نشریه آبياري و زهكشي ایران

Iranian Journal of Irrigation and Drainage
No. 4, Vol. 14, Oct.-Nov. 2020, p. 1336-1347

شماره ،4جلد  ،14مهر  -آبان  ،1399ص1336-1347 .

مقاله علمی-پژوهشی

تعادلبخشی آبخوان با روشهای برنامهریزی غیرخطی و برنامهریزی مثبت ریاضی در دشت
قزوین
5

محمدجواد بیات ،1سامان جوادی ،*2مهدی هاشمی شاهدانی ،3یوسف حسنی ،4محمد ابراهیم بنی حبیب
تاریخ دریافت1399/2/6 :

تاریخ پذیرش1399/4/19 :

چکیده
برداشت بیش از حد از آبخوانها برای تولید محصوالت کشاورزی باعث کاهش میزان آب در سفرههای زیرزمینی شده ،به طوریکهه ایهک کهاهش
مقدار عوارض جبران ناپذیری را در مناطق مختلف به دنبال داشته است .جهت کاهش معضالت ناشی از کاهش حجم آبخوانها نیاز به تصمیمگیری در
سطح کالن میباشد .همیک امر تعادل بخشی آبخوانها را به یکی از ضروریتریک عوامل در مدیریت منابع آب تبدیل کهرده اسهت .در ایهک تحقیهق بهه
منظور احیای سفرههای آب زیرزمینی و اجرای کاهش برداشت در آبخوانهای کشور به عنوان یکی از پروژههای تعادل بخشی ،اقهدا بهه بهینههسهازی
الگوی کشت با رویکرد اقتصادی و بررسی تغییرات سود کشاورزان در سال  1395با سناریوهای کاهش برداشت به مقادیر  3 ،1و  5درصد ،با دو دیهدگاه
متداول صورت گرفته است .در ایک راستا بهینهسازی الگوی کشت از دو منظر تغییر الگوی کشت بوسیلهی بهینهسازی با برنامهریزی غیرخطی ( )NLPو
کاهش سطوح زیر کشت بوسیلهی روش بهینهسازی با برنامهریزی مثبت ریاضی( )PMPانجا شده است .نتایج اعمال سناریوهای کهاهش برداشهت در
دشت قزویک که دارای کسری ساالنه  316میلیون متر مکعب میباشد نشان داد که به ترتیب مقادیر  63/7 ،21/2و  106/1میلیون متر مکعب برداشت از
آبخوان کاسته میشود .همچنیک نتایج تحلیل دو روش برنامهریزی نشان داد که مدل بهینهسازی غیر خطی ،سود اقتصهادی بیشهتری نسهبت بهه مهدل
 PMPایجاد خواهد نمود.
واژههای کلیدی :بهینهسازی الگوی کشت ،برنامهریزی غیرخطی ( ،)NLPبرنامهریزی مثبت ریاضی ( ،)PMPکاهش برداشت آبخوان
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مصههر آب در ایههران از موضههوعات اساسههی در تصههمیمگیههریهههای
بلندمدت منابع آبی برای کاهش سهم آب مصرفی بخش کشاورزی از
 92درصههد بههه  87درصههد در  20سههال آینههده خواهههد بههود (هههزاره و
همکاران.)1395 ،
از ایکرو فراهم کردن شرایطی برای کشاورزی که پایداری منهابع
آب را به خطر نیندازد ،نیازمند تصمیمگیریههایی اسهت کهه کمتهریک
فشار را بر بخش منابع آب و کشاورز داشته باشهد ( Sheikhipour et
 .)el., 2018نگاه به بههرهوری آب ازلحها فیزیکهی و اقتصهادی در
مقیاب کالن می تواند منجر به تصمیمات جدیهد و مهریری در زمینهه
کاهش برداشت آب شود (هاشمی و همکاران .)1396 ،بهگونههای کهه
ضروری است کشت محصوالت کشاورزی بها سهود اقتصهادی بهاال و
مصر آب کم بهجای محصوالت کشاورزی با سود اقتصادی پاییک و
مصر آب باال در نظر گرفته شود.
یکی از راهکارهای اساسی جههت سیاسهتگهذاریهها و اجرایهی
شدن تصمیمهای مدیریتی ،انتخاب الگوی کشت بهینه مناسب منطقه
با رویکرد اقتصهادی و تعیهیک برنامهه ای جهامع جههت تخصهیص آب
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کشاورزی میباشد .در ایک راستا دو دیدگاه تصمیمگیری تغییر الگهوی
کشت و کاهش سطح زیر کشت وجود دارد بهگونهای که میتهوان بها
مصر بهینه آب به بیشتریک سود اقتصادی ممکک دست پیدا کرد.
با انتخاب سناریوهای کاهش مقدار آب در دسهترب منتخهب در
منطقه ،در دیدگاه اول (تغییر الگوی کشت) بها یابهت در نظهر گهرفتک
مجموع سطوح زیر کشت ،در مدل برنامهریزی غیرخطهی ( )1 NLPبها
در نظر گرفتک محدودیتهایی نظیر سطوح زیهر کشهت ،مقهدار آب در
دسترب و نیروی کار با کاهش دادن سطح زیر کشت محصهوالت بها
سود کمتر و اختصاص دادن آن به محصوالت با سود اقتصادی بهاالتر
بهینهسازی الگوی کشت را انجا میپهذیرد .در دیهدگاه دو (کهاهش
سطح زیر کشت) با در نظر گرفتک دوبارهی محدودیتهای سطوح زیر
کشت ،مقدار آب در دسترب و نیروی کار در مدل برنامهریهزی مثبهت
ریاضی ( )2PMPاقدا به کاهش سطح زیر کشت میشود ،بهگونههای
که محصوالت با سود کم بیشتریک کاهش را داشهته باشهند .بهه ایهک
صورت با توجه به محدودیتها با کاهش سطوح محصهوالت بهاارزش
اقتصادی پاییک الگوی کشت بهینه با بیشتریک سود ممکک بهه دسهت
میاید.
در خصوص دیهدگاه اول بهینههسهازی الگهوی کشهت بهه منظهور
مدیریت منابع آب و حداکثر سازی سود مبنای تحقیقات زیادی در دنیا
بوده است .به عنوان نمونه میتوان به تحقیهق عهالینهااد و همکهاران
( )1394اشاره نمود .در ایک تحقیق جهت تعییک الگهوی کشهت بهینهه
محصوالت کشاورزی در شهر بابهل ،از روش برنامههریهزی خطهی بها
هد حداکثر سازی سود و دستیابی بهه خودکفهایی اسهتفاده نمودنهد.
نتایج نشان داد که در مقایسه با الگوی کشت موجود منفعت درآمهدها
بهکارگیری الگوی کشهت بهینهه  11%سهود خهالص کهل را افهزایش
میدهد .همچنیک سهین ،،در تحقیهق خهود مهاکزیمم سهازی درآمهد
کشاورزان در منطقه روتاک از هاریانا ،هند را شبیهسازی کرد .در ایهک
مدل محدودیتهای آبهای زیرزمینی بهمنظور حل مشکل باال بودن
آبهای زیرزمینی در نظر گرفته شد ،مدل نشان داد که بها کهاهش در
سطح برنج ،نخود و جو و افزایش سطح گند  ،پنبه و نیشهکر شهرای
بهینه به وجود میآید و به ایک طریق درآمد کشاورزان به مقهدار %26
افزایش خواهد یافت ( .)Singh, 2014در مطالعهای دیگر امیک علیزاده
و همکاران ( )1391در تحقیق خود با توجه به اهمیت استفاده پایدار از
منابع آب زیرزمینی با استفاده از بهینهسازی غیرخطی ،الگهوی کشهت
بهینه دشت مشهد-چناران را در یک دوره  10ساله با تأکیهد بهر عهد
بیالن منفی آب زیرزمینی مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه نشهان
داد بهکارگیری الگوی مشخص شده در دوره برنامهریهزی عهالوه بهر
دستیابی به اهدا چندگانه سبب کاهش کسری ذخایر آب زیرزمینهی
1- nonlinear programming
2- positive mathematical programming
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منطقه از  38×107متر مکعب در سال مبدأ به صفر در سال آخهر دوره
برنامه میگردد .بنی حبیب و همکاران ( )1394در تحقیقی به بررسهی
تخصیص بهینه آب و الگوی کشت بهینه در شرای کمآبی در استان-
های تهران و البرز پرداختند .با در نظر گرفتک سناریوهای مختلهف در
میههزان آب در دسههترب ،مقههادیر بهینههه سههطح زیههر کشههت بهها روش
برنامه ریزی غیرخطی تعییک شدند .نتایج حاصل از بهینه سهازی نشهان
داد که تغییر سهطوح کشهت مهیتوانهد سهود اقتصهادی فعالیهتههای
کشاورزی را تا  36درصد در مقایسه با شرای فعلی بهبود ببخشهد .بها
توجه به بررسی مطالعات انجا گرفته در ایک زمینه دیده میشود که در
اکثر مطالعات ،تعداد محدودیتهایی که برای انجها مطالعهه در نظهر
شده است کم بوده و برای رسیدن به تابع هد سایر عوامل تأییرگذار
در بخش کشاورزی بهخوبی وارد مدل نشدهاند.
همچنیک در خصوص دیدگاه دو بهینهسهازی الگهوی کشهت بها
روش برنامهریزی مثبت  PMPبهمنظور مدیریت منهابع آب و حهداکثر
سازی سود کارهای زیر انجا گرفته شده است :مادلیک و همکاران بها
استفاده از روش برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPبهه بررسهی ایهرات
خشک سالی در سطح آبهای زیرزمینی و افزایش هزینههای تولید در
درهی مرکهزی کالیفرنیها پرداختنهد .نتهایج نشهان دادنهد کهه حهداقل
 166000هکتار از سطح کشاورزی کاهش مهییابهد و در نتیجهه 800
میلیون دالر از درآمد کشاورزی کاسته مهیشهود ( Medellín et al.,
 .)2015آریابد و همکاران در تحقیقی با ههد سهود کشهاورزان و بها
استفاده از مدل  PMPبه بررسی ایرات تغییر قیمت و دسترسی به آب
در الگوی کشت پرداختند .نتایج نشهان داد تغییهر در قیمهت آب ههیچ
تغییری در سطح محصوالت گند  ،جو ،چغندر و گوجههفرنگهی ایجهاد
نمیکند ،اما پنبه از الگوی کشت حذ میشود .همچنیک کهاهش آب
موجود عالوه بر تغییر سهطح زیهر کشهت باعهث کهاهش مصهر آب
میشود ( .)Ariabod et al., 2013شرافتپور و همکهاران ( )1395در
مطالعهای الگوی بهینه کشت شبکه نکو آبهاد حوضهه زاینهدهرود را بها
استفاده از مدل اقتصادی PMPتعییک کردند .میزان آب قابلدسهترب
در شرای خشکسالی با استفاده از مدل منابع آبی شهبیه سهازی و ایهک
حجم آب بر اساب ارزش اقتصادی آب محصوالت تخصیص داده شده
است ،با توجه به ایک تخصیص ،درصد تغییرات الگهوی کشهت بهینهه
شبکه نکو آباد بهدستآمده که نتیجه آن حاکی از ایک است که سهطح
کشت محصوالت پیاز و جو دارای کمتهریک و یونجهه دارای بیشهتریک
تغییرات در شرای خشکسالی میباشند .حسهنی و همکهاران ()1399
در تحقیقههی بههه معرفههی رویکههرد بهههرهبههرداری-اقتصههادی بهها مههدل
برنامهریزی مثبت ریاضهی بههعنهوان راهبهرد جدیهد در بههرهبهرداری
شبکههای آبیاری باهد تحویل و توزیع بهینههی آب بهه واحهدهای
زراعی در شبکه آبیاری بر اساب ارزش اقتصادی محصوالت واقهع در
الگوی کشت آن واحدهای پرداختند .شهبکه آبیهاری رودشهت در ایهک
تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشهان داد محصهوالت
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گلرن ،و یونجه با بیشتریک کاهش سطح زیر کشت در دورهی کمآبی
مواجه خواهند شد .همچنیک آبگیرههای  5 ،6 ،1و  12دارای بهاالتریک
اولویت تحویل آب در ایک تحقیق مشخص شدند.
از بررسی مطالعات انجا گرفته شده با مدل برنامههریهزی مثبهت
ریاضی میتوان دریافت که برای تصمیمگیری توابع هد گسهتردهای
میتوان تعریف کرد و محدودیتهایی بیشتری را در ایک مدل میتوان
بهصورت توأمان در نظر گرفت .در ایک مطالعه دشت قزویک بهه علهت
افت شدید سطح آب زیرزمینی برایر بهرهبرداری بیشازحد ،بههرهوری،
تعرفهی آب و راندمان پاییک آب کشاورزی و الگوی کشهت نامناسهب
بهعنوان مورد مطالعاتی ایک تحقیق انتخابشهده اسهت .بهرای بهبهود
وضعیت بحرانی ایک دشت ،ضرورت دارد برای ایجاد تعادل در آبخوان
ایک دشت اقدا به کاهش دسترسی به منابع آب زیرزمینهی و بهینهه-
سازی الگوی کشت با رویکرد اقتصادی شود .بههکهارگیری ،تحلیهل و
مقایسهی سود کشاورزی در دو روش بهینهسازی الگوی کشت با مدل
برنامهریزی غیرخطی و برنامهریزی مثبت ریاضی ( )PMPبرای اولیک
بار در ایک مطالعه مطرح شده است.

مواد و روشها
منطقهی مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در ایک تحقیهق دشهت قهزویک اسهت کهه در
تقسیمات کشوری ،بخشی از اسهتان قهزویک را شهامل مهیشهود و در
فاصله  150کیلومتری شمال غربی تهران قرارگرفته است .ایک منطقه
بیک طولهای شرقی  49درجه و  36دقیقه و  50درجه و  30دقیقهه و
عرضهای شهمالی  35درجهه و  50دقیقهه و  36درجهه و  20دقیقهه
جغرافیایی قرارگرفته است و ارتفاع آن حهداکثر برابهر  2971و حهداقل
 1100متر و متوس حدود  1250متر از سطح دریا مهیباشهد .میهزان
بارش متوس سالیانه قزویک حهدود  318میلهیمتهر و دمهای متوسه
درازمدت هوا  14درجه سانتیگراد است .دشت قزویک با وسعت حهدود
 440هزار هکتار بخشی از استان قزویک را شامل میشود که محدوده
آن از طر شمال به دامنه کوههای البرز ،از مشرق به رودخانه زیاران،
از طر مغرب به رشتهکوههای زاگرب و باالخره از طر جنهوب بهه
شورهزارهای جنوب کشیده میشود که شهیب آن از شهمال غهرب بهه
سمت جنوب شرق امتداد دارد (شکل .)1

شکل  -1موقعیت منطقه مطالعاتی
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جدول  - 1سطح زیر کشت محصوالت ،سود خالص ،میزان آب مصرفی در سال 1395
1

سطح
محصول

زیر
کشت%

انگور
بادا
پسته
جو
چغندرقند
خربزه
ذرت دانهای
ذرت علوفهای
زیتون
سیب

14.2
1.9
1.7
14.5
1.4
1.2
3.0
10.0
4.1
1.5

سود
خالص(میلیون
تومان بر
هکتار)

6.71
1.12
9.92
2.04
1.22
11.46
4.39
2.75
4.09
5.25

مصرف

نیروی کار

آب(مترمکعب

(نفر روز

بر هکتار)

در هکتار)

8315
14225
16902
3744
13509
7630
10195
10896
9622
14162

26
38
45
13.69
69.47
25
25
16
39
18

دشت قزویک ازجمله دشت های ممنوعهه ایهران اسهت (کبیهری و
همکاران .)1396 ،میزان سطح آبههای زیرزمینهی در ایهک دشهت در
حال کاهش پیدا کردن است و هرسال به میزان یک متر از آن کاسته
میشود ،همچنیک بزر تریک منبع تأمیک آب کشاورزی در ایک دشهت
آب زیرزمینی با تأمیک  1365میلیون مترمکعب در سال مهیباشهد کهه
همیک امر نشان دهنده آینده خطرناکی برای دشت قزویک می باشهد .در
ایک مطالعه تالش بر آن شده است که برای بهبهود وضهعیت آبخهوان
دشت قزویک با اجرایی کردن طرح کاهش برداشت ،نسبت بهه تعهادل
بخشی آبخوان اقدا گهردد .ایهک کهاهش برداشهت در سهه سهناریوی
کاهش  3 ،1و  5درصدی برداشت از آب زیرزمینی (بر اساب برنامهه-
های آب منطقهای قزویک) بررسی خواهد شهد .شهایانذکهر اسهت 19
محصول انتخاب شده بهعنوان الگوی کشت ،تقریباً  90درصد سهطوح
زیر کشت منطقه به مقدار  157131هکتار را پوشش میدههد (جهدول
 .)1سود خالص محاسبه شده بر مبنای حاصل تفاضهل قیمهت فهروش
محصهوالت از هزینههههای تولیهد محصهوالت مهیباشهد (احمهدی و
همکاران .)1396 ،از ایک رو در مجموع سود خاص کشاورزان 631/52
میلیارد تومان در سال  1395برآورد شده است .با توجهه بهه جهدول 1
گند  ،جو و انگور سه محصول با بیشتریک سطح زیر کشهت (بهیش از
 50درصد سطح زیر کشت) با مصهر  %31از کهل آب  %44از سهود
کل مجموعه را داشته اند درحالی که محصوالتی مانند بادا  ،چغندرقند،
یونجههه و ذرت علوفهههای بهها مصههر  %35از آب تنههها  %12از سههود
مجموعه را تأمیک کردهاند .همچنیک محصوالت مانند خربزه ،گهردو و
پسته محصوالت با سود بهاال و محصهول گنهد بها بیشهتریک سهطح
زیرکشت در سال  1395بودهاند.

سطح
زیر

محصول

کشت%

شلتوک
فندق
کلزا
گردو
گند
گوجهفرنگی
گیالب
لوبیا
یونجه

1.4
1.5
0.8
2.6
22.2
4.7
1.6
0.6
11.3

سود
خالص(میلیون
تومان بر
هکتار)

5.82
3.42
3.17
11.63
2.33
3.63
2.59
9.81
1.53

مصرف

نیروی کار

آب(مترمکعب بر

(نفر-روز

هکتار)

در هکتار)

15755
8921
6053
15420
4572
11963
13636
7200
13317

58.25
50
2
25
17.06
114.77
75
49.57
33

روش تحقیق

در ایههک تحقیههق بهههمنظههور کههاهش آب در دسههترب در قالههب
سناریوهای کاهش برداشت به میزان  3 ،1و  5درصد و تعییک الگهوی
کشت بهینه با رویکرد اقتصادی از دو روش بهینهسازی با برنامهریزی
غیرخطهی بهها دیههدگاه تغییههر الگههوی کشههت و مههدل بهینهههسههازی بهها
برنامهریزی مثبت ریاضی ( )PMPبا دیدگاه کاهش سطح زیهر کشهت
استفاده شده است .شکل  2مراحل اجرای سناریوهای کاهش برداشت
در راستای تعادل بخشی آبخهوان در قالهب دو دیهدگاه تغییهر الگهوی
کشت و کاهش سطح زیر کشت را نشان میدهد .بهگونهای کهه ابتهدا
با به دست آوردن اطالعات مورد نیهاز از منطقههی مهورد مطالعهاتی و
سپس اعمال سهناریوهای کهاهش برداشهت در ورودیههای دو مهدل
بهینه سازی با برنامهریزی غیرخطهی و مهدل PMPاقهدا بهه بدسهت
آوردن سطوح کشت جدید میشود ،پس از آن با اطالعات قیمتههای
محصوالت اقدا به محاسبهی سود کشاورزان میشهود .و در آخهر بها
مقایسه و تحلیل دو روش اسهتفاده شهده در مهدل مطالعهه بهه پایهان
میرسد.
مدل بهینهسازی الگوی کشت با برنامهریزی غیرخطی

برنامهریزی غیرخطی روشی در ریاضیات است که به پیهدا کهردن
مقههدار کمینههه یهها بیشههینه از یههک تههابع روی یههک چندضههلعی
محهههدب مهههیپهههردازد .ایهههک چندضهههلعی محهههدب در حقیقهههت
نمههههههههایش نمههههههههوداری تعههههههههدادی محههههههههدودیت از
نوع نامعادله روی متغیرهای تابع است .بهه بیهان سهاده تهر بهه وسهیله
برنامهسازی غیرخطی میتوان بهتریک نتیجه (مثالً بیشهتریک سهود یها
کمتریک هزینه) را در شرای خاص و با محدودیتهای خاص به دست
آورد( استیلی.)1394 ،
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شکل  -2شماتیک مراحل تحقیق

به منظور تغییر الگوی کشت کنونی و تعییک الگوی کشهت بهینهه
روش برنامهریزی غیرخطی ،که هد آن حداکثر سازی سهود خهالص
کشاورزان است انتخاب شده است .همچنیک سهناریوهای کهاهش آب
در دسترب ،به میزان  3 ،1و  5درصد وضعیت کنونی بهعنوان راهکار
تعههادلبخشههی آبخههوان مههدنظر قرارگرفتههه شههده اسههت .در تههدویک
بهینههسهازی الگهوی کشهت در ایهک روش ،فهرض بهر آن اسهت کهه
محدودیتهای سطح زیر کشت ،مقدار آب در دسترب و نیروی کار در
بهینهسازی الگوی کشت مدنظر در ایک تحقیق تأییرگذارند.

مدل برنامهریزی ریاضی مورداستفاده در ایهک تحقیهق بهه شهرح
رابطهی ( )1میباشد:
n
()1
Max NB=  BEi ×Ai  -  CAi ×Ai  




i=1

رابطهی ( )1با توجه به محدودیتهای زیر حل گردیده است:
()2
()3

WU =i=1  Wi ×Ai 
n

Ai =TAria

n
i=1
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()4

Li  Ai  Tlabor

n
i=1



در رابطههی  MAX NB 1حهداکثر درآمههد ناشهی از فهروش
محصوالت BEi ،درآمد خالص به ازای هر یهک از محصهوالتCAi ،
هزینههای تولید هر یک از محصوالت و  Aiسطح زیر کشت هر یهک
از محصوالت هستند .بهطورکلی تابع هد بههصهورت بیشهینهتهریک
حالتِ کسر مجموع هزینههایی کهه جههت تولیهد صهر مهیشهود از
مجموع درآمدی که از فروش محصوالت مختلف کشاورزی به دسهت
میآید تعریف گردیده است.
در رواب  2تا  4پارامتر  ،WUکل آب در دسترب (برحسهب متهر
مکعب) میباشد .ایک رابطه گویای میزان محدودیت مصر آب مهی-
باشد ،به ایک صورت که مجموع مصهر آب کهل محصهوالت دشهت
قزویک را در سال نشان میدهد .همچنیک برای اعمال سناریوهای آب
در دسترب ،مقادیر کاهش  3 ،1و  5درصد در ایک محهدودیت اعمهال
میشود .همچنیک پارامتر ( TAriaبرحسب هکتار) کهل مسهاحت دشهت
قزویک است که در سال مبنا زیر کشت رفته است .با توجه بهه فرمهول
ارائهشده محدودیت سطح زیر کشت مشخص برای اجرای مدل در نظر

گرفته میشود .با اعمال ایک محدودیت مدل مکلهف مهیگهردد تولیهد
محصوالت دشت قزویک را طوری بهینهسازی نماید که مجموع سطوح
زیر کشت بها مجمهوع سهطوح کشهت در سهال 1395یکسهان باشهد.
همچنیک پارامتر  Liمقادیر نیروی انسانی برحسهب نفهر سهاعت بهرای
محصوالت و  TLaborظرفیت کلی نیروی انسانی در منطقه مهی باشهد.
برای رسیدن به پاسخهای صحیح و با توجهه بهه تهابع ههد کهه در
راستای حداکثر سهازی سهود حوضهه دشهت قهزویک مهیباشهد ،اگهر
محدودهای برای تولید محصوالت در نظر گرفته نشود ،تابع ههد در
راستای حداکثر سازی سود اقدا به افزایش تولید محصوالت پرسود و
با مصر کم آب میکند و سطح محصهوالت کهم سهود را بهه صهفر
میرساند که ایهک امهر مهدل را از صهحت و نزدیکهی بهه واقعیهت دور
میسازد ،بنابرایک محدودهبنهدی و گهذاردن حهد بهاال و پهاییک بهرای
محصوالت امری مهم و ضروری اسهت .جهدول  2محهدودیت سهطح
اعمال شده برای محصوالت مختلف محدوده دشت قزویک را که طبق
نظر کارشناسی برآورد گردیده است نشان میدهد.

جدول  -2محدودیت سطح اعمالشده و دالیل آن برای تمامی محصوالت موردبررسی در دشت قزوین در سال 1395
محدودیت اعمالشده
توضیحات
محصوالت
نسبت به سال مبنا
به علت استراتایک بودن گند  ،جو و محصوالت علوفهای ایک
گند  ،جو ،محصوالت علوفهای و
 < 1/2محصول< 0/9
بازه در نظر گفته شد.
ذرت دانهای
در دشت قزویک بنا به صالح نبودن کشت بهتر است کشت رو
 < 1محصول< 0/7
برنج
به کاهش باشد.
به علت کشش تولید محصول ،ایک بازه برای محصوالت مذکور
چغندرقند ،محصوالت جالیزی ،سیب ،دانههای روغنی ،گوجهفرنگی ،حبوبات،
 < 2محصول< 0/5
لحا گردید.
فندق ،گیالب انگور ،گردو ،بادا و پسته

مدل بهینهسازی الگوی کشت با برنامههریهزی ریایهی مت هت

مرحله اول مدل اقتصادی

()PMP

در ایک مرحله یک مدل برنامههریهزی ریاضهی خطهی بها در نظهر
گههرفتک محههدودیتهههای حجههم آب ،زمههیک ،نیههروی کههار و نیههز
محدودیتهای واسنجی ،بهمنظور شبیهسازی شرای موجود کشاورزی
در محدوده مطالعاتی ارائه شده است .مدل برنامهریزی مذکور باههد
حداکثر سازی در سود به شرح زیر میباشد)Howitt., 1995( :
()5
max p y x - w a x

مدل دیگر بهینهسازی با رویکرد اقتصادی که در ایهک تحقیهق از
آن استفاده شده است مدل برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPمیباشد.
ایک مدل با دیدگاه کاهش سطح کشت درازای کاهش آب در دسترب
به میزان  3 ،1و  5درصد وضعیت کنونی مراحل مدلسهازی را انجها
میدهد که در ادامهه شهرح داده شهده اسهت .همچنهیک رونهد انجها
برنامهههریههزی ایبههاتی از مرحلههه ورود اطالعههات و شههبیهسههازی مههدل
اقتصادی و استخراج نتایج در شکل  3به تصویر کشیده شده است.
مدل  PMPدر راستای رسهیدن بهه ارزش اقتصهادی محصهوالت
کشاورزی و الگوی کشت بهینه موجود در محدوده مطالعهاتی مراحهل
زیر را طی میکند.

i

ij

j


i

()6
()7

i i



i

i

land: X i  Bi

Xi  B fl

fi

a

i

Labor:

i

()8

available Water:  X iswm  Bswm
i

()9

^

Xi  Xi

1342

نشریه آبياري و زهكشي ایران  ،شماره  ،4جلد  ،14مهر  -آبان 1399

که در معادله ( pi ،)5قیمت محصول  iا  Ῡi ،محصول در هکتهار،
 Xiزمیک تخصیص داده شده بهه محصهول  wj ،iهزینهه ههر واحهد از
نهاده  jمورد استفاده در تولید محصول  iو  aijنهادههای مورد اسهتفاده

در واحد هکتار میباشند Bi .و  Bflبه ترتیب بازتاب کل زمیک و نیروی
کار در دسترب و  afiمقدار نیهروی کهار برحسهب نفهر سهاعت بهرای
محصول  iدر معادالت  6و  7میباشند.

شکل  -3مراحل مدلسازی مدل اقتصادی PMP

معادلهی ( )8تضمیک میکند که مقدار کهل آبههای در دسهترب
مورداسههتفاده  Xiswmدر مههاه یهها سههال  mمسههاوی میههزان کههل آب در
دسترب  Bswmبرای آبیاری محصوالت کشاورزی در همان مهاه و یها
سال میباشد که با استفاده ضریب گیاهی ،محاسبه تبخیر-تعرق برای
هر محصوالت کشاورزی در هرسهال محاسهبه مهیگهردد .در معادلهه
(𝑋̂𝑖 ،)9عبارت است از مساحت زمیک تخصیص داده شده به محصهول
زراعی  iکه توس محقق مشاهده گردیده است .ایک محدودیت باعث
حفظ الگوی کشت مشاهده شده در منطقه و اسهتفاده از اطالعهات آن
جهت تخمیک قیمتهای سایهای منابع غیر بازاری و محدود میگردد.
مرحله دوم مدل اقتصادی

در ایک مرحله پارامترهای تابع تولید از نوع کشش جانشینی یابهت
با استفاده از قیمهتههای سهایه نههادهههای تولیهد (منهابع محهدود و
محدودیتهای واسنجی) بهه دسهت آمهده از مرحلهه اول تخمهیک زده
میشود .شایان ذکر است کهه تهابع تولیهد مهذکور بهرای محصهوالت
کشاورزی آبی بوده و به صورت زیر میباشد(معادله :)10

()10

i

y
)q iri =A i [ b (ih-1) X (ih-1
+b w (X i +Pia )] y
i

در ایک رابطه توان 𝑟𝑖 در  ،qiriمخفف تابع تولید آبی میباشد کهه
مشخص است .مقدار 𝑖𝐴 𝑦 ،و 𝑖𝜀 از مقاالت مرجع در نظر گرفته شهده
اسههت ،کههه مقههادیر آنههها بههه ترتیههب برابههر  1 ،0/5و  1لحهها شههده
است bih−1 .پارامترهای تابع تولید میباشد که توس خروجی مرحلهه
اول مدل اقتصادی (قیمتهای سایهای نهادههای تولید) محاسبه شده
است bw .سهم آب در دسترب یا بارش  Piaاز اطالعات اخذ شهده در
منطقه مورد مطالعه به دست آمده است.
مرحله سوم مدل اقتصادی

در مرحله آخر با استفاده از تابع تولید تخمینی مرحله دو و لحها
آن در تابع هد مرحله اول (معادله ( ))5مدل برنامهریزی جدیدی بها
همان محدودیتهای مهدل مرحلهه اول و بها حهذ محهدودیتههای
واسنجی جهت دستیابی به مجموعه بهینهه از نهادههای حداکثرکننهده

تعادلبخشي آبخوان با روشهاي برنامهریزي غيرخطي و برنامهریزي مثبت ریاضي در دشت قزوین

درآمد خالص و ارزش اقتصادی آنها ارائه شده است.

نتایج و بحث
طبق طرح کاهش برداشت از آبخهوان بهه منظهور تعهادلبخشهی
آبخوان با اعمال سناریوهای کاهش برداشت طراحی شده به میزان ،1
 3و  5درصههد بههه ترتیههب بههه میههزان  63/7 ،21/2و  106/1میلیههون
جدول  -3درصد تغییرات سطوح زیر
محصول
انگور
بادا
پسته
جو
چغندرقند
خربزه
ذرت دانهاى
ذرت علوفهاى
زیتون
سیب
شلتوک
فندق
کلزا
گردو
گند
گوجهفرنگی
گیالب
لوبیا
یونجه
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مترمکعب برداشت از آب زیرزمینی کاسته میشود .همهیک امهر باعهث
بهبود وضعیت آبخوان دشت قزویک نسبت به وضعیت کنهونی خواههد
شد .درصد تغییرات سهطوح زیهر کشهت در دو مهدل بهینههسهازی بها
برنامهریزی غیرخطهی (دیهدگاه تغییهر الگهوی کشهت) و مهدل PMP
(دیدگاه کاهش سطوح زیر کشت) در جدول  3و شکلههای ( 5 ،4و)6
به ازای کاهش برداشت به مقادیر  3 ،1و  5درصد ارائه شده است.

کشت محصوالت در دو مدل برنامهریزی غیرخطی و مدل PMP

مدل برنامهریزی غیرخطی

مدل برنامهریزی

PMP

%1

%3

%5

%1

%3

%5

83
-50
-50
-10
-50
100
20
-10
-50
-50
-30
-50
20/1
-50
-10
-50
100
100
-10

69/5
-50
-50
-10
-50
100
20
-10
-50
-50
-30
-50
100
-50
-10
-50
100
100
-10

57/9
-50
-50
-10
-50
100
20
-10
-50
-50
-30
-50
100
-50
-10
-50
100
100
-10

-0/2
-0/8
-0/3
-12/2
-10
-11/2
-13/6
-14
-0/7
-3/2
-5/2
-2/3
-7
-1/4
-6/8
-8/3
-3/1
-6
-13

-0/3
-1/3
-0/5
-23
-25/4
-13
-18/7
-21/3
-1/9
-6/7
-8/7
-4/5
-11
-2/9
-12
-9/2
-5
-10
-27

-0/6
-1/8
-0/9
-28
-32
-17
-31
-34
-2/3
-8
-11
-8
-17
-5/3
-16
-12/3
-7
-13
-38

شکل  -4مقدار و درصد سطح زیر کشت محصوالت موجود در دشت قزوین
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شکل  -5درصد تغییرات سطوح زیر کشت با اعمال سناریوهای کاهش برداشت در مدل بهینهسازی غیرخطی

شکل  -6درصد تغییرات سطوح زیر کشت با اعمال سناریوهای کاهش برداشت در مدل بهینهسازی PMP

با توجه به جدول  ،1محصوالتی همچون گهیالب ،خربهزه ،لوبیها
پرسودتریک و بهادا  ،چغندرقنهد و یونجهه کهم سهودتریک محصهوالت
میباشند .همچنیک محصهوالتی ههم چهون پسهته ،شهلتوک ،بهادا و
چغندرقند جزء محصوالت با مصر باالی آب هستند .حال بر اسهاب
اطالعات جدول  1و نتایج بهدستآمده ،میتوان به مقایسهی دو مدل
پرداخههت .بهها تغییههرات ایجههاد شههده الگههوی کشههت منطقههه در مههدل
بهینهسازی با برنامهریزی غیرخطی مشاهده میشود ،سطح زیر کشت
محصوالتی مانند گوجهفرنگی ،چغندرقنهد ،بهادا و  ...بهه علهت سهود
کشاورزی پهاییک و مصهر آب بهاالتر نسهبت بهه سهایر محصهوالت
کاهشیافته و همان سطوح زیر کشت به محصوالتی ماننهد گهیالب،
لوبیا ،خربزه و انگور که سود اقتصادی باالتر و مصر آب پهاییکتهری
در مقایسه با سایر محصوالت دارند اختصاص دادهشده است.
با توجه به جدول  3و شکل  5محصول انگور بیشتریک تغییرات در

سطح زیر کشت را داشته و بهعنوان محصولی که حد وس سهوددهی
و آب مصرفی را دارد در سناریوهای مختلف نقش اصلی را ایفا نمهوده
است؛ بهگونهای که ابتدا تمامی محصوالت با نیاز آبهی کمتهر و سهود
باالتر با توجه به محدودیتهای اعمالی در مدل به بیشتریک سطح زیر
کشت خود رسیده ،سپس محصوالت با نیهاز آبهی بهاال و سهود نسهبی
کمتر به کمتریک حد مجاز خود در مدل تغییر سطح پیدا مهیکنهد و در
مرحله بعد محصول انگور که از لحا مصر آب و سوددهی در میانه
الگوی کشت میباشد با توجه به محدودیتهها و سهناریوهای کهاهش
برداشت ،سطح زیر کشتش در مدل مشخص مهیشهود .همچنهیک بها
توجه به جدول  3و شکل  6تغییرات سطوح در مهدل  PMPمشهاهده
میشود .به علت ایککه در ایک مدل بیشازحهد بهه پهارامتری تمرکهز
نمی شود و دارای قابلیت کالیبراسیون میباشد .همهی محصهوالت بها
اعمال سناریوهای کاهش برداشهت ،سهطوح زیهر کشتشهان بها شهیب

تعادلبخشي آبخوان با روشهاي برنامهریزي غيرخطي و برنامهریزي مثبت ریاضي در دشت قزوین

مالیمی کاهش پیدا میکند .باوجود کاهش سطح زیر کشهت همههی
محصههوالت سههطوح زیههر کشههت محصههوالتی هماننههد یونجههه ،ذرت
علوفهای ،ذرت دانهای و چغندرقند به علهت مصهر آب زیهاد و سهود
اقتصادی نسبتاً پاییک ،بیشتریک کاهش سطوح کشت را دارا میباشهند.
باایکوجهود محصهوالتی همچهون انگهور ،گهیالب ،پسهته و در کهل
محصوالت باغی کمتریک تغییرات سطوح کشهت را در ایهک مهدل دارا
میباشند .با اعمال کاهش دسترسی به میزان  %3 ،%1و  %5به منهابع
آب در دو مدل ذکرشده سود کشاورزان به میهزانههای  3/23 ،1/01و
 5/49درصد در مدل برنامهریزی غیرخطی و  8/9 ،5/3و  12/5درصد
در مدل  PMPکهاهش پیهدا خواههد کهرد .همچنهیک در مهدل PMP
کاهش کلی سطوح زیر کشهت بهه مقهدار  13/4 ،7/6و  18/6درصهد
رخ داده است ولی در مدل برنامهریزی غیرخطهی سهطوح زیهر کشهت
محصوالت با یکدیگر جابهجاشدهاند.
در انتخاب و اصالح الگوی کشت در یک منطقه چند نکتهه قابهل
مالحظه میباشد:
 )1بههه علههت تنههوع خههاک و آبوهههوای منطقههه و ماشههیکآالت
منحصربهفرد تولید هر محصول نمیتهوان سهطوح محصهوالتی
همچون گردو را با گند جابهجا کرد.
 )2تغییرات در سطوح باغاتی که چندیک سال برای به یمر آمدن آن
تالش شده است امری دشوار است برای مثال نمیتوان نیمی از
باغات پسته را حذ کرد و محصولی همچون انگور را جایگزیک
آن کرد.
 )3به علت نداشتک تجربه و تخصص نمهیتهوان از کشهاورزی کهه
سالها یک محصول را کشت کرده است انتظار داشت سطح زیر
کشتش را تغییر داده و محصول دیگهری را جهایگزیک محصهول
قبلی بکند .ایکگونه تصمیمگیریها در سطح منطقهه باعهث بهه
وجود آمدن مناقشات اجتماعی خواهد شد.

نتیجهگیری
با توجه به عوامل دخیل در کشاورزی ،پارامترهایی زیادی بهعنوان
محدودیت بهحساب میآیند که برای تصمیمگیهری بهتهر ،الز اسهت
ایک محدودیتها نیز در مدل تصمیمگیری در نظر گرفته شوند .اما بهه
دلیل عددی نبودن برخهی از عوامهل و همچنهیک در دسهترب نبهودن
همهی اطالعهات ،مهیتهوان رفتهار کنهونی و الگهوی کشهت کنهونی
کشاورزان را بهعنوان مناسبتریک حالت در منطقهه توصهیف کهرد .در
روش برنامهریزی غیرخطی ،عال رقم کهاهش کمتهر سهود کشهاورزی
نسبت به مدل دیگهر ،مهدل بهرای رسهیدن بهه ههد خهود از تمها
محدودیت ههایی کهه در مهدل ارائهه شهده اسهت اسهتفاده مهیکنهد و
شبیهسازی عوامل نا برده در ایک روش وجود ندارد .برنامهریزی PMP
یک روش تحلیل تجربی است و از تما اطالعات فارغ از آنکه به چه
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میزان در تابع هد دخیل هسهتند اسهتفاده مهیکنهد و بها اطالعهات
میدانی در منطقه کالیبره میگهردد ،از ایهکرو در ایهک روش تجربههی
کشاورز اضافه بر محدودیتهای زمیک ،نیروی کهار و آب در دسهترب
مورد استفاده قرار میگیرد .همیک امر باعث میشود مدل بهدستآمهده
بسیار نزدیک به واقعیت و شرای موجودی باشد کهه خهود کشهاورزان
طی چندیک سال سهعی و خطها بهه آن رسهیدهانهد .در نتیجهه اعمهال
سناریوهای مدیریتی در ایک مدل بهه علهت داشهتک توانهایی بازتولیهد
شرای نزدیک به حالت موجود بسیار مورداطمینانتر است .بهاایکحهال
در ایک مدل با کاهش آب در دسترب سهطوح زیهر کشهت در منطقهه
کاهش پیدا میکند و زمیکهای کشاورزی بالاستفاده باقی میمانند که
همیک امر بهمرورزمان باعث تغییر کاربری اراضهی کشهاورزی خواههد
شههد .و از طرفههی تغییههر سههود کشههاورزان بیشههتر از مههدل غیرخطههی
قابلمالحظه خواهد بود که همیک امر مشارکت کشاورزان با ایکگونهه
تصمیمگیریها را کمتر و عملی کردن طرحها را دشوارتر میکند.
به عنوان نتیجه گیری می توان بیان کرد که طرح کاهش برداشهت
بهعنوان یکی از طرحهای تعادل بخشی آبخوان یک گزینهی مناسهب
در دشت قزویک برآورد شد ،که در سه سناریو بررسی گردیهد و حجهم
قابلتوجهی از برداشتها با استفاده از ایک طرح کاسته شهد .همچنهیک
در بحث بهینه سازی الگوی کشت بها رویکهرد اقتصهادی مزیهتهها و
معایب دو دیدگاه اجرایی در منطقه در ایهک مطالعهه بررسهی شهد ،و از
نتایج بهدستآمده استنباط شد که مدل بهینهسازی غیرخطی با توجهه
به سود اقتصادی بیشهتری کهه بهه دسهت مهیآورد ،در عملهی بهودن
سناریوها دارای ضعف در برابر مدل  PMPمیباشد ،و مهدل  PMPبها
توانایی در نظر گرفتک شرای حال قادر بهه بهینههسهازی عملهیتهری
نسبت به مدل بهینهسازی غیرخطی میباشد.
و در پایان بهعنوان پیشنهاد میتوان به نقش تأییرگذار دولتهها و
تصمیمگیران در بخش کشاورزی در ایک زمینه اشاره نمود ،بهگونههای
که ایک افراد می توانند با اتخاذ تصمیمهایی از قبیل بیمه کردن سود و
حمایت کردن کشاورزان در ازاء عمل کردن به ایکگونه طرحها ،کمک
قابلتوجهی جهت اجراء هر چه بهتر ایکگونه پروژهها بکنند.
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Abstract
Excessive extraction of aquifers to produce agricultural products is reduced the amount of water in
groundwater sources, in the manner that this amount decreasing follows irreversible effects in various areas. In
order to decreasing difficulties resulting from decrease in amount of aquifer deciding in considerable level is
needed. This matter has made balancing of aquifers as one of the important factors in water resources
management. In this study, in order to recovery of groundwater sources and implementing extraction reduction
in country's aquifers, as one of the equilibrium projects, optimization the cultivation pattern with economical
approach and investigation changes farmer's profit with exploitation reduction scenarios to 1%, 3% and 5%
From two popular perspectives and analytical comparisons between them is done in 1395. For optimize the
cropping pattern, two perspectives of changing the cropping pattern have been used by NLP method and
reduction of cultivated subspecies, and using PMP optimization method. Results of using extraction reduction
scenarios in Qazvin plain's aquifer, which has yearly deficiency to the value of 376 MCM showed that in the
scenarios of groundwater extraction, the values of 21.2, 63.7 & 106.6 MCM of extraction are reduced from the
aquifer of the case study. Also, the results of the analysis of the two planning methods showed that the NLP
optimization model, gaining more economical profits than the PMP model.
Keywords: Nonlinear programing (NLP), Optimization of cropping pattern, Positive mathematical
programing (PMP), Reduction of Aquifer exploitation
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