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آبکشاورزیمبحثیگستردهودارایاب ادگوناگونیاستولیاز
اینمیانبحثتخصی بهینهمنابعآبوبهینهسازیالگویکشت،
نقشت یینکنندهترینسبتبهسرایرشرا هرایکشراورزیدارد.
یمختلفبهینهسازیفراابتکاری

فنها
( .)Faskhoodi et al., 2011
ازقبیلاستفادهازالگوریتممبتنیبرهوشجم ی( Lalezari et al.,
-1دانشیارگروهآبیاریوزهکشی،دانشرکدهآبومحریطزیسرتدانشرگاهشرهید
ممراناهواز،اهواز،ایران 
-2دانشجویدکتریآبیاریوزهکشی،دانشگاهشهیدممراناهواز،اهواز،ایران 
-3استادیارگروهمهندسیآب،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهمحققاردبیلی،اردبیرل،
ایران 
-4دانشیارگروهعمران،دانشکدهفنیومهندسی،دانشرگاهشرهیدممرراناهرواز،
اهواز،ایران
(*-نویسندهمسئو  (Email: Hooshmand_a@scu.ac.ir:
DOR: 20.1001.1.20087942.2021.15.4.15.5

،)2015الگرروریتمتنتیررک ( )Moghadasi et al., 2009تئرروری
بازیهایهمکارانره(،)Nikoo et al.,2017مرد مبتنریبررزمران

واق ی()Delavar et al., 2011ازجملهابزارهاییهستندکهتراکنون
توسطت دادزیادیازمحققینکشوربهمنظوربهینهسرازیتخصری 
آبوزمینبهمحصوالتکشاورزیدرشربکههرایآبیراریبرهکرار
گرفتهشدهونتایجبهکارگیریاینروشهادربهبرودکراراییمصررف
آب،افزایشصررفهاقتصرادیو...درمنرابعم تبررعلمریدا لریو
گزارششدهاست .

نالمللیمؤثر
بی 
باتوجهبهضرورتمدیریتبهینهوهوشمندانهمنابعآبو را و
نقشاساسی آندرتولیدمحصوالتکشاورزی،تحقیقحاضرباهدف
بهینررهسررازیاقتصررادیالگررویکشررتهمررراهبرراتقلیرلومرردیریت
ریسکهایمربوطهانجامگرفتهاست.بررایرسریدنبرهایرنهردف
امکانتخمینوتقلیلریسکهایمتناظرباتصمیمهرایمردیریتیو
کاهش ساراتواردهباانتخراببهتررینسرناریوهایممکرنبررای
الگویکشت،درقالبتوس هوبهینهسازیمد هایمناسربفرراهم
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گردیدهاست.
دریکمطال هبهینهسازیالگویکشرتبرراسرا مرد هرای
تصمیمگیری مندم یارهبادرنظرگرفتنرضایتذینف انوبرایسه
نوعشرایطاقلیمیدرمنطقهدرودزنفار مختلفانجامودرنهایرت
کشتگندمبهعنواناولویت او کشراورزی منطقره دراکثررشررایط
اقلیمیدرمنطقهفوقت یینواعشمگردید.)Honar et al., 2020(.
دریکپژوهشیکمد مندهدفهرابرراسرا ارزیرابیاسرتفادهاز
آنالیزمر هعمر)(LCAوشبکهعصبیمصرنوعیتوسر هوسرسس
مد بهدستآمدهراباهدف بهبودپایداری سامانههای کشتمبتنیبر
گوجهفرنگی بهصورتمندهدفهبااسرتفادهازالگروریتمازدحرامذرات
مندهدفهبهینهسازیکردند.نتایجبهدستآمردهنشرانداداسرتفادهاز
مد منجربهاستحصا باالترین روجیاقتصادیدرکنرارکمتررین
یگرردد).(Pishgar et al., 2020فلچررو
ترثثیرزیسرتمحیطریمر 
همکارانجهتافزایش کارایی استفادهازنیتروتندرسیسرتمکشرت
ذرتیکمد عددیبرایمد سازیانتقا آبونیتروتندر را 
راتوس هدادند.آنهانشاندادندکهبهینهسازیمد بهدستآمدهبرر
اسا الگوهایبارندگیدرت یینزمانهایکوددهی،بهطورمتوسط
میزانجیبنیتروتنرادرمقایسهبامیانگینجیب20درصردبهبرود
بهمنظور
شمبافوهمکاران 
یبخشد).(Fletcher et al., 2020ابری 
م
بهبودعملکردسیستم آبیاری سنترپیوتیک نروعسیسرتم مردیریت
برنامهریرزینمودنرد
آبیاریبراسا بهینهسازیمصرفآبوانرتی 
کهدارایقابلیتپیشبینیمیزاننیازآبیدرزمانآبیاریبرود.نترایج
نشاندادکهبهینهسازیبهکارگرفتهشدهبهباعثکاهشهزینههای
دورههرایآبیراریگردیردهاسرت (Abrishambaf et al.,
اجررای 
سامانههایکشرت
).2019دریکتحقیقباهدفدستیابیبهبهترین 
بهمحیطزیست

پایدارجهتبهبودسطحآبزیرزمینیوکاهشآسیب
درمنطقهجیانگکشورمیناقدامبهتهیهیکبرنامرهبهینرهت یرین
الگوی کشرتدینامیرک وتخصری بهینره آبکشراورزی نمودنرد.
یافتههانشاندادکهبهکارگیریسیسرتمبهینرهسرازیتهیرهشردهدر
بهبودسطحآبزیرزمینیمنطقهباکمترینکراهشممکرنتولیردات
یباشد) .(Zhong et al.,2019
کشاورزیمؤثرم 
بهینهسازیتخصی زمینبهمحصروالتکشراورزی در
باهدف 
منطقهمارکاندیایهندوسرتان،توابرع هردفبرراسرا برهحرداکثر
رسانیدنسوداقتصادیبهروشبرنامهریزی طیفرمولرهوحرداکثر
سود ال اقتصادیرابرایالگوهرایکشرتمختلرفومقردارآب
قابررلدسترسرریمحاسرربهگردیررد). (Shreedhar., 2017پررروازو
همکاران دریکتحقیقبرراسرا دادههرایزمرینمرجرعکیفریو
شیمیاییآبو ا ،آبقابلدسترسی،سطحآبزیرزمینیبرراسرا 
بهینهسازیالگویکشتراتوس هدادندو
برنامهریزی طییکمد  

اعشمکردندنتایجبهینهسرازیمرد بهررهوریآبرااز30ترا120
یدهد).(Parvaz et al., 2017احمدوهمکراراندر
درصدافزایشم 
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یکمطال ه،یکمد تخصی آبتصادفیبرهمنظروربهینرهسرازی
منابعآبموجوددرمیان بخشهایمختلفمصرفآبتوس هدادند.
یگیررد.
اینمد دوتابعتکهدفهویکتابعمندهدفهرادرنظرمر 
تابعاو تنهاهردفرضرایتبخشریدرمیرانبخرشهرایمختلرف
یکند،درحالیکهتابعدوم،منافعاقتصادیرابه
تقاضایآبرابهینهم 
یرساند.نترایجنشراندادکرهترکیربتوابرعافرزایشسرود
حداکثرم 
اقتصادیرادرپیدارد(Ahmad et al., 2016).
تصمیمگیریتحتشرایطریسکوعدمقط یت،تحلیلتصرمیم
یشودواندازهگیریریسرک،نقرشبسریار
یامدیریتریسکنامیدهم 
نهسازیدرحضورعدمقط یتدارد (Yamout, G.M.,
مهمیدربهی 
).2005درزمینهٔمدیریتریسکو سراراتناشریازپدیردههرای
احتماالتیمؤثردربهینهسازیتخصی منرابع گرزارشهرایعلم ری
مت ررددیدر صررو نتررایجاسررتفادهازابزارهررایارزشدرم رررض
ریسک1وارزشدرم رضریسکشرطی2درمنابععلمیمنتشرشده
نهسازیسیستمالگویکشرترا
است.تانگوهمکارانیکمد بهی 
براسا محاسبهشا هایاطمینرانازمقرادیربارنردگی،ضرریب
تغییرعملکرد،نسبتسطحکشرتشردهومقاومرتدربرابررحرواد 
طبی یراتوس هدادندوبراسا ارزیابیریسکشا هرابهتررین
سامانههایالگوی کشترادرمناطقمختلفمنطقهسریچوانمرین
ت ییننمودند).(Zhang et al., 2020دریکمطال رهبرااسرتفادهاز
برنامهنویسی طیمخرتلط دومرحلرهایوارزشدرم ررضریسرک
شرطیروشیراجهتمدیریتمنابعآبکشاورزیبادرنظرگررفتن
نیازآبیمحیطزیستارائهنمودندونتایجاستفادهازمد ارائهشردهرا
دراتخرراذتصررمیمهررایجررایگزینبهتررردرپایررداریکشرراورزیو
محریطزیسرترامفیرداعرشمنمودنرد). (Zhineng et al., 2017
کرامیانوهمکارانباکاربردمفهومارزشدرم رضشرطیوشبکه
عصبی مصنوعی درترکیب بامرد SWAPدریرکبرنامرهنویس ری
غیر طی،تخصی بهینهآبوکاهشبارنمکموجوددراثرکاهش
آببرگشتیبهرود انهدرقسمتیازحوضهآبریرزرود انرهکر رهرا
مرؤثرارزیرابیکردنرد).(Kerachian et al., 2015زیوهمکراران
بهمنظورحلمشرکلریسرکناشریازپایرداریپرایینوتخصری 
نامتوازندرطو مدیریتمنابعآبتحتشرایطغیرقط ی،یکمد 
برنامهریزیتصادفی دومرحلهایرابهمنظورکمکبهسیستممدیریت
یتوانرد
منابعآبمنطقهای توس هدادند.نتایجنشاندادکرهمرد مر 
بهصرورتمرؤثریبرااعمرا عردمقط یرتهرایموجروددرفرآینرد
طیفیازگزینههایتخصی بهینهآبراتولیردنمایرد.

بهینهسازی،

برنامهنویسریغیرقط ریبرر
)(Xie et al., 2014شائووهمکارانبا 
پایهارزشدرم رضریسکشرطی،مدلیراجهرتمردیریتبهینره
1 Value at Risk
2Conditional Value at Risk
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منابعآبتهیهنمودندکهمیتوانردنگررش ریسرکگریرزیتصرمیم
یهایمؤثرمالیدرشرایط
گیرانرابیانکردهوبهجستجویاستراتژ 
تهایپیچیدهکمککنرد).(Shao et al., 2011
همراهباعدمقط ی 
ضمن بهرهگیریاز سوابقعلمیمرورشده،تحقیقحاضر بهدوب رد
مهم اقتصادیوریسکبهینهسازی الگوی کشرت پردا تره وارتبراط
میانآنهارادرقالربیرکمسرئلهبهینرهسرازیودریرکمطال ره
موردی،موردبررسیقرراردادهاسرت.درتحقیرقحاضرربرازدهیبره
مفهومسودیا زیانی استکهانتخابالگویکشتبههمرراه واهرد
داشتوریسکبهمفهوماحتما عدمتحقرقهمرانبرازدهیمرورد
انتظاراست .

مواد و روشها
حوضهآبریزرود انهبالخلیمایبامساحت719کیلومترمربعدر
یکمنطقهکوهستانیدرشما غربایررانبرینمردارهای"51' 38
37°تا"38°15' 24شمالیو"47°64' 35تا"48°06' 15شررقی
واقعشدهاست.اینرود انهازدامنههایسبشنسرمشمهگرفتهوبرا
پیوستنسرشا ههایمختلفبهآن،ب ردازشهرسرتاننیررواردسرد
یامچیمیشود.سردمخزنریاردبیرل(یرامچی)درحردود25

مخزنی
کیلومتریشهراردبیلوشبکهآبیراریپایرابآن،درغرربوشرما 
شهراردبیلمابینطو هایجغرافیایی '48°10تا '48°27شرقیو
عرضهای '38°12تا '38°27شمالیواقعگردیدهاست(.شکل)1

(آرامیوهمکاران .)1397،
الگررویکشررتپیشررنهادیشرربکه،شرراملمحصرروالتمختلفرری
همچونسیبزمینی،گندم،جو،لوبیاوعلوفهمیباشدوتخصی آب
رهشدهدر
ازمخزنسدیامچیبراسا همینالگویکشتوآبذ ی 
یشدهاست.درحا حاضربهرهبرداریازشربکهآبیراری
آنبرنامهریز 


یپییرد.مساحتتحتپوشرشای رن
تنهادرواحدعمرانیاو انجامم 
هماکنون8820هکتارشامل6800هکتاراراضیتوس ه
واحدعمرانی 
یباشرد(آرامریوهمکراران.)1397،
و2020هکتاراراضریبهبرودمر 
دادههایمورداستفادهحاصلاندازهگیریتقویمومقادیرآبآبیراریو
بهصورتمیدانی
عملکردمحصوالت،مصاحبهوتکمیل50پرسشنامه 
ازکشاورزانمنطقهشاملکلیه هزینههایمراحرلتولیرد،عملکرردو
قیمت فروشمحصوالت،مقادیرآبوتقویمآبیاری وتقویمفنولوتی
گیاهانمنطقه،اطشعاتموجوددرآمارنامههایرسرمیوزارتجهراد
کشاورزیوتحقیقحاضردرسهبخشاساسریشراملجمرعآوریو
اندازهگیرریدادههرایموردنیراز،تردوینالگوهرایریاضری،کردهای
بهینهسرازیوسرناریوها ونهایترا تحلیرل نترایجانجرامشردهاسرت.
محاسباتنیازآبریبرراسرا روشپرنمنمونتیرثوبرااسرتفادهاز
نرمافزارCROPWATبراسا ضرایبپیشفرضبرراسرا آمرار
هواشناسیایستگاهفرودگاهاردبیل،اطشعاتگیاهانالگویکشرتو
هامحاسبهشدهاست .


تقویمزراعیآن

مدلسازي انتخاب الگوي کشت بهینه

ایدهاصلیتحقیقحاضربراینفرضاساسیبناشدهاسرتکره
الگویکشتیکمفهومپویااستزیراباتغییرزمرانومکرانتغییرر
میکندبدینمنظورجهتبهینهسازیالگویکشت(یاانتخابالگوی
کشتبهینه)الگوهراییبرااسرتفادهازمفراهیماقتصرادیدرزمینر هٔ
تخمینریسکدرزمرانانتخرابتوسر هدادهشردهاسرت.الگوهرای
عنوانمسئلهبهینهسازیمندهدفرهشراملبرهحرداقل


آمدهبه
به 
دست
رسانیدنریسک،بهحداکثررسانیدنسروداقتصرادیورعایرتقیرود
حرراکمت ریررفودرحررلآنهرراازالگرروریتمهوشررمندازدحررامذرات
اصشحشدهدرارتباطباهدفتحقیقاستفادهگردیدهاست .


شکل  -1موقعیت شبکه آبیاري موردمطالعه در پژوهش (ناحیه با رنگ سبز مشخصشده است)

بهينهسازي الگوي کشت مبتني بر مدیریت ریسک در شبكه آبياري پایاب سد یامچي اردبيل

921

جدول  -1الگوي کشت شبکه آبیاري موردمطالعه -آرامی و همکاران ()1397
نام محصول
گندموجو
سیبزمینی

لوبیا
ذرت
کلزا
متفرقه

درصد کشت

43
38
7
4
3
5

مهر
*

آبان
*

آذر
*

دي
*

بهمن
*


متغیرهایتصادفیمطال هعبارتاندازامیرد ریاضری(میرانگین)،
واریانس،نیمواریانس،انحرافم یار(قدرمطلقانحرافم یار)،ارزش
درم رضریسکوارزشدرم رضریسکشرطی.کهبازهتغییرات
آنهابراسا توابعمربوطهکهدرادامرهاشرارهشردهازرویمقرادیر
فضایدادههایورودیوتوسطMATLABمحاسبهگردیدهاست.

اگرازشا هاییکپدیدهٔاقتصادیدرزمانهرایمختلرف
اینترتیرب)𝑡( 𝑖𝑃عبرارتاسرتازقیمرت
انجامدهیم،به 

نمونهبرداری
شا نوعiدرزمان.tبدیهیاسرتکرهدرمروردبهترریننتیجره
(نتیجهبهینه)شا قیمتبرهتنهراییبراتوجرهبرهمیرزان،دامنره
تغییراتوتنوعشا هاگمراهکننرده واهردبرود.بررایحرلایرن
هابهجایاستفادهازشرا قیمرت
مت 
مشکلونیزحیفمقیا قی 
یگردد.ت ریرفریاضریبرازدهی عبرارت
ازشا بازدهیاستفادهم 
استاز):(Philipe Jorion., 2000

)𝒕(𝒑 𝒑𝒊 (𝒕 + 𝟏) −
( )1
)𝒕( 𝒊𝒑
دررابطه(𝑟𝑖 (𝑡))1بازدهی𝑝𝑖 (𝑡)،قیمتدرزمانtو )𝑝𝑖 (𝑡 + 1

= )𝒕( 𝒊𝒓

یباشد .
قیمتدرگامزمانیب دیم 
بابهکارگیریمفاهیممربروطبرهتخصری منرابعدر صرو 
تخصی زمینبههرکدامازمحصوالت واهیمداشت:
𝑛

𝑖𝑎 ∑ = 𝑇 𝐴

( )2

𝑖=1

درایرنرابطرره𝐴𝑇 ،کل مساحتو 𝑖𝑎مسراحتا تصاصرریازکررل
مساحتبرایکشتiاماسرت𝑎𝑖 .کمیتریوابسرتهبره 𝑇 𝐴اسرتو
نرمالیزهکردناینامکانرامیدهدتابتوان 𝑇 𝐴راازم ادالتحریف
نمود :
𝒏

( )3

𝒊𝒂
= 𝒊𝒘
) 𝟏 = 𝒊𝒘 ∑ ( 𝟎 ≤ 𝒘𝒊 ≤ 𝟏 ,
𝑻𝑨
𝟏=𝒊

کهدرآن 𝑖𝑤عبارتاستازنسبتهرایالگرویکشرتنرمرالیزه
شده(وزنیادرصدالگوهایکشت) .
میانگینبازدهیالگویکشتدرزمانtعبارتاستازمیرانگین
وزنیبازدهیهمهکشتهادرزمان.tبادرنظرگرفتناینت ریرفو
یگردد :
استفادهازروابط()2و()3رابطه()4حاصلم 

اسفند
*

فروردین
*
*
*
*

اردیبهشت
*
*
*
*
*

تیر
*
*
*
*
*

خرداد
*
*
*
*
*

𝒏

)𝒕( 𝒊𝒓 𝒊𝝎 ∑ =

( )4

𝟏=𝒊

مرداد

شهریور

*
*
*
*

*
*
*

)𝒕( 𝒊𝒓 𝒊𝒂 𝟏=𝒊𝒏∑
𝒊𝒂 𝟏=𝒊𝒏∑

= )𝒕(𝒑𝑹

کهدرآن)𝑡(𝑝𝑅بازدهیالگویکشتدرزمان tو)𝑡( 𝑖𝑟برازدهی
کشت iامدرزمان tاست.
میانگین بازدهیالگویکشرتکرل ( 𝑝𝜇)عبرارتاسرتازامیرد
ریاضیبازدهیهمهکشتهادرهمهزمانها.فرمماتریسریبرازدهی
الگویکشتکلعبارتاستاز) : (Markowitz., 1952
𝟏𝝁
𝝁
] 𝟐 [ ] 𝒏𝒘 𝝁𝒑 = 𝒘𝑻 𝝁 = [𝒘𝟏 , 𝒘𝟐 , . . . ,
⋮
𝒏𝝁

( )5

بیشررینهسررازیمقرردارا یررر(بررازدهی)و

تررابعهرردفتحقیررق
کمینهسازیریسکمتناظربارعایتقیودحراکموقابرلقبرو اسرت.
بیانریاضیاینهدفعبارتاستاز :
𝒑𝝁 𝒆𝒛𝒊𝒎𝒊𝒙𝒂𝑴
𝒌𝒔𝒊𝑹 𝒆𝒛𝒊𝒎𝒊𝒏𝒊𝑴
𝑺. 𝒕.

( )6



ریسک انتخاب الگوي کشت
درواقعهدف او ازانتخابالگویکشتبهینره ،بیشرینهکرردن
نرخبازدهیآن میباشدازطرفیموضوعبسیارمهمتوجرهبرهعردم
قط یتهایمربوطبهآناست.بنرابرایندرکنراربهینرهسرازییرک
انتخابالگویکشتمدیریتریسرکوکراهشحرداکثرممکرنآن،
یکموضوعبهینهسرازیدوهدفرهتبردیل

انتخابالگویکشترابه
مینماید.یکیازروشهرایرایرجبررایت ریرفریسرکاسرتفادهاز
شا واریانسبازدهیاقتصادیمیباشرد،طبرقت ریرفواریرانس
عبارتاستاز):(Jaaman et al., 2011
𝒏

( )7

𝒏

𝒋𝒊𝝈 𝒋𝒘 𝒊𝒘 ∑ ∑ =
𝒋

𝟏=𝒊

𝟐 𝒑𝝈

کهدرآن 𝜎𝑝 2و 𝑗𝑖𝜎بهترتیبواریانسوکوواریرانسبرینriوrj
هست .
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توسعه مدلهاي بهینهسازي انتخاب الگوي کشت:

باتوجهبهمفهومذاتیریسک،کراهشریسرکانتخرابالگروی
کشتبااستفادهازابزارواریانسبهم نایکاهشواریانسبات ریرف
فوقاست.لیاجهتکاهشریسکانتخابالگرویکشرتواریرانس
( )𝜎𝑝 2بایدکاهشیابد.بدینمنظورمرد هرایبهینرهسرازیالگروی
کشتبراسا بهحداکثررسانیدنمیانگیننررخبرازدهیاقتصرادی
الگوهایانتخابیوبهحداقلرسانیدنم یرارریسرکانتخرابهرابرا
رعایتقیودحاکمبهصورتروابط()8تا()16ت ریفمیگردند .


مدل میانگین – واریانس

1

درنظرگرفتنمفهومهندسیواریانسومفهومذاتیسودبهایننکته
بسیارمهمتوجرهداشرتکرهدرحراالتذکرشردهفاصرلهدادههرادر
مواردیکهازمیانگینموردانتظارباالتراست(سرودمطلوب/ریسرک
نامطلوب)وهممواردیکهازمیانگینموردانتظارکمتراسرت(سرود
نامطلوب/ریسکمطلوب)درمحاسبهواریانسبهعنروانریسرکوارد
میگردندکهمنطقیبهنظررنمریرسردایرنتوصریفازریسرکدر
گزارههایاقتصادیبهریسرکنرامطلوب4مشرهوراسرت.مرد نریم
5
واریرانس رابرهشرکلرابطره()10ت ریرفنمرود (Markowitz.,
) :1952
( )10

دراینمد م یارواریانسبهعنوانشا اندازهگیرریریسرک
انتخابالگویکشتمحاسبهوبهصورترابطه()15ت ریفمیگردد:

𝝁 𝑻𝒘 = 𝒑𝝁𝒙𝒂𝑴
𝒏

𝒏
𝟐

𝒋𝒊𝝈 𝒋𝒘 𝒊𝒘 ∑ ∑ = 𝒑𝝈 𝒏𝒊𝑴
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊

( )8

𝒏

𝑺. 𝒕.

𝟏 = 𝒊𝒘 ∑
𝟏=𝒊

𝟎 ≥ 𝒊𝒘

همانطورکهرابطه()15نشانمیدهد،مد میانگین–واریانس
یررکمسررئلهبهینررهسررازیمندهدفررهاسررت.اصرروالدرحررلمسررائل
بهینهسازیبهروش اپسیلونمحدود2میتروانازپیچیردگیفضرای
هدفکاستهوبهفضایقیوداضافهکردویابرال کس (Haimes et
).al.,1972باتوجهبهایننکتهمد فوقبرهشرکلرابطره()9نیرز
قابلبازنویسیاست:
𝒏

𝒏

𝟐

𝒋𝒊𝝈 𝒋𝒘 𝒊𝒘 ∑ ∑ = 𝒑𝝈 𝒏𝒊𝑴
𝟏=𝒋 𝟏=𝒊

( )9

𝟎𝒑𝝁 ≥ 𝝁 𝑻𝒘 = 𝒑𝝁
𝟏 = 𝒊𝒘 ∑
𝟏=𝒊

𝟎≥𝒘

کهدرآن 𝜇𝑝0حداقلبازدهقابلقبو است.درم ادله()9عملیات
بهینهسازیکمینهسازیتابعواریانس(تابعریسکهردف)برات ریرف
صورتقیدانجاممیگیرد .

حداقلبازدهموردانتظارقابلقبو به


مدل میانگین -نیم واریانس

البتهاستفادهازمد نیمواریانس(نریمواریرانسبراالیراپرایین)
بستگیبهنوعمسئلهداردودررابطه()10مطال هواریانسبهمفهروم
ریسکانتخابالگویکشت،استفادهازمقادیریکهازمیزانمتوسط
دادهها(سود)کمتراسرترویکرردیمنطقریاسرت.درایرنصرورت
محاسبهواریانسونریمواریرانسمربروطبرهبرازدهیمحصرو iام
بهصورتزیر واهدبود:

} 𝟐) 𝒊𝝁 𝝈𝒊 𝟐 = 𝑬{(𝒓𝒊 (𝒕) −

( )11

3

دراستفادهازمفهومواریانسدرجهتکنتر ریسکبایسرتیبرا
1- Mean – Variance Model
2- Epsilon Constraint Method
3-Mean-Semi Variance Model

⊤

𝑻
𝟏
𝟏 ∑ = 𝑻 = ∑(𝒓𝒊 (𝒕) − 𝝁𝒊 )𝟐 ,
𝑻
𝟏=𝒊
𝟏=𝒕



} 𝒊𝝁 < )𝒕( 𝒊𝒓 | 𝟐) 𝒊𝝁 𝝈𝒊− 𝟐 = 𝑬{(𝒓𝒊 (𝒕) −
( )12
𝟐) 𝒊𝝁 ∑𝑻𝒊=𝟏 𝟏𝒓𝒊(𝒕) <𝝁𝒊 (𝒓𝒊 (𝒕) −
=
𝑻
𝒊𝝁 < )𝒕(𝒊𝒓𝟏 𝟏=𝒊∑
درروابط(𝜎𝑖 2 )12و 𝜎𝑖 − 2بهترتیبواریانسونیمواریرانسوT

طو دورهآماریاست.بالحاظمرواردیادشردهدر صرو ریسرک
نیمواریانسبهصرورترابطره()20

مطلوبونامطلوبمد میانگین-
تدوینمیگردد :

𝝁 𝑻𝒘 = 𝒑𝝁𝒙𝒂𝑴

𝑺. 𝒕.

𝒏

𝟐

} 𝒑𝝁 < )𝒕( 𝒑𝑹 | ) 𝒑𝝁 𝝈𝒑− 𝟐 = 𝑬 {(𝑹𝒑 (𝒕) −

( )13

𝟐 𝑴𝒊𝒏 𝝈𝒑−
𝑺. 𝒕.
𝟏 = 𝒊𝒘 ∑
𝒊

𝟎 ≥ 𝒊𝒘

مدل میانگین  -قدر مطلق انحراف معیار:6
اینمد براسا میانگینوقدرمطلقانحرافم یاردادهت ریف
وبهکارمیرود.دراینمد مفهوم 𝑖𝐷𝐴بهعنوانقدرمطلقانحرراف
م یرراربرررایکشررتiامبررهشررکلرابطرره()14ت ریررفمرریگررردد

4-Downside Risk
5- vSemi Variance Model
)6- Mean Absolute Deviation Model(MADev Model

بهينهسازي الگوي کشت مبتني بر مدیریت ریسک در شبكه آبياري پایاب سد یامچي اردبيل

) :(Markowitz., 1952
( )14

𝑻

𝟏
| 𝒊𝝁 ∑ |𝒓𝒊 (𝒕) −
𝑻

= }| 𝒊𝝁 𝑨𝑫𝒊 = 𝑬{|𝒓𝒊 (𝒕) −

𝟏=𝒕

درادامهمد میانگین-قدرمطلقانحرافبهشکلرابطره()16
ت ریفمیگردد:
𝝁 𝑻𝒘 = 𝒑𝝁𝒙𝒂𝑴
𝒏

𝒊𝑫𝑨 𝑻𝒘 = 𝒊𝑫𝑨 𝒊𝒘 ∑ = 𝒑𝑫𝑨
( )15

𝟏=𝒊

𝒏𝒊𝑴
𝑺. 𝒕.

𝟏 = 𝒊𝒘 ∑
𝒊

𝟎 ≥ 𝒊𝒘
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نبودهودرواقعکلدادههارابهشکلواقرعبینانرهترریدرمحاسربهو
تحلیلریسکهادرنظرمریگیرنرد.شرا هرایارزشدرم ررض
ریسکوارزشدرم رضریسکشررطیازآنجملرهانرد.ارزشدر
م رضریسکبیشینه سارتموردانتظارواردبرسیسرتمودریرک
سطحاطمینانم ینرابیانمیکندکهبااستفادهازتوزیعاحتمراالتی
تجم یمتغیرهایتصادفیمحاسبهشدهاست.بههمانترتیربارزش
درم رضریسکشرطیمیانگینوزنری سرارتهراییسرتکرهاز
ارزشدرم رضریسککومرکتررنیسرت.طبرقت ریرفارزشدر
م رضریسکxدرسطحاطمینران) 1و 𝛼 ∈ (0عبرارتاسرتاز
( :)Andersson et al., 2001
( )16

}𝜶 ≥ )𝒛( 𝑿𝑭|𝒛{𝒏𝒊𝒎 = )𝒙( 𝜶𝑹𝒂𝑽

کهدرآن)𝑧( 𝑋𝐹تابعتوزیرعتجم ری سرارتوبرهشرکلزیرر
ت ریفمیگردد :
}𝒛 ≤ 𝑿{𝒓𝑷 = )𝒛( 𝑿𝑭

مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک شرطی

( )17

درمد هایفوقعملیاتبهینهسازیبرمبنایمدیریتوتقلیرل
ریسکدادههاودرواقعبراسا تقلیلفاصلههندسیآنهاازمحرل
یشردهودرواقرعنوعراجرز
مروردانتظراری نریمیرانگینبرنامرهریرز 
شا هایهندسیبررسیریسکهستنددرحرالیکرهاکثررعوامرل
مرؤثربررربرنامرهریرزی،تخصرری ومرردیریتمنرابعآببرهصررورت
اجتنابناپییریتوأمبانوعیعدمقط یت(احتما وقروع)مریباشرند.
روشهایبهینهسازیزیادیدر صو پوششوکنتر ایرنعردم
قط یتهادربرنامهریزیومدیریتمنرابعآبم رفریوتوسر هپیردا
نمررودهانررد.درسررا هررایا یرررجهررتبررسرریوتحلیررلریسررک
شا هایآماریواحتماالتیجدیدیت ریفگردیردهکرههندسری


آرتزنروهمکاران ارزشریسکدرم ررض طررشررطیرابره
شکلزیرم رفینمودند):(Artzener et al., 1999
( )18
}𝛼 ≥ )𝑧( 𝑋𝐹|𝑧{𝐸 = )𝑥( 𝛼𝑅𝑎𝑉𝐶
بهبیاندیگرارزشدرم ررضریسرکشررطی،امیردریاضریآن
دستهاز سارتهاییاستکهازارزشدرم رض طرکمترنیسرت.
ت ریفریاضیاینعبارتبرابراستبا :
( )19

∞
1
∫
)𝑧(𝑑 )𝑧( 𝑓𝑧
𝑥 )𝑥( 𝛼𝑅𝑎𝑉 𝛼 1 −

= )𝑥( 𝛼𝑅𝑎𝑉𝐶

)نمایشدادهشدهاست .

مفاهیمفوقدرشکل(2

شکل  -2نمایش ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی براي یک سري داده آماري )(Sarykalin et al., 2008

ازشکل()2مشخ استکهارزشدرم رضریسکشررطی
هاییمنظورمیگرددکهازمیانگینکمتربروده

برایآندستهازداده
ولیاجزشا هایریسکنامطلوبمحسوبمیگرردد.درنهایرت
مد میانگین-ارزشدرم رضریسکشرطیبهشکلرابطه()23
ت ریفمیگردد.

𝑇

( )20

𝜇 𝑤 = 𝑝𝜇𝑥𝑎𝑀
) 𝐷𝑒𝑣( 𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼=0.95
𝑆. 𝑡.
∑ 𝑤𝑖 = 1
𝑖

𝑤𝑖 ≥ 0

𝑛𝑖𝑀
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برنامهریزیومد سازیحلمسئلهبراسا الگروریتمازدحرام
ذراتاصشحشده 

الگوریتمبهینرهسرازیازدحرامذراتتوسرطکنردیوابرهرارت
پیشنهادشد).(Kennedy and Eberhart., 1995بادرنظرگرفتن
یکمسئلهماکزیممکردنیکتابعنامحدود،فررمکلریآنعبرارت
استاز :
( )21

)𝑥(𝑓 𝑒𝑧𝑖𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀
𝑜𝑡 𝑡𝑐𝑒𝑗𝑏𝑜𝑆
)𝑢( 𝑋 ≤ 𝑋 ≤ )𝑙( 𝑋

کهدرآن)𝑢( 𝑋و )𝑙( 𝑋بهترتیبباندهایباالوپایینبررویX
هستند.پسازایجادجم یتاولیهمراحلزیرتکراروترازمرانیکره
حلمشابهبهینههمگراشوند،ادامهمییابد .


تمامذراتبهیکراه
بهدستآوردنسرعتذرهjامدرتکرارiامبهشکلزیر :
])𝟏 𝑽𝒋 (𝒊) = 𝑽𝒋 (𝒊 − 𝟏) + 𝒄𝟏 𝒓𝟏 [𝑷𝒃𝒆𝒔𝒕,𝒋 − 𝑿𝒋 (𝒊 −

( )22

])𝟏 +𝒄𝟐 𝒓𝟐 [𝑮𝒃𝒆𝒔𝒕,𝒋 − 𝑿𝒋 (𝒊 −
𝑵 𝑱 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

بهدستآوردنمختصاتذرهjامدرتکرارiامبهشکلزیر:

)𝒊(𝒋𝑽 𝑿𝒋 (𝒊) = 𝑿𝒋 (𝒊 − 𝟏) +

( )23

𝑵 𝑱 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … ,

کهدرآنc1وc2بهترتیبنرخهاییادگیریشنا تی(فردی)
واجتمرراعی(گروهرری)هسررتندوr1وr2اعرردادتصررادفیازتوزیررع
یباشرندPbest,j.بهتررینارزشرخداده
یکنوا تبین0تایرکمر 
برای) Xj(iباباالترینمقدارتابعهردفکرهبرهوسریلهذرهjامدر
رخدادهبررای
طو تکرارهایقبلیرخدادهوGbest,jبهترینارزش 
)Xj(iباباالترینمقدارتابعهدفکهبهوسیلههرکردامازNذرهدر
رخدادهاسررت .ممکررناسررتطرریفراینررد
طررو تکرارهررایقبلرری 
جستجویپاسخهایبهینه،سرعتذراتبسیارزیرادشردهوذراتاز
رویمقداربهینهعبورکردهولیاهمگراییصورتنگیرد.اینپدیده
ازمشکشتروشبهینهسازیازدحامذراتمیباشدوبرایحرلآن
یکعبارتاینرسیθبهصورترابطه()27اضافهگردیردهترامیرزان
سرعتذراتراکاهشدهد .
𝒏𝒊𝒎𝜽 𝜽𝒎𝒂𝒙 −
( )24
( 𝜽(𝒊) = 𝜽𝒎𝒂𝒙 −
)
𝒙𝒂𝒎𝒊
کهدرآن 𝑛𝑖𝑚𝜃 و 𝑥𝑎𝑚𝜃بهترتیبمقادیرانتهاییوابترداییوزن

اینرسیمیباشندو 𝑥𝑎𝑚𝑖حداکثرت دادتکرراراعمرا شردهدرPSO
میباشد.مقرادیر0.4و0.9بررایوزناینرسریابترداییوانتهرایی
پییرفتهشده است.در تنظیمات اولیهالگوریتمبهینهسازبررایت رداد
جم یتذرات،400برایحداکثرتکررارعردد100وبررایمقرادیر
شدهاند.ت دادجم یتوتکرار
گرفته 
ضرایبc1وc2عدد 2درنظر 
موردنیازحین مسئلهوازطریقآزمونو طاانتخابشدهاند.فلومارت
مراحلتوس هوانجامتحقیقدرشرکل3نمرایشدادهشردهاسرت.
برآورد روجیمد هابهمنظورت یینرابطهبرینریسرکوبرازدهی

اقتصادیسناریوهایالگوهایکشتبهینه ازسریفوریهبرافرمرو 
رابطه()28انجاموازآمارههایجیرمیانگینمرب ات طا()RMSE
وضریبتبیین()R2جهتبررسیدقتبرازشهرااسرتفادهگردیرد.
مقدارآمارهRMSEهموارهمثبتبودهوهرمهبهصفرنزدیرکترر
باشدبهتراست.همچنینمقدارR2هرمهبهیکنزدیرکتررباشرد
هامیباشد .
برازشبهترداده 

نشاندهنده

( )25

) 𝜇𝑝 = 𝑎0 + 𝑎1 cos(𝑤𝜎𝑝 2 ) + 𝑏1 sin(𝑤𝜎𝑝 2

کهدرآن 𝜎𝑝 2ریسکو 𝑝𝜇 نررخبرازدهیاقتصرادیمریباشرد.
هایاویلرمحاسبهمیگردد.

ضرایب a0, b1و  a1ازفرمو 
محدودیت زمین زراعی و منابع آب در دسترس:

مساحتکلشبکهمنطقهموردمطال ه8820هکتارمیباشدکره
درهرسا زراعیتوسطبهرهبردارانتحتکشتمحصوالتمختلف
رایجشبکهقرارمیگیرد.بهایرنترتیربمقردارمسراحتکرلشربکه
به عنروانبیشرترینمسراحتقابرلا تصرا برههرکردامیرکاز
محصوالتیاحداکثرمقدارزمیندردستر درمد رعایتگردیده
است .
𝑛

( )26

𝑇 𝐴 ≤ 𝑖𝑎 ∑
𝑖=1

دررابطره(𝐴𝑇 )29کل مساحتو 𝑖𝑎مسراحتا تصاصریازکرل
مساحتبرایکشت iاماست.باتوجهبهتثمینآبشربکهآبیراری
یامچیازسدیامچیوهمچنیندسترسیبهمنابعآبزیرزمینریدر
صورتنیاز،درطراحیوحلمسئلهفرضشدهاسرتشربکهمنرابع
آبکافیبرایتثمینآبموردنیازراداراست .

نتایج و بحث
جبهههایکارایحاصلبهینهسرازیمرد هراکرهنمایشریاز
رابطهریسک متناظربابهتررین سرناریوها( 50سرناریو)یرابهتررین
الگوهایکشتممکنبهوسیلهکمینهکردنریسکوبیشینهکرردن
بازدهیورعایتقیودت یرینوترسریمگردیدنرد(شرکل.)3بررآورد
روجیمد هابهمنظورت یینرابطهبینریسکوبازدهیاقتصادی
سناریوهایالگوهایکشتبهینه ازسریفوریهبافرمو رابطه()28
انجاموازآمارههایجیرمیانگینمرب ات طرا()RMSEوضرریب
تبیین()R2جهتبررسیدقتبرازشهرااسرتفادهگردیرد.براالترین
مقدارR2وکمترینمقدارRMSEبرهترتیرببرامقردار0.9993و
0.0011مربوطبهمد MADevوکمترینمقردارR2وبراالترین
مقدارRMSEبهترتیببامقدار0.8176و0.0210مربوطبهمرد 
میباشد.نترایجایرنرگرسریوندرجردو ()2
 MCOVaRα=0.95
ارائهشدهاست.
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شکل  -3فلوچارت مراحل توسعه و انجام تحقیق


جدول  -2ضرایب و مقادیر آمارههاي موردبررسی براي رگرسیون نتایج مدلها با معادله فوریه
R-square

RMSE

b1

w

a1

a0

نام مدل

0.9984
0.9941
0.9993
0.8176

0.0017
0.0032
0.0011
0.0210

21.0400
31.3600
29.4500
7.5180

0.0207
0.0181
0.0361
0.0714

1082
2412
1728
229.4

-1082

MVar

-2412

MSVar

-1728

MADev

-229.4

MCOVaRα=0.95



شکل  -3جبهه پارتو مدلهاي بهینهسازي شده
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ریسک و بازدهی محصوالت الگوي کشت

مقادیرریسکوبازدهیهرکدامیکازمحصوالتالگویکشرت
مقادیربازدهیاقتصادیوریسکدرجدو شماره3نشراندادهشرده
است.کمترینمقداربازدهیاقتصادیموردانتظارمربروطبرهکشرت
ذرت بهمیزان0/13ومحصو سریبزمینریدارایبراالترینمیرزان
استواینموضوعبه وبیباایرن

بازدهیموردانتظاربهمقدار0/31


واق یتکهمحصو سیبزمینیدرمنطقهموردمطال هباالتریندرصد
کشت()%42رابه ودا تصرا دادهکرامشمطابقرتدارد.درحرل
مد ارزشدرم رضریسکشرطیسطحاطمینان95/0=αدرنظر
گرفتهشدهاست.درتمرامینترایجمرد هرابراالترینمقردارریسرک
محاسبهشدهمربوطبهگیاهلوبیامیباشدوحرداکثرمقردار%70رادر
مد  MCOVaRα=0.95به ودا تصا دادهاست.

جدول  -3مقادیر ریسک و بازدهی واقعی محصوالت الگوي کشت شبکه
ریسک ()%
MCOVaRα=0.95

MADev

MSVar

MVar

35
43
47
23
63
70

25
28
35
18
26
38

31
32
58
22
37
51

31
32
58
22
37
51

بازدهی اقتصادي الگوهاي کشت در سطوح مختلف ریسک

نتایجمد هابرایبهترینالگوهرایکشرتدرسرطوحریسرک
%20و%30بهترتیب[]0،0،0،65،0،35و[]0،0،0،16،0،84بابازدهی
0.27و0.29برایمد های MCOVaRα=0.95وMADevبهدست
آمد(.جدو .)4نتایجبررسی روجیمد هرادرایرنقسرمتنشران
مریدهرددرتمرامسرناریوهایبهینره،محصرو سریبزمینریدارای
باالترینمقداردرصدکشتبوده(بهدلیرلداشرتنبیشرترینبرازدهی
اقتصادیدربینمحصوالتطبقجدو )3ودرنقطهمقابرلکشرت
ذرتازکمترینمقادیرپیشنهادیبر ورداراسرت.براافرزایشمیرزان


بازدهی اقتصادي

نام محصول

0.18
0.14
0.31
0.17
0.13
0.19

گندم
جو
سیبزمینی

کلزا
ذرت
لوبیا

ریسکپییریمیزانسوددرواحدهکتارونهایتامیزاندرآمردشربکه
افزایشمییابد.هممنینمقایسههانشانازافزایشنیازآبیشبکهبرا
افزایشسطحریسکپییریداردکهدلیرلاصرلیآنافرزایشسرطح
کشتالگوهایپرمصرفعلریالخصرو محصرو سریبزمینریدر
شرایطریسکپییریباالست.نتایجاینقسمتدرجدو ()4وروابط
درآمدکلیشبکهبهازایانتخاببهترینسناریوهایالگوهایکشرت
درسطوحریسکمختلفدرقالبشکل()4ارائهشدهاست.شکل()5
%میباشد.
نمایشسناریویالگویکشتبرایریسک 20

جدول  -4مقادیر درآمد و نیاز آبی شبکه به ازاي سناریوهاي بهینه الگوي کشت در مقادیر ریسک  %20و %30
درآمد شبکه در واحد
هکتار (ریال)

آب

بازدهی

موردنیاز

الگوي

)(MCM

کشت

الگوي کشت (درصد)
سیب

لوبیا

ذرت

کلزا

103,533,690
103,446,428
130,584,699
137,634,777

56
55
48
67

0.18
0.21
0.24
0.27

[6
[6
[0
[0

0
0
0
0

27
28
35
0

29
29
49
65

121,144,434
120,625,568
158,195,080
152,868,706

71
70
56
59

0.24
0.24
0.29
0.28

[3
[31
[0
[0

0
0
0
0

7
8
0
0

49
48
84
79

0
0
0
0

151,308,104

69

0.22

[7

4

3

38

4

زمینی

جو

گندم

15
15
3
0

]23
]23
]13
]35
]41
]41
]16
]21
]39

نام مدل

سطح
ریسک

MVar
MSVar
MADev

%20

MCOVaR
MVar
MSVar
MADev

%30

MCOVaR

وضع
فعلی
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شکل  -4منحنی درآمد -ریسک شبکه براي مدلهاي تحقیق

نتیجهگیري
باتوجهبهنوساناتقیمتمحصروالتکشراورزیدراثررنوسران
قیمتارزووارداتوصادراتمحصوالتکشاورزیکهبررویبرازده
اقتصادیالگویکشتاثرگیاراست،درایرنتحقیرقمهرارمرد در
صو تخصی بهینهزمینبهمحصوالتکشاورزیشبکهآبیاری
پایابیامچیشاملسهمد کشسیکبرارویکرردهندسریریسرک
شاملواریانس،نیمواریانسوقدرمطلقانحرافازمیرانگینویرک
مد مبتنیبرپوششعدمقط یرتهرادر صرو ارزیرابیریسرک
پدیدههایاقتصادیبهنامارزشدرم ررضریسرکشررطیتوسر ه
یافتوجستجودرفضرای پاسرخهرایممکرنبرهکمرکالگروریتم
حلهایمناسربیارائره
راه 
بهینهسازازدحامذراتاصشحیافتهانجامو 
گردیدند.درمقایسهباروشهایتانگوهمکاران،شرریدار،احمردو
یشده،مد هایحاصلتحقیرق
همکارانوسایرمد هایقبلیبررس 
عشوهبرتثمیناهدافبهینهسازی،محردودیتبرهحرداکثررسرانیدن
بازدهیاقتصرادیبردوندرنظررگررفتنریسرکمربوطرهرانردارد.
هممنیننتایجتحقیقشائووهمکاراندر صو مؤثربرودنروش
ارزشدرم رضریسرکشررطیبررایاتخراذراهبردهرایمرالیدر
میگردد.نتایجتحقیرقنشراندادکره
تخصی منابعآبو ا تائید 
مقادیر ریسک وبرازدهیالگروی کشرت در رشفجهرت ایردئا و
واستهمطلوبعملمیکنند.بدانم نیکرهبررایانتخرابالگروی
کشتبابازدهیبیشتربایدریسکباالترینیرزتقبرلگرردد.هرمنرد
ذکرایننکتهنیزالزمبهنظرمیرسدکهدرتمرامیمرد هرایایرن
تحقیقافزایشسطحریسکپییریوبیشرینهکرردنمقرداربرازدهی
اقتصادیهمراهباافزایشسطحکشتالگوهرای آببرربرودهوایرن
موضوعبه صو درشرایطکمآبریازمحردودیتهرایمرد هرای
حاصلتحقیقبهشمارمیرود.لیابهینهسازیتخصی آبهمزمان
بابهینهسازیتخصی زمیندرقالبمد هایفوقمدلیکامرلترر
استکهبایسرتیدرادامرهانجرامگیررد.اگرمرهدرایرنمطال رهراه
حلهاییبرایمدیریتریسکمسئلهبهینهسرازیالگرویکشرتبرر
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شکل  -5سناریوي بهترین الگوي کشت براي ریسک %20

نهسازیبااستفادهازمهارشا ریسک
اسا توس همهارمد بهی 
شاملواریانس،نیمواریانس،قدرمطلقانحررافازمیرانگینوارزش
درم رضریسکشرطیبهدستآمد،اماهنوزهرمبایردتحقیقراتی
دهای
بیشتریبهویژهدرارتباطباریسکانتخابالگویکشتکهپدیر 
احتماالتیبودهوازعواملزیادیازقبیلتغییرراتبارنردگی،کیفیرت
آبآبیاریورقمهایمختلفگیاهینیزتثثیرمیپییرداسرت،انجرام
گیرد.

تشکر و قدردانی
نویسندگانمقالهازگروهآبیاریوزهکشریدانشرکدهمهندسری
آبدانشگاهشهیدممررانکرهبراحمایرتهرایآنهراایرنمطال ره
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Abstract
Cropping pattern optimization is an important strategy in the optimal use of water in agriculture. The present
study attempted to develop and evaluate four hybrid models based on maximizing economic return rate and
minimizing risk based on risk indices including variance (MVar model), semi-variance (MSVar model), absolute
value deviation from mean (MADev model) and conditional value at risk (MCOVaR model). The MCOVaR
model is governed by observing the rules, which at a selective confidence level allows determining the best
cropping pattern scenario with selective return rate and the lowest risk that can be measured in the decisionmaking stage. The data used are related to the downstream irrigation network of Ardabil Yamchi Dam and for
the 1397-98 crop year. The development of the model in MATLAB is based on nonlinear programming and
optimization problem solving using particle swarm algorithm in a multi-objective solution. The highest
correlation coefficient in regression of the models with Fourier equation was R 2=0.9997 with accuracy
(RMSE=0.0011) for MADev model, The results showed that the highest yield of 0.31 belonged to potatoes with
a maximum risk of 58% and the lowest yield of 0.13 belonged to the maize plant with a maximum risk of 63%.
By calculating 50 scenarios of the best possible cropping patterns in terms of satisfying the target functions and
governing conditions, the pareto front of each model was drawn and the table of system income values for risk
levels of 20% and 30% was extracted and presented. The results obtained in all models indicate an increase in
economic efficiency by increasing the risk level of the system in selecting the optimal cropping pattern and this
increase in MADev model is more steep than other models and increasing risk-taking leads to increasing the area
under cultivation of plants with more water consumption.
Key words: Conditional Value at Risk, Optimal Cropping Pattern, Risk Management, Particle Swarm
Algorithm
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