتیمیایی  سمو  و شیمیایی کودهای مصرفی، آب جاری،های هزینه کاهش و درصد

شرای  بهتری دارد  هاد هبه این  در جهت دستیابی درصد 5 ،00/10 ،00/5 ،00/10 میزان به

(، ستن و پتال   0918خلیلتی دامغتانی و همکتاران )    ،(0919لیانتگ )  هتای بررستی که همسو با 

( 0911( و لیتان و کتاوو )  0911(، هتو و همکتاران )  0911(، داسیلوا و ستیلوا متاریس )  0918)

 باشد.می

ای و کتاهش در  نتای  مربوط به الگوی آرمانی فازی نشان داد که میزان افزایش در بتازده برنامته  

باشد کته بته ازای   هزار ریال می 1015899و  18500099ه میزان های جاری به ترتیب بهزینه

دهنتد  محاسبه شده است. این دو عتدد نشتان متی    گیاهان زراعی هکتار سطح زیر کشت 0809

هتزار  ریتال بته     0119به میزان  بپذیرند،چنانچه کشاورزان این منطقه این الگوی پیشنهادی را 

تواننتد بتا   د. همچنین کشتاورزان ایتن منطقته متی    شوازای هر هکتار درآمد بیشتر نصیبشان می

کیلتوگر  کتود    881900متتر مکعتب آب،    5010119پذیرش این الگوی کشت از هتدر رفتتن   

کیلوگر  سمو  شیمیایی جلوگیری و در راستتای تولیتد پایتدار و کشتاورزی      1110شیمیایی و 

 8/85ر مکعتب آب،  متت  510پایدار گامی مهم بردارند. این امر موجب صترفه جتویی بته میتزان     

گیاهتان  کیلوگر  سمو  شیمیایی به ازای هر هکتتار کشتت    15/9کیلوگر  کودهای شیمیایی و 

 شود.در این منطقه میزراعی 

 :کرد ارائه را زیر پیشنهادهای توانمی پژوهش این نتای  به با توجه

ابع آبی با توجته بته   های پن  ساله توسعه از جمله برنامه چهار ، بر حرظ مناز آنجایی که برنامه

آبی در کشور تأکیتد دارد، لتذا الگتوی ارائته شتده در ایتن       های مربوط به خشکسالی و کمبحران

توانتد بته   د، متی شومتر مکعب به ازای هر هکتار می 510دشت که موجب کاهش میزان مصر  

ر گترفتن  عنوان یک نمونه اجرایی در این منطقه و اعمال آن در تما  نقاط کشور به شرط در نظ

 های توسعه کشور باشد.های هر منطقه گامی مرثر در تحقق به برنامهقیود و محدودیت

که الگوی ارائه شده پیشنهادی همسوء با اولویتت ذهنتی کشتاورزان منطقته از جملته      از آنجائی

باشد، لتذا کارشناستان تتروی     افزایش سود، کاهش هزینه جاری، سمو  و کودهای شیمیایی می

توانند آن را در دستور کار خود قرار دهند کته شترای  را بترای پتذیرش ایتن الگتوی       منطقه می

 ند.تر کنبرای کشاورزان منطقه راحتکشت پیشنهادی 

با توجه به اینکه الگوی کشت پیشنهادی موجب کاهش میزان کود و سمو  به ترتیب به میتزان  

ربوط به توزیع کود در این های مکیلوگر  شده است. پس الز  است سیاست 1110و  881900
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ای طراحی شود که توزیع کودها و سمو  شیمیایی در تواد با کتاهش استتراده از   گونهمنطقه به

 ها نباشد.آن

و  منطقته  در موجتود هتای  واقعیتت  از برگرفتته  پتژوهش  ایتن  در شتده  ارائه الگوهای که آنجا از

 گیاهتان منتاطق زیتر کشتت     تربیشت  کته  این باشد ودر دسترس بود، می ی کههمچنین اطالعات

 و قیتود  گترفتن  نظتر  در بتا  تتوان متی پتس   برنتد، متی  ستر  به بحرانی شرایطی در استان زراعی

 و ارائته  جدیتدی  کشتت  الگتوی  منتاطق  دیگتر  در منطقه، این در شده ارائه الگوهای متغیرهای

 ستازگار  الگوی منطقه هر برای دیگر عبارت به. کرد تعدیل را مناطق این کنونب کشت الگوهای

 .کرد ارائه را منطقه همان اقلیم با

 منابع
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13. 

: 83(. مدیریت مصر  آب در بختش کشتاوزی. نشتریه شکرشتکن،     1839زاده، ،. )کشاورز، ع. و صادق

80-50. 
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