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چکیده
مطالعه حاضر به دنبال تعیین الگوی کشت بهینه محصوالت زراعی شبکه آبیاری دشت قزوین با تأکید بر سیاست کمآبیاری
و کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی است .برای این منظور ،از رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMPو حداکثر بینظمی
( )MEاستفاده شده است .نتایج گزینه اول (کم آبیاری پنج درصد در محصوالت گندم ،جو ،ذرت علوفهای ،ذرت دانهای و
چغندرقند در مرحله رسیدن و کم آبیاری پنج درصد در مرحله رشد رویشی برای یونجه توأم با کاهش پنج درصد کود و
سموم شیمیایی) نشان داد که محصوالت چغندرقند ،یونجه ،ذرت دانهای و ذرت علوفهای به دلیل باال بودن بازده اقتصادی
نسبت به دو محصول گندم و جو وارد الگوی کشت میشوند .همچنین اعمال این سیاست منجر به افزایش بازده ناخالص
مزرعه ( 4/5درصد ) و کاهش آب مصرفی ( 5/1درصد) اراضی زراعی منطقه شد .در اثر اعمال گزینه دوم نیز الگوی کشت
به سمت محصوالتی که صرفه اقتصادی باالتری به ازای مصرف هر مترمکعب آب آبیاری دارند ،پیش میرود ،بهطوریکه
اعمال این گزینه باعث افزایش بازده ناخالص مزرعه و کاهش آب مصرفی به ترتیب به میزان 3/6و  11/2درصد شده است.
دیگر نتایج تحقیق نشان داد که شاخصهای پایداری منابع آب ،انواع کود و سموم شیمیایی در اثر اعمال سیاستهای مذکور
در الگوی  ،PMPکمتر از وضعیت فعلی الگوی کشت منطقه است .شاخصهای مذکور مبین این واقعیت است که مصرف زیاد
آب ،کود و سموم شیمیایی مانع رسیدن به یك کشاورزی پایدار میگردد.

واژههای کلیدی:

شاخص پایداری ،برنامهریزی ریاضی مثبت ،حداکثر بینظمی

 - 1آدرس نویسنده مسئول :تهران ،گروه مهندسی اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس.
* -دریافت :شهریور  1931و پذیرش :اردیبهشت 1931
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جدای از مسئله کمآبی و عدم مدیریت مناسب منابع آبی و

مقدمه
بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد ملی،
اشتغالزایی و تأمین غذای افراد جوامع مختلف دارد
(سکوایرا)0212 ،؛ بنابراین ،الزم است از منابع و ابزارهای
تولید در این بخش به بهترین شیوه ممکن استفاده شود تا

همچنین مصرف بیشازحد نهادههای کود و سموم شیمیایی،
فقدان الگوی مناسب کشت نیز گریبان گیر کشاورزی کشور
میباشد .عدم توجه عملی به این مسئله ضربات
جبرانناپذیری را بر پیکره کشاورزی ایران وارد کرده است

ضمن کاهش مصرف این منابع ،سودآوری و رفاه کشاورزان

و شاید یکی از دالیلی که مانع رشد مناسب این بخش در

نیز افزایش یابد (نعمتی و همکاران .)1931 ،از طرفی

همه ابعاد شده ،به این نکته برمیگردد (نظری و همکاران،

محدودیت منابع در بخش کشاورزی و نیاز به افزایش تولید
محصوالت زراعی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده ناشی

)1930؛ بنابراین تعیین برنامه مناسب کشت یکی از مسائل
اساسی در تولید محصوالت کشاورزی است .به بیانی دیگر،

از رشد جمعیت و نیز ضرورت مبارزه مدیریتشده با آفات

الگوی کشت محصوالت زراعی ،بهعنوان یکی از مهمترین

از سوی دیگر ،سبب شده است فشار بر منابع تولید بخش

پارامترهای طراحی شبکههای آبیاری مطرح است (غفاری

کشاورزی به فشار بر محیطزیست منجر شود (هالکیدیس
و پاپادیموس .)0221 ،به دلیل استفاده بیشازحد از نهادهها
بهخصوص در اثر آبیاری زیاد و استفاده از کودها و سموم
شیمیایی که اولین تأثیر آن رسوب در آب آبیاری است،
امروزه کشاورزی بهعنوان یك تهدید برای زیستبومها
مطرح میشود (برین ،)0221 ،بهطوریکه در حال حاضر

و همکاران )1913 ،که در مراحل اولیه طراحی ،با توجه به
شرایط زمانی و مکانی و با در نظر گرفتن سیاستهای کالن
در بخش کشاورزی ،پیشنهاد گردیده و مبنای طراحی
ساختار فیزیکی شبکه آبیاری قرار میگیرد (نظریفر و
همکاران .)1931 ،در شرایط فعلی و با توجه به موضوعات
بیانشده ،کمبود آب کشاورزی بخش وسیعی از کشور و

مهمترین جنبههای زیستمحیطی نگرانکننده فعالیتهای

ازجمله استان قزوین را با مشکل مواجه ساخته است.

کشاورزی ،استفاده از نهادههای تهیهشده در بخش غیر

بهطوریکه اکثر مناطق استان در بحران آب به سر میبرند

کشاورزی (صنعت) همانند انواع کودها ،سموم ،آفتکش و
علفکشهاست (کوپوسویك و همکاران .)0221 ،در پی

(اسعدی .)1931 ،با توجه به این مهم ،در این مطالعه سعی
بر این است با ارائه الگوی بهینه زراعی با تأکید بر

آثار تخریبی نامتعادل کودها و سموم شیمیایی ،وزارت جهاد

محدودیت منابع آبی ،کود و سموم شیمیایی ،این مسئله

کشاورزی به دنبال سیاستی است تا از مصرف بیرویه،

مورد بررسی قرار بگیرد.

نابهنگام و نامتعادل کودهای شیمیایی جلوگیری نماید و
همزمان با علمی کردن مصرف کود یعنی مرتبط نمودن
مصرف این نهاده با مقدار برداشت محصول و پتانسیلهای

اهمیت توجه به کاهش مصرف نهادههای آب،
کود و سموم شیمیایی باعث شده است که تمرکز بسیاری
از مطالعات مختلف به بهینهسازی الگوی مصرف این

بالفعل خاك در آزادسازی عناصر غذایی در طول رشد گیاه،

نهادهها معطوف گردد (بیلی و همکاران1333 ،؛ بارتولینی و

مواد آلی موجود در خاكهای کشور را حداقل تا سطح یك

همکاران .)0221 ،در ایران نیز این تمرکز در بسیاری از

درصد برساند .در طی سالهای اخیر با تشکیل شورای عالی
سیاستگذاری کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی
در کشاورزی ،مسائل تولید و کاهش منطقی مصرف سموم
و کودها بهمنظور تحقق توسعه پایدار کشاورزی ،تحت
بررسی میباشد.

مناطق کشور بایستی صورت پذیرد (کریم زادگان و
همکاران .)1911 ،شبکه آبیاری دشت قزوین ازجمله
مهمترین این مناطق میباشد و یکی از دشتهای مستعد و
مهم کشور در تولید محصوالت کشاورزی است (ناصری و
همکاران .)1911 ،این شبکه دارای مساحت خالص  12هزار
هکتار و در وسعتی بالغ بر  12هزار هکتار ناخالص از
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اراضی دشت را زیرپوشش قرار میدهد (سازمان جهاد

بازده ناخالص مزرعه مورد بررسی قرار گیرد تا سیاست-

کشاورزی .)1931 ،اطالعات نشان میدهد که حجم

گذاران بخش کشاورزی را در انتخاب رهیافتهای مناسب

بهرهبرداری از منابع آبی استان بیش از ذخایر آن میباشد و

بهمنظور افزایش کارایی مصرف این نهادهها و کاهش

برداشت اضافی باعث کاهش سطح سفرههای آب زیرزمینی

آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از مصرف نامتعادل این

در اغلب نقاط استان شده است (شرکت آب منطقهای استان

نهادهها یاری نماید.

قزوین .)1939 ،برداشت بیشازحد و وجود بیش از 0122

در سالهای اخیر مطالعات متعددی درزمینه

حلقه چاه غیرمجاز در استان با حجم برداشت  912میلیون

توسعه پایدار کشاورزی و اعمال سیاستهای کمآبیاری

مترمکعب ،افت مستمر سطح آب زیرزمینی را در پی داشته

توأم با کاهش نهادههای کود و سموم شیمیایی در داخل و

است که این افت آثار نامطلوبی در منطقه به دنبال دارد که

خارج از کشور صورت گرفته است که عمدتاً از رهیافت

ازجمله میتوان به کاهش شدید آبدهی چاهها ،خشك شدن

برنامهریزی ریاضی مثبت ( )PMP1که قابلیت باالیی در

قنات ،شور شدن آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آب ،کاهش

شبیهسازی محدودیتهای دنیای واقعی و عکسالعمل

عملکرد محصوالت کشاورزی ،از بین رفتن کیفیت خاك،

زارعین در تجزیهوتحلیل سیاستهای بخش کشاورزی

تحمیل هزینههای زیاد بر دوش مالکان ،ایجاد مشکل اساسی

برخوردارند ،استفادهشده است (موسوی و قرقانی1932 ،؛

در تأمین آب شرب شهرها و روستاها و درنهایت

مدلین -آزورا و همکاران .)0212 ،نیاز روزافزون به الگو و

فرونشست زمین در مناطقی از دشت قزوین اشاره کرد

شبیهسازی توابع رفتاری تحت شرایط فنی ،اقتصادی،

(شرکت آب منطقهای استان قزوین .)1939 ،از طرفی دیگر،

سیاستی و اخیراً زیستمحیطی ،استفاده از الگوهای PMP

عوارض زیستمحیطی ناشی از کاربرد بیش از حد مواد

که دارای توانایی کالیبراسیون میباشد را تقویت کرده است

شیمیایی و همچنین مصرف نامناسب و بهرهبرداری بیرویه

(هاویت .)0221 ،برنامهریزی ریاضی مثبت یك روش

از منابع محدود آبی که به بهانه انجام فعالیتهای کشاورزی

تحلیل تجربی است که از تمام اطالعات موجود ،فارغ از

در این منطقه رواج دارد ،وضعیت ناپایداری را ازلحاظ

اینکه به چه میزان کمیاب هستند استفاده میکند .این روش

استفاده از منابع تولیدی بخصوص آبوخاك و مسائل

در وضعیتی که دادههای سری زمانی اندکی در دسترس

زیستمحیطی به وجود آورده و تهدیدی برای امنیت غذایی

است بهویژه در تحلیلهای منطقهای و بخشی کشورهای در

محسوب میشود (سازمان جهاد کشاورزی .)1930 ،لذا

حال توسعه و تحلیل اقتصادی زیستمحیطی مفید میباشد

لزوم توجه به الگوی مصرف بهینه این نهادهها نیز از اهمیت

(آرفینی0221 ،؛ رم و دابرت .)0229 ،مهمترین مزیت این

ویژهای برخوردار است .با توجه به این اثرات ،مدیریت

الگوها توانایی آنها در بررسی تأثیر سیاستها در سطح

مصرف نهادهها یکی از مباحث مهم در کشاورزی پایدار

مزرعه بهصورت تجمیعی و با بهرهگیری از اطالعات و

میباشد .از میان نهادهها نیز کاهش همزمان اسـتفاده از

دادههای خرد و جزئی است (پاریس و هاویت1331 ،؛

نهادههای شیمیایی و آب بیشتر موردتوجه اسـت (سیمن و

بخشی و همکاران .)1932 ،در تحقیقی از الگوی

همکاران0221 ،؛ التینوپولوس و میلوپولوس.)0221 ،

برنامهریزی مثبت بهمنظور چگونگی انطباق کشاورزان به

در مطالعه حاضر سعی شده است تا با بهرهگیری

کمیابی آب در منطقهای از فرانسه که یك منطقه غالت با

از الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت در طی دو گزینه،

تولیدات باال و متکی به آبهای زیرزمینی است ،استفاده

پیامدهای احتمالی راهبرد کمآبیاری توأم با کاهش نهادههای

شد .نتایج نشان داد که کشاورزان با گزینهسازی کمیابی آب،

کود و سم بر الگوی کشت و مصرف نهادهها و همچنین

حدود  02درصد به کاهش شدت آب برای محصوالت آبی،
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 12درصد به تغییر الگوی کشت به سمت کشاورزی دیم و

برنامهریزی ریاضی مثبت موردبررسی قرار گرفت .نتایج

حدود  01درصد به سمت محصوالت آببر کمتر گرایش

نشان داد ،اعمال سیاست افزایش هزینههای دو نهاده آب و

پیدا کردند (گراولین و مریل .)0210 ،در پژوهشی دیگر

کود ،کاهش تنوع الگوی کشت را به همراه داشته است.

اثرات کمآبیاری در پاسخ به تغییرات اقلیم و تقاضای آب

بدین ترتیب که مقدار شاخص تنوع الگوی کشت ()EI

محیطزیست با استفاده از مدل برنامهریزی غیرخطی در

برای مزارع کمتر از پنج هکتار به ترتیب برابر با  2/13و

حوضهی آبریز ماری دارلینگ استرالیا موردبررسی قرار

 2/1و برای مزارع بیشتر از پنج هکتار  2/1و  2/1111به

گرفت .در این تحقیق سه گزینه مورد مقایسه قرار گرفت:

دست آمد (زمانیان و همکاران .)1939 ،در تحقیق دیگر از

بهینهسازی با آبیاری کامل ،بهینهسازی با کمآبیاری و

روش برنامهریزی آرمانی برای تعیین الگوی بهینه کشت

کمآبیاری بدون بهینهسازی .نتایج نشان داد که کمآبیاری در

برای منطقه شهرستان آمل استفاده شد .در این تحقیق مطابق

به حداکثر رساندن بازده ناخالص و افزایش کارایی مصرف

با برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران،

آب ،مؤثر میباشد (مشتاق و مقدسی .)0211 ،راگکوس و

اهداف کاهش هفت درصدی مصرف کودهای شیمیایی،

سایکوداکیس ( )0223با استفاده از رهیافت برنامهریزی

ک اهش یك درصدی مصرف سموم در راستای حفاظت از

چندهدفه به بررسی حداقل کردن تأثیرات خسارتهای

محیطزیست و کاهش  2/39درصد مصرف آب برای

زیستمحیطی در کشاورزی رودخانه استریموناس 1واقع در

حفاظت از منابع آبی کمیاب و توسعه پایدار کشاورزی در

کشور یونان پرداختند .در این مطالعه امکان دستیابی

نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که در صورت اجرای الگوی

همزمان به اهداف زیستمحیطی که شامل کاهش میزان کود

بهینه ،میزان بازده برنامهای نسبت به الگوی فعلی نزدیك به

و آب آبیاری با توجه به رسیدن به درآمد قابلقبول مزرعه

 012میلیارد ریال افزایش یافت (میرکریمی و همکاران،

است ،بررسی شد .نتایج نشان داد که کاهش نهادههای

 .)1931آق ارکاکلی و همکاران ( )1931بهمنظور بررسی

مذکور تأثیر قابلتوجهی بر درآمد ،برحسب مابهالتفاوت

اثرات سیاست کاهش کود و آب بر الگوی کشت در

ناخالص دارد که باعث افزایش آن میشود و یك پهنه

شهرستان بهشهر واقع در استان مازندران با استفاده از روش

وسیعی از انتخابهای سیاستی را نشان میدهد .در داخل

برنامهریزی ریاضی مثبت نشان دادند که در سیاست کاهش

کشور نیز ،در مطالعهای اثر درصدهای مختلف کاهش آب

کود به میزان  13و  11درصد ،سطح زیر کشت تمام

مصرفی در در مراحل چهارگانه رشد محصوالت زراعی

محصوالت زراعی کاهش مییابد .همچنین در دو سیاست

بهعنوان گزینههای کمآبیاری بر بهینهسازی مصرف آب و

کاهش مقدار آب به میزان  19و  19/39درصد ،سطح زیر

الگوی کشت غالب در شبکه آبیاری دشت قزوین با استفاده

کشت محصوالت آبی کاهش و سطح زیر کشت محصوالت

از الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت موردبررسی قرار گرفت.

دیم تغییری نمییابد.

نتایج نشان داد که با اعمال کمآبیاری در بهترین حالت،

عالوه بر مطالعات فوق ،در این تحقیق به

علیرغم صرفهجویی در مصرف آب به میزان  1/0درصد،

مطالعات دیگری که در دشت قزوین به بررسی تاثیر

امکان افزایش درآمد مزرعه به میزان  2/1درصد نسبت به

سیاستهای کاهش مصرف آب پرداختهاند ،اشاره میشود.

وضعیت موجود وجود دارد (اسعدی و همکاران.)1931 ،

محمدخانی و همکاران ( )1931در شبکه آبیاری قزوین به

در مطالعهای دیگر در دشت خمین واقع در استان مرکزی،

بررسی بهینه سازی تخصیص آب بین محصوالت مختلف

آثار مختلف کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت دو

در شرایط تنش آبی پرداختند .در این تحقیق با استفاده از

نهاده کود و آب بر الگوی کشت با استفاده از روش

تابع آب –تولید از یك سو و سود حاصل از تولید محصول

Strymonas

1
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زراعی ،الویتبندی تخصیص آب در محصوالت کشت

بهرهوری اقتصادی و یونجه کمترین مقدار این شاخص را

شده بر اساس ضریب بهرهوری آب مشخص گردید .بر

دارا بوده اسـت.

اساس این فاکتور سیب ،گوجه فرنگی ،انگور و سیب زمینی

مرور بررسیهای انجامشده نشان میدهد که

در اولویتهای اول تامین آب و نخود ،ذرت علوفهای ،ذرت

 PMPابزار مهم و مناسبی برای تحلیل و توسعه سیاست-

دانهای و چغندرقند در اولویتهای آخر قرار گرفتند .در

های کاربردی در بخش کشاورزی میباشد .همچنین در

تحقیقی دیگر ،میرزایی و ضیائی ( )1931به تعیین الگوی

تحقیقات صورت گرفته در زمینه کاهش آب آبیاری ،تأثیر

بهیمنه کشت در منطقه رودبار الموت غربی در استان قزوین

کمآبیاری بـر الگـوی کشت عموماً به صورت یکنواخت در

با تاکید بر کاهش مصرف کود و سموم شیمایی در جهت

تمام فصل رشد بررسیشده است و تأکید این تحقیقات

کاهش آلودگی حوزه رودخانه شاهرود پرداختند .نتایج ایت

بیشتر بر تغییر الگوی کشت از گیاهان پرمصرف به گیاهان

تحقیق نشان داد که الگوی کشت فعلی منطقه ،هم از نظر

کممصرف از لحاظ نیاز آبی بوده است درصورتی که

اقتصادی و هم از نظر زیستمحیطی بهینه نیست.

کشاورزان کمتر تمایل دارند چنین تغییراتی در الگوی کشت

مظفری ( )1931به بررسی رفتار کشاورزان در

بدهند .از طرفی دیگر ،در جهت حرکت به سمت کشاورزی

استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی و تعیین برنامه

پایدار ،کمتر به سیاستهای کاهش نهادههای زیستمحیطی

سیاستی مناسب (افزایش قیمت آب آبیاری و کاهش منابع

همچون کود و سموم شیمیایی توجه شده است.

آب در دسترس) برای حفاظت منابع آب دشت قزوین

در مطالعه حاضر ،سعی بر این است تا با استفاده

پرداخت .این محقق به این نتیجه رسید که هر دو راهکار

از رهیافت نوین برنامهریزی ریاضی اثباتی ( )PMPطی چند

مورد بررسی در این تحقیق منجر به صرفهجویی در مصرف

سناریو مختلف در راستای کشاورزی پایدار ،اثرات

آب آبیاری شده ،اما میانگین تغییرات بازده برنامهای با به-

اقتصادی -زیستمحیطی گزینههای راهبرد کمآبیاری در

کارگیری سیاست کاهش آب آبیاری در دسترس و افزایش

مراحل کم حساس رشد محصول توأم با کاهش مصرف

قیمت آب آبیاری بهترتیب  11/31و  01/11درصد کاهش

نهادههای کود و سموم شیمیایی بر بازده برنامهای و همچنین

مییابد .همچنین پرهیزکاری و همکاران ( )1931اثرات

شاخصهای پایداری این نهادهها مورد بررسی قرار گیرد تا

تکنیك کمآبیاری همزمان با اعمال سیاست کاهش آب

سیاستگذاران بخش کشاورزی را در انتخاب رهیافتهای

آبیاری دردسترس بر الگوی کشت ،حجم آب مصرفی و

مناسب بهمنظور افزایش کارایی مصرف نهادههای آب ،کود

سود ناخالص کشاورزان را مورد بررسی قرار دادند .تایج

و سموم شیمیایی و کاهش اثرات جانبی ناشی از مصرف

حاصل از مدل برنامهریزی غیرخطی نشان داد که بکارگیری

نامتعادل این نهادهها یاری رساند.

کمآبیاری پنج درصد توأم با سیاست کاهش آب آبیاری
دردسترس ،اگرچه منجر به کاهش اندکی در سود ناخالص

مواد و روشها

کشاورزان میشود ،اما به حفظ و پایداری منابع آب سطحی

مطالعه حاضر با هدف حداکثر کردن بازده

و زیرزمینی دشت قزوین کمك شایانی میکند .منتظر و

ناخالص تولیدات کشاورزان منطقه مورد مطالعه در

لطفی ( )1911تحقیقی با هدف توسعه یك مدل برنامه ریزی

چارچوب محدودیتهای حاکم بر فضای تصمیمگیری

غیر خطی به منظور تعیین الگوی بهینه کشت و تخصیص

طراحی گردید .چارچوب شبیهسازی در قالب مدل برنامه-

آب در شبکه آبیاری قزوین انجام دادند و به این نتیجه

ریزی ریاضی مثبت بهمنظور تجزیه و تحلیل سیاستهای

رسیدند که در بین محصوالت ،پیاز بیشترین مقدار شاخص

مورد نظر بر قسمتهای مختلف نظام کشاورزی و بهویژه
تغییرات احتمالی در مصرف نهادهها و تغییرات الگوی

 / 111اثر کمآبیاری توأم با محدودیت مصرف کود و سموم شیمیایی بر تغییر الگوی کشت زراعی شبکه آبیاری قزوین
کشت و شبیهسازی آثار آنها طی گزینههای مختلف

بهصورت کامل در نظر گرفته میشود .بهطوریکه اگر در

مدلسازی شد .ازآنجاکه یکی از اهداف مطالعه حاضر،

یك دوره کمآبیاری  h > 0باشد ،در سایر دورههای رشد

بررسی امکان اعمال کم آبیاری بر الگوی زراعی گیاهان

 h = 0فرض شده است.

منتخب منطقه موردمطالعه (گندم ،جو ،ذرت علوفهای ،ذرت

بهمنظور اجرایی کردن سیاستهای اتخاذی در

دانهای ،چغندرقند و یونجه) 1است ،در آن از تابع تولید آب

بخش کشاورزی ،نیاز است تا پیش از هر چیز اثرهای این

و محصول 0در مراحل مختلف رشد محصوالت استفاده

سیاستها بر رفتار و یا واکنش بهرهبرداران این بخش

گردید .در این بخش روابط مورد استفاده در محاسبات

ارزیابی شود .با توجه به اینکه امکان آزمون سیاستهای

مربوط به کاهش عملکرد و به عبارتی رابطه بین مصرف

گوناگون در یك شرایط کنترلشده و آزمایشگاهی وجود

آب و عملکرد در سطوح مختلف کمآبیاری با استفاده از

ندارد ،فرد سیاستگذار در بخش کشاورزی پیش از اعمال

مدلهای کشاورزی ارائه شده فائو محاسبه و در مدل لحاظ

سیاست تالش میکند تا در سطح اطمینان باالیی از نتایج

گردید .این تابع توسط  )1311( Stevartپیشنهاد و توسط

اجرای سیاست اتخاذ شده و واکنش کشاورزان نسبت به آن

دورنبوس و کاسام تصحیح گردیده و به قرار زیر نوشته

آگاه شود (هی و همکاران0221 ،؛ پرهیزکاری و صبوحی،

میشود (دورنباس و کاسام1331 ،؛ میر و همکاران)1339 ،

 .)1930امروزه این امر با توسعه مدلهای برنامهریزی

()1

W

] ) = ∏ni=1 [1- KYi (1- Wa
i

p

Ya
Yp

در رابطه ( ،Yp ،)1حداکثر محصول تولیدی در شرایط بدون
تنش آبی ،Ya ،مقدار محصول واقعی در شرایط تنش آبی
(شرایط واقعی) :П ،عملگر حاصلضرب :i ،مرحله
مشخصی از رشد :n ،تعداد مراحل رشد و :KYiضریب
حساسیت محصول نسبت به آب در  iامین مرحله رشد گیاه
است .الزم به ذکر است که ضریب KYiاز نشریه شماره 99
سازمان خواروبار جهانی)(FAO

گزارششده است

(دورنباس و کاسام ،Wp .)1331 ،حداکثر آب آبیاری
موردنیاز گیاه و  ،Waمقدار آب آبیاری موردنیاز گیاه که در
دورههای مختلف رشد مقدار آن در شرایط آبیاری کامل
برابر  Wa = Wpو در شرایط اعمال کمآبیاری از طریق
رابطه ( )0به دست میآید:
()0

Wai = (1 − h)Wpi

در رابطه ( ،h ،)0مقدار کاهش نسبی مصرف آب در کل
دوره رشد (کوچکتر یا مساوی یك) است .رابطه فوق در
هر یك از مراحل مختلف رشد اعمال میشود .در این
قسمت کمآبیاری بهگونهای تعریفشده است که اگر کم-
ابیاری در یك دوره رخ بدهد ،در سایر دورههای آبیاری
 . 1محصوالت منختب مطالعه حاضر 13 ،درصد کل سطح زیرکشت منطقه
را به خود اختصاص داده است.

ریاضی مثبت فراهم شده است .همانندسازی رفتار
کشاورزان با استفاده از این مدل پیش از آنکه تصمیم به
سیاستگذاری گرفته شود ،میتواند کمك مؤثری در
راستای اتخاذ تصمیمهای صحیحتر قلمداد شود (هاویت،
 .)0221در این پژوهش نیز بهمنظور تحلیل پیامدهای
سیاست راهبرد کم آبیاری توأم با کاهش کود و سموم
شیمیایی مصرفی در منطقه شبکه آبیاری دشت قزوین از
رهیافت برنامهریزی ریاضی مثبت استفادهشده استPMP .

برای اولین بار در سال  1331توسط هاویت معرفی شد
(هاویت1331 ،؛ صبوحی و همکاران .)1911 ،همچنین در
سالهای اخیر کاربرد مدلهای برنامهریزی ریاضی مثبت
برای تحلیلهای اقتصادی در سطح کشتزار افزایش یافته
است (کورتیگنانی و سورینی .)0223 ،ساختار این مدل
بهگونهای است که با توجه به توابع هدف و محدودیتهایی
که شامل میشود ،بیشتر برای ارزیابی واکنش کشاورزان
نسبت به تغییرات احتمالی در شرایط مزرعه و بازار ،تحلیل
سیاستهای کشاورزی و بررسی پیامدهای اقتصادی
سیاستها مورداستفاده قرار میگیرد (پاریس.)0221 ،
همانگونه که هاویت ( )1331و پاریس و هاویت ()1331
). Crop-water production function (cwpf

0
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بیان کردهاند ،واسنجی رهیافت  PMPبرای تحلیل

دوگان مربوط به مجموعه محدودیت کالیبراسیون است.

سیاستهای مورداستفاده در این مطالعه با استفاده از بسته

اضافه کردن محدودیت واسنجی به مدل باعث میشود که

نرمافزاری GAMS1در سه مرحله پیاپی صورت میگیرد.

جواب بهینهی برنامهریزی خطی دقیقاً سطح فعالیتهای

در مرحلهی نخست با اضافه کردن محدودیتهای

مشاهدهشده در سال پایه را به دست دهد (هکلی و بریتز،

کالیبراسیون (سطح فعالیتها را به سطوح مشاهدهشده دوره

0222؛ هکلی .)0220 ،در گام دوم ،مقادیر دوگان

پایه مقید میکند) به مجموعه محدودیتهای منابع الگوی

بهدستآمده از مرحله اول برای تخمین پارامترهای تابع

برنامهریزی خطی معمول ،مقادیر دوگان مربوط به

تولید غیرخطی و کالیبره کردن آن مورداستفاده قرار میگیرد،

محدودیتهای یادشده محاسبه میشود که بیانگر قیمت

بهگونهای که سطوح فعالیتهای مشاهدهای در دورهی پایه

سایهای محصوالت تولیدشده است.

توسط الگوی غیرخطی یادشده و بدون استفاده از

m

𝑛

) Max GM = ∑ 𝑋𝑖 (Pi Yi − CWi − ∑ Cij
𝑖=1

j=1

()9

محدودیتهای کالیبراسیون بازتولید میشوند .تابع هدف
غیرخطی در مرحلهی دوم ،با قرار دادن یك تابع تولید
غیرخطی و یا یك تابع هزینهی غیرخطی در تابع هدف مدل

Subject to:
n

∀𝑗 = 1, 2, … , 8

][λ

∑ a ij Xi ≤ bj
i=1

مرحلهی اول به دست میآید .در این مطالعه مطابق با الگوی
ارائهشده توسط هاویت و مسنگی ( )0220برای برآورد تابع
هدف مدل تجربی مورداستفاده از تابع تولید غیرخطی درجه

()1
] [ρ

∀𝑖 = 1, 2, … , 6

𝑋𝑖 ≤ Xi∗ + ε

دوم بهصورت زیر استفاده شد:

()1
∀𝑖 = 1,2, … .6

∀𝑖 = 1,2, … ,6

𝑋𝑖 ≥ 0

m

m

m

1
Yi = ∑ aijX ij − ∑ ∑ qijk X ik X kj
2
j=1 k=1

j=1

()1

()1

در رابطه ( GM ،)9ارزش تابع هدف میباشد که بایستی

در این مطالعه  Yiمیزان عملکرد محصول  qijk ،iضریب

حداکثر شود xi ،سطح زیر کشت برای هر محصول Pi ،i

جزء درجه دوم تابع تولید و  Xkjمصرف نهاده  ) kجایگزین

قیمت بازاری محصول  Yi ،iعملکرد محصول  CWi ،iهزینه

نهاده  jاست (در تولید محصول  iاست .الزم به ذکر است

استفاده از آب در یك هکتار زمین زراعی محصول Cij ،کل

که در این مطالعه ،بهمنظور برآورد ضرایب تابع تولید

هزینه نهادههای  jبهغیراز هزینه مربوط به نهاده آبaij ،

غیرخطی (تخمین پارامترهای  aijو  qijkتابع تولید) ،از

بیانگر ضرایب در محدودیتهای منابع که نسبت استفاده

روش حداکثر بینظمی استفاده شد .بر اساس مطالعات

هر عامل تولید به زمین را نشان میدهد bj ،کل منابع در

مختلف در حال حاضر کاملترین روش جهت کالیبراسیون

دسترس برای تولید محصوالت میباشد .رابطه ()1

مدلهای  ، PMPبر اساس روش حداکثر بینظمی استوار

محدودیت واسنجی مدل است که در آن * Xiمقدار

است (هاویت0221 ،؛ کاپولو و پاریس.)0221 ،

مشاهدهشده فعالیت  iدر سال پایه و  εمقدار مثبت کوچکی

درنهایت با استفاده از تابع تولید غیرخطی

برای جلوگیری از وابستگی خطی بین محدودیتهای منابع

بهدستآمده در مرحله دوم و مجموعه محدودیتهای منابع

و محدودیتهای کالیبراسیون را نشان میدهد (مدلین-

(بهاستثنای محدودیت کالیبراسیون) ،یك مدل برنامهریزی

آزورا و همکاران .)0212 ،ارزش سایهای دوگان مرتبط با

غیرخطی بهصورت روابط زیر ساخته میشود:

محدودیتهای فیزیکی منابع و بردار عناصر  ρشامل مقادیر

Generalized Algebraic Modeling System,

1

)GAMS/MINOS (Brooke et al., 1988
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m

m

Max GM

m

n

j=1

i=1
m

1
= ∑ Xi ( Pi (∑ a ij Xij ∑ ∑ qijk Xik Xkj ) − CWi
2
j=1 k=1

) − ∑ Cij
j=1

()1

را نشان میدهند .روابط ( )3تا ( )11محدودیت نهادههای
مصرفی لحاظ شده در مدل برای تولید محصوالت منتخب
زراعی در منطقه موردمطالعه را نشان میدهند و بیانگر آن
هستند که میزان استفاده از هر یك از منابع ذکرشده برای
تولید هر هکتار محصول  iنمیتواند از کل منابع در دسترس

Subject to:
𝑛

()3

𝑑𝑛𝑎𝑙𝑇 ≤ 𝑖𝑋 ∑
𝑖=1
𝑛

()12

𝑊𝑆 ≤ 𝑖𝑋 𝑖𝑊 ∑
𝑖=1
𝑛

()11

𝑟𝑜𝑏𝑎𝐿𝑇 ≤ 𝑖𝑋 𝑖𝐿 ∑
𝑖=1
𝑛

()10

𝑛𝑖∑ 𝑀𝑖 𝑋𝑖 ≤ 𝑇𝑀𝑎𝑐ℎ
𝑖=1
𝑛

()19
()11

منطقه مورد مطالعه بیشتر باشد .رابطه ( )11نیز بیانگر
محدودیت غیر منفی بودن سطح فعالیت میباشد.
با استفاده از میزان مصرف نهادههای آب ،کود و
سم در واحد سطح میتوان به بررسی پایداری کشاورزی و
تولید محصـول سالم پرداخت .هرچـه نسبت مصرف نهاده-
های مذکور در واحد سطح در یك دوره زمـانی کـاهش
یابد ،بهرهبرداران در جهت کشاورزی پایدار عمل میکنند و
یـا سیاستهای دولت ،نظام تولید را به سمت پایداری

𝑟𝑒𝑧𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝐹𝑇 ≤ 𝑖𝑋 𝑟𝑖𝑒𝑧𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝐹 ∑

هدایت میکند (کهنسال و فیروز زارع .)1911 ،شناخت

𝑖=1
𝑛

شاخصهای پایداری و استفاده از آنها به تصمیمگیران کمك

𝑟𝑛𝑜𝑠𝑖𝑜𝑃𝑇 ≤ 𝑖𝑋 𝑟𝑖𝑛𝑜𝑠𝑖𝑜𝑃 ∑
𝑖=1

𝑋𝑖 ≥ 0

()11

مینماید تا در فرایند برنامهریزی واقعبینانهتر عمل نمایند.
در مطالعه حاضر سه نوع شاخص پایداری زیستمحیطی

در مدل فوق ،رابطه ( )1تابع هدف غیرخطی مدل  PMPرا

که مربوط به مصرف کودها ،سموم شیمیایی و همچنین

نشان میدهد که شامل تابع تولید غیرخطی واسنجی شده

میزان مصرف آب میباشند ،بهصورت زیر در نظر

برای نهادههای مصرفی آب ،زمین ،نیروی کار ،ماشینآالت،

گرفتهشدهاند.
میزان مصرف آب )کود و سم(

کودهای شیمیایی و سموم مصرفی میباشد و بهصورت
بازده

ناخالص

کشاورزان

تعریف

شده

است Fertilizeir ،Mi،Li،Wi ،Xi .و Poisonirبه ترتیب
بیانگر میزان سطح زیر کشت ،مصرف آب ،نیروی کار،
ماشینآالت و همچنین کود و سموم شیمیایی برای تولید
محصول  iدر یك هکتار زمین زراعی هستند .آندیس r

نمایانگر نوع کود و سموم شیمایی میباشد که محدودیت
کود شیمیایی برای هر یك از کودهای اوره ،پتاس و فسفات
و سموم شیمیایی نیز برای سموم حشرهکش ،علفکش و
قارچکش تکرار میگردد .عالوه بر این،Tland ،SW ،

 TFertilizer ،TMachin ،TLaborو  TPoisonrبه
ترتیب مقدار کل منابع آب ،زمین ،نیروی کار ،ماشینآالت،
کودهای شیمیایی و سموم مصرفی در دسترس برای
فعالیتهای زراعی محصوالت مدنظر در منطقه مورد مطالعه

سطح زیرکشت

= شاخص پایداری نهاده آب )کود و سم(

()11
همانطور که از این نسبتها مشخص است ،هر
چه شاخص مـذکور کوچـکتـر شـود ،مبـین پایـداری
بیشـتر در تولیـد محصـوالت در بخش کشاورزی میباشد.
بهعبارتدیگر ارقام کوچکتر ایـن شـاخص نسبت به مقدار
آن در وضعیت فعلی ،به معنی آلودگی زیستمحیطی کمتر
و در جهت پایداری سیستم کشاورزی حرکت مینماییم.
در این مطالعه بهمنظور تحلیل اثرات سیاستهای کمآبیاری
تحت گزینههای مختلف ،با توجه به نظر کارشناسان جهاد
کشاورزی منطقه موردمطالعه برای محصوالت منتخب تا 01
درصد اعمال و موردبررسی قرار گرفت .اعمال کمآبیاری
در پنج سطح  02 ،11 ،12 ،1و  01درصد در مراحل مختلف
رشد ازجمله مرحله رشد رویشی ،مرحله گلدهی ،مرحله
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شکلگیری عملکرد و مرحله رسیدن دانهها برای شش

میزان پنج درصد الزم به ذکر است که در این مطالعه ،از

محصول منتخب گندم ،جو ،ذرت علوفهای ،ذرت دانهای،

میان نتایج گزینههای مختلف ،فقط نتایج دو گزینه برتر

چغندرقند و یونجه در نظر گرفته شد .بهعنوانمثال،

گزارش گردیده است.

"گندم "1نشاندهنده گندم با پنج درصد تنش آبی در مرحله

اطالعات موردنیاز این تحقیق مربوط به سال

رشد رویشی و "گندم "1یعنی گندم با  01درصد تنش آبی

زراعی  1931-31بوده که از سازمانهای ذیربط و نیز تکمیل

در مرحله رشد رویشی در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است

تعداد  111پرسشنامه توزیعشده و مصاحبه حضوری با

که تنش در مرحله گلدهی برای محصول چغندرقند معنا

کشاورزان شبکه آبیاری دشت قزوین به روش نمونهگیری

ندارد و چغندرقند  1تا چغندرقند  11برای مراحل دیگر

خوشهای دومرحلهای 1به دست آمد .ازآنجاییکه اراضی

رشد محصول لحاظ گردید .از طرف دیگر با توجه به زمان

دشت قزوین توسط  10کانال پوشش دادهشده است ،زمین-

برداشت یونجه در مرحله گلدهی ،مراحل رشد رویشی و

های زراعی تحت پوشش شبکه آبیاری برحسب کانال به نه

گلدهی لحاظ گردید .اطالعات تفصیلی راجع به اثر تنش

ناحیه همگن تقسیمبندی شده که این نواحی بهعنوان خوشه

کمآبی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد محصول گندم

اصلی مطالعه در نظر گرفته شد .در مرحله بعد پنج ناحیه با

در جدول ( )1در پیوست گزارش شده است و برای سایر

استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و در گام

محصوالت نیز به همین ترتیب اعمال میگردد .از طرفی

بعدی نیز از هر یك از نواحی پنجگانه از هر خوشه،

دیگر توأم با راهبرد کمآبیاری ،بر اساس چشمانداز سند ملی

روستاهایی بهعنوان روستای موردبررسی تعیین و از

محیطزیست جمهوری اسالمی ایران ،سیاست کاهش

روستاهای موجود در آن نواحی درمجموع  01روستا بهطور

مصرف کود و سموم شیمیایی به میزان پنج درصد اعمال

تصادفی انتخاب شد .درنهایت از تعداد روستاهای منتخب

شده است .با توجه به مطالب بیانشده ،گزینههای بهکاررفته

بهصورت تصادفی یك نمونه  111نفری از بهرهبرداران

در این مطالعه (تلفیق سیاست کمآبیاری و کاهش نهادههای

انتخاب گردید .جهت تعیین نمونهگیری تصادفی ساده از

شیمیایی (کود و سموم)) بهصورت زیر در نظر گرفتهشده

رابطه ( )11استفاده شده است.

است تا اثرات آن در منطقه موردمطالعه بررسی گردد.
گزینه اول :سیاستهای کمآبیاری در محصوالت
گندم  ،11جو  ،11ذرت علوفهای  ،11ذرت دانهای  11و

()11

+ σ2

2

Nσ

B2
4

)(N − 1

=n

در معادله فوق  nحجم نمونه N ،حجم جامعهB ،
2

چغندرقند  11بهصورت پنج درصد کمآبیاری در مرحله

کران خطای برآورد و 𝜎 واریانس جامعه است .الزم به ذکر

رسیدن محصول ،در یونجه یك بهصورت پنج درصد

است ،با توجه به اینکه واریانس جامعه قابل برآورد

کمآبیاری در مرحله رشد رویشی توأم با سیاست کاهش

2

نمیباشد ،از واریانس نمونه ( 𝑆) استفادهشده است.

پنج درصد کود و سموم شیمیایی
گزینه دوم :سیاستهای کمآبیاری در محصوالت گندم ،13

نتایج و بحث

جو  13و چغندرقند  11بهصورت  02درصد کم آبیاری در

نتایج اولیه حاصلشده از کالیبراسیون مدل برنامه-

مرحله رسیدن دانهها ،ذرت دانهای  11و ذرت علوفهای 11

ریزی ریاضی مثبت با کمك رهیافت حداکثر بینظمی نشان

بهصورت  11درصد کم آبیاری در مرحله رسیدن دانه،

داد که در زمینه مقدار تابع هدف ،مقادیر کاربرد نهادهها و

یونجه هفت بهصورت  12درصد کم آبیاری در مرحله

همچنین مقدار محصول تولیدشده تفاوت چشمگیری بین

گلدهی توأم با کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی به

مقادیر مشاهدهشده و مقادیر حاصل از کالیبراسیون مدل

Two-Stage Cluster Sampling

1
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وجود ندارد .اختالف قابلاغماض (کمتر از  2/1درصد) بین

اطالعات آماری مربوط به مقدار نهادههای بهکاررفته در

این مقادیر نشان داد که کالیبراسیون مدل بهخوبی انجامشده

تولید محصوالت منتخب زراعـی شبکه آبیاری دشت قزوین

است و مدل توانسته است بهخوبی بر دادههای سال مبنا

نشان دادهشده است.

تطبیق یابد و مدل پایه بازتولید شود .جدول ( )1دادهها و
جدول  -1اطالعات کلی مربوط به محصوالت برگزیده در منطقه مورد مطالعه
گندم

نهادهها
3

چغندرقند

جو

ذرت علوفهای

ذرت دانهای

یونجه

کل

سطح زیر کشت ()01 h

52

5

0

4/8

3/5

3

33

آب مصرفی ()016m3
کود نیترات ()013kg

072
4687/2

00
531

02
572/5

27/6
276

32/5
603/2

48
322/2

340/8
6813/7

کود فسفات ()013kg

5002

064

065/2

245/4

332/8

086

3262/7

علفکش ()013L
سم حشرهکش ()013L

32
31

5
0/5

5/3
0/3

05
5/4

5/26
1/36

1/8
3

24/66
33/46

مأخذ :یافتههای تحقیق

پس از برآورد مدل تابع مصرف آب-عملکرد

( )0نشان دادهشده است .طبق نتایجی که در جدول

(مدل شماره  )1در مراحل مختلف رشد محصوالت منتخب

قابلمشاهده است ،با توجه به اینکه هدف اصلی کشاورزان

با تأکید بر نهاده آب و طراحی شاخصهای پایداری

حداکثر کردن بازده برنامهای است ،محصوالت چغندرقند،

کشاورزی در سطح مزرعه از حل مدل برنامهریزی ریاضی

یونجه ،ذرت دانهای و ذرت علوفهای به دلیل باال بودن بازده

مثبت تحت گزینههای مختلف ،اثرات راهبرد کمآبیاری توأم

برنامهای نسبت به دو محصول گندم و جو وارد الگوی

با کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی در قالب گزینههای

کشت میشود .دالیل باال بودن سطح زیر کشت یونجه،

سیاستی مختلف بر پایداری کشاورزی در منطقه موردمطالعه

علیرغم بازده برنامهای باال ،اهمیت باالی این محصول در

تحلیل و بررسی گردید .درصد تغییرات الگوی کشت و

تأمین نیاز دامی منطقه اشاره نمود .اعمال توأم دو سیاست،

مصرف نهادههای تولید در محصوالت منتخب در هرکدام

منجر به کاهش میزان آب مصرفی مزرعه به میزان 1/1

از سناریوهای مختلف در جدولهای ( )0تا ( )1ارائهشده

درصد در اراضی زراعی منطقه شده است .همچنین طبق

است.

یافتههای جدول ،میزان استفاده از نهادههای مصرفی نیز
نتایج مربوط به درصد تغییرات الگوی کشت و

کاهش مییابد.

مصرف نهادههای تولید در اثر اعمال گزینه اول در جدول
جدول  -2درصد تغييرات سطح زیر کشت و مقادیر مصرف نهادهها در اثر اعمال گزینه اول
نام محصول

گندم 11

جو 11

چغندرقند 11

ذرت دانهای 11

ذرت علوفهای 11

یونجه 1

کل

زمین
آب
کود نیترات
کود فسفات
علفکش
سموم

-04/8
-08/3
-08/0
-07
-06/5
-00/4

-36
-40/0
-53/6
-06
-00
-04/5

03
3/3
4/6
3/3
5/3
3/6

6
5/2
-0/2
-1/3
-0/5
-3/7

7/0
0/3
7/5
0/6
-0
-0/2

36
34/5
01/3
6/2
5/4
5/6

-6/8
-2/0
-05/7
-01/4
-00/4
-7/3

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول ( )9نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای

را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود شاخصهای

پایداری از طریق حل مدل برنامهریزی ریاضی مثبت در اثر

پایداری مربوط به میزان مصرف کودها و سموم شیمیایی و

اعمال گزینه اول و الگو کشت فعلی در منطقه موردمطالعه

همچنین میزان مصرف آب در الگوی برنامهریزی ریاضی
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مثبت کمتر از الگوی کشت فعلی منطقه است .با توجه به

الگوی کشت فعلی خود به ویژگیهای زیستمحیطی و

شاخصهای پایداری میتوان بیان کرد که الگوی کشت

پایداری منطقه چندان توجهی ندارند ،درحالیکه با اعمال

ارائهشده بر مبنای برنامهریزی ریاضی مثبت با الگوی فعلی

سیاستهای موردبحث میتوان با معرفی شاخصهای

منطقه اختالف دارد .این تفاوت مبین مؤثر بودن شروط

پایداری ،الگوی کشتی را تدوین کرد که ضمن ممکن

پایداری لحاظ شده در الگوی  PMPاست .بهعبارتدیگر

ساختن کسب سود الزم ،استفاده از حداقل نهادههای کودها،

میتوان گفت که زارعین منطقه موردمطالعه در تدوین

سموم شیمیایی و همچنین نهاده آب را میسر سازد.

جدول  -3تغييرات شاخصهای پایداری در اثر حل مدل  PMPدر گزینه اول نسبت به الگوی کشت فعلی
شاخصهای پایداری

الگوی کشت فعلی

تغييرات نسبت به الگوی کشت فعلی

درصد تغييرات

بازده ناخالص (میلیون ریال)
مصرف آب (مترمکعب در هکتار)
کود نیترات (کیلوگرم در هکتار)
کود فسفات (کیلوگرم در هکتار)
سم علفکش (لیتر در هکتار)
سم حشرهکش (لیتر در هکتار)

0401106
8764/0
074/42
30/45
0/40
0/10

0473874
8754/8
063/27
87/34
0/34
0

4/2
-1/4
-6/0
-3/8
-4/3
-1/3
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در جدول ( ،)1نتایج مربوط به درصد تغییرات

دارند ،پیش میرود و سیاست کمآبیاری توأم با کاهش

الگوی کشت و مصرف نهادههای تولید حاصل از مدل

نهادههای شیمیایی باعث گردیده است که کشاورزان الگوی

 PMPدر گزینه دوم گزارش شده است .طبق نتایجی که در

کشت آبی را انتخاب نمایند که منافع اقتصادی باالیی در

جدول قابلمشاهده است ،در اثر اعمال گزینه دوم ،سطح

مقابل سایر محصوالت داشته باشند.

زیر کشت محصوالت گندم ،جو و ذرت علوفهای نسبت به

جدول ( )1نتایج حاصل از محاسبه شاخصهای

شرایط فعلی کاهش مییابد و الگوی کشت به نفع

پایداری در الگوهای کشت فعلی و حل مدل  PMPدر اثر

محصوالت چغندرقند ،ذرت دانهای و یونجه که صرفه

سیاست گزینه دوم را نشان میدهد.

اقتصادی باالتری به ازای مصرف هر مترمکعب آب آبیاری
جدول  -4درصد تغييرات سطح زیرکشت و مقادیر مصرف نهادهها در اثر اعمال گزینه دوم
نام محصول

گندم 19

جو 19

چغندرقند 14

ذرت دانهای 11

ذرت علوفهای 11

یونجه 7

کل

زمین
آب
کود نیترات
کود فسفات
علفکش
سموم

-07/3
-33/7
-51/3
-50/2
-08/5
-03/3

-37/2
-43/2
-54/4
-56/8
-05/2
-04/6

6
-05/7
0/6
4/6
5/0
5

5/5
-00/2
-3
-3/8
-5/3
-0/5

-0/2
-06
-6
-5/6
-2/4
-3/6

21
41/7
07/0
05/3
3/7
2/3

-8/8
-07/5
-04/3
-04
-03/0
-8/3
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جدول  -5تغييرات شاخصهای پایداری در اثر حل مدل  PMPدر گزینه دوم نسبت به الگوی کشت فعلی
شاخص پایداری

الگوی کشت فعلی

تغييرات نسبت به الگوی کشت فعلی

درصد تغييرات

بازده ناخالص (میلیون ریال)
مصرف آب (مترمکعب در هکتار)
کود نیترات (کیلوگرم در هکتار)
کود فسفات (کیلوگرم در هکتار)
سم علفکش (لیتر در هکتار)
سم حشرهکش (لیتر در هکتار)

0401106
8764/0
074/42
30/45
0/40
0/10

0460220
8717/5
065/3
86/38
0/35
0/10

3/6
-1/6
-7
-2/2
-6/3
1
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همانطور که مالحظه میشود ،مقدار شاخصهای

نهادههای آب ،کود و سموم شیمیایی منطقه دارد و با توجه

پایداری مربوط به میزان مصرف آب ،مصرف کودها و

به اینکه هدف اصلی کشاورزان حداکثر کردن بازده برنامهای

سموم شیمیایی در الگوی برنامهریزی ریاضی مثبت کمتر از

میباشد ،محصوالت چغندرقند ،یونجه ،ذرت دانهای و

الگوی کشت فعلی منطقه و کاهش ملموسی داشته است.

ذرت علوفهای به دلیل باال بودن بازده برنامهای نسبت به دو

میتوان گفت که زارعین منطقه موردمطالعه در تدوین

محصول گندم و جو وارد الگوی کشت میشوند و باعث

الگوی کشت فعلی خود به ویژگیهای زیستمحیطی و

افزایش بازده برنامهای به ترتیب به میزان  1/1و  9/1درصد

پایداری منطقه توجه چندانی ندارند ،درحالیکه با استفاده

خواهد گردید .تفاوت در استفاده از آب و نهادههای

از مدل  PMPمیتوان با معرفی شاخصهای پایداری،

شیمیایی در وضعیت الگوی فعلی بهرهبردارن و حل مدل با

الگوی کشتی را تدوین کرد که ضمن ممکن ساختن کسب

هدف حداکثر بازده ناخالص بیانگر آن است که بهطورکلی

سود الزم ،استفاده از حداقل نهادههای کودها ،سموم

در میان بهرهبرداران ،الگوی حداکثر بازده ناخالص حاصل

شیمیایی و همچنین نهاده آب را میسر سازد.

از حل مدل  PMPنسبت به وضعیت فعلی بهرهبرداران
موجب کاهش معنیدار مصرف آب و سموم شیمیایی می-

نتیجهگیری و پیشنهادها

شود .مقایسه نتایج بهدستآمده از دو گزینه اول و دوم نشان

هدف اصلی این تحقیق بررسـی پایـداری

میدهد که الگوی بهینه کشت گزینه دوم تطبیق بیشتری با

کـشاورزی در اثـر اعمال سیاستهای راهبرد کمآبیاری

الگوی کشاورزی ارگانیك و پایدار نسبت به گزینه اول دارد.

توأم با کاهش مصرف نهادههای کود و سموم شیمیایی در

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که با اعمال سیاستهای

بخش کشاورزی شبکه آبیاری دشت قزوین است .نتایج

کمآبیاری توأم با کاهش مصرف نهادههای شیمیایی،

بهدستآمده در اثر اعمال سناریوی کمآبیاری بر محصوالت

شاخصهای پایداری رونـد رو بـه بهبودی را طی میکنند.

گندم  ،11جو  ،11ذرت علوفهای  ،11ذرت دانهای ،11

درعینحال همانطور کـه مـشاهده شـد آثـار اعمال

چغندرقند  11و یونجه  1توأم با کاهش پنج درصد کود

سیاستهای اول و دوم بر شاخصهای پایداری موردمطالعه

شیمیایی و سموم (گزینه اول) و اعمال سیاستهای کاهش

متفاوت بود و در کل رونـد کاهـشی ایـن شـاخصهـا را

آب مصرفی بر محصوالت گندم  ،13جو  ،13چغندرقند ،11

نشان میدهد .با توجه به شرایط بحرانی زیستمحیطی

ذرت دانهای  ،11ذرت علوفهای  11و یونجه  1توأم با

منطقه موردمطالعه و گرایش به سمت کشاورزی پایدار در

کاهش کود و سموم به میزان پنج درصد (گزینه دوم) بر کل

راستای کاهش مصرف نهادههای مختلف خصوصاً آب ،کود

اراضی منطقه موردمطالعه نشان داد که این امر علیرغم

و سموم شیمیایی ،به نظر میرسد کاهش مصرف نهادههای

کاهش سطح زیر کشت به ترتیب به میزان  1/1و  1/1درصد

مذکور اولویت بیشتری نسبت به افزایش سود مزرعه داشته

نسبت به سال پایه ،تأثیر قابلتوجهی بر کاهش مصرف

باشند .لذا رهیافت بهدستآمده از نتایج گزینه دوم میتواند

نشریه پژوهش آب در کشاورزی  /ب  /جلد  / 33شماره 133 / 1318 /1
در راستای کشاورزی پایدار مفید باشد .از طرفی دیگر ،با

مناطق روستایی نیز خواهد بود؛ بنابراین به نظر میرسد

توجه به نتایج گزینهها ،کاهش سطح زیرکشت به معنی

راهکار مقابله با این معضل از طریق توسعه اشتغالزایی در

کاهش توان اشتغالزایی بخش کشاورزی است ،لذا این

صنایع جایگزین بهویژه توسعه صنایع پشتیبان بخش

سیاستها افزون بر پیامدهای اقتصادی -زیستمحیطی ،به

کشاورزی بوده و باید در دستور کار برنامهریزان و متولیان

علت افزایش نرخ بیکاری دارای پیامدهای اجتماعی در

امر قرار بگیرد.

پیوست
جدول  -1اطالعات مربوط به تابع مصرف آب_عملکرد محصول گندم در اثر تنش کمآبی
مرحله رشد رویشی

پارامتر
𝑖KY
ℎ
𝑎Y

گندم 0
1/5
1/12
2536/2

گندم 5
1/5
1/0
2543

گندم 3
1/5
1/02
2083/2

مرحله گلدهی

گندم 4
1/5
1/5
2036

گندم 6
1/6
1/12
2083/2

گندم 2
1/5
1/52
2185/2

گندم 7
1/6
1/0
2153

مرحله شکلگيری عملکرد

𝑖KY
ℎ
𝑎Y

گندم 00
1/2
1/12
2506/52

گندم 05
1/2
1/0
2185/2

گندم 03
1/2
1/02
4348/72

گندم 04
1/2
1/5
4802

گندم 8
1/6
1/02
4868/2

گندم 3
1/6
1/5
4718

گندم 01
1/6
1/52
4247/2

مرحله رشد دانه

گندم 02
1/2
1/52
4680/52

گندم 06
1/0
1/12
2347/35

𝑔𝑘 Y𝑝 = 5350

گندم 07
1/0
1/0
2344/62

گندم 08
1/0
1/02
2340/37

گندم 03
1/0
1/5
2333/3

گندم 51
1/0
1/52
2336/65

W𝑝 = 7000 𝑚 3
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فهرست منابع
.1

اسعدی م.ح .1931 .تحلیل اقتصادی راهبرد کمآبیاری جهت مدیریت منابع آب کشاورزی (مطالعه موردی :شبکه
آبیاری دشت قزوین) .رساله کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی .دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس.
تهران 109 .ص.

.0

اسعدی م.ع ،.خلیلیان ص .و موسوی س.ح.ا .1931 .مدیریت بهینه در مصرف آب و الگوی کشت با تاکید بر
راهبرد کم آبیاری (مطالعه موردی :شبکه آبیاری قزوین) تحقیقات منابع آب ایران ،دوره  ،11شماره :)1(11 :1
.1-11

.9

آق ارکاکلی م ،.جوالیی ر ،.کرامت زاده ع .و شیرانی بیدآبادی ،ف .1931 .تعیین الگوی کشت محصوالت زراعی
با تأکید بر سیاست کاهش مصرف کود و آب در استان مازندران ( مطالعه موردی شهرستان بهشهر) .نشریه
مدیریت خاك و تولید پایدار ،دوره  ،1شماره .011-013 :9

.1

بینام . 1911 .وزارت جهاد کشاورزی ،ضرورت افزایش کارایی کودهای نیتروژنه در کشور .نشریه فنی شماره
 ،101انتشارات سنا ،تهران.

.1

پرهیزکاری ا ،.مظفری م.م ،.شوکت فدایی م .و محمودی ،ا .1931 .کمآبیاری توأم با کاهش آب در دسترس
راهکاری برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین .نشریه حفاظت منابع آب و خاك ،دوره  ،1شماره -12 :1
.11

.1

جبلی ج .1912 .راهکارهای کاهش اثرات سوء پسابهای کشاورزی ،همایش اثرات زیستمحیطی پسابهای
کشـاورزی بـر آبهای سطحی و زیرزمینی 01 .بهمن 11 .ص.
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.1

زمانی ا ،.قادرزاده،ح .و مرتضوی س.ا .1939 .تعیین الگوی کشت با تأکید بر مصرف بهینه انرژی و کشاورزی
پایدار (مطالعه موردی شهرستان سقز استان کردستان) .نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار ،دوره  ،01شماره
.91-19 :1

.1

زمانیان غ .ر ،.جعفری م .و کالیی ع .1939 .اثر تنش محیطی و افزایش قیمت نهادههای کشاورزی بر الگوی
کشت دشت خمین .اقتصاد کشاورزی و توسعه ،دوره  ،00شماره .13-112 :11

.3

سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین .1930 .گزارشات سالیانه جهاد کشاورزی.

.12

شرکت آب منطقهای استان قزوین .1939 .مطالعات پایه منابع آب.01-99 :

.11

صبوحی م ،.سلطانی غ ،.زیبایی م .و ترکمانی ج .1911 .تعیین راهبردهای مناسب کمآبیاری باهدف حداکثر
سازی منافع اجتماعی .اقتصاد کشاورزی و توسعه 11،دوره  ،11شماره .111-020 :11

.10

غفاری ا ،.منتظر ع .ا .و جمنانی ع.ر .1913 .توسعه و ارزیابی مدل تعیین الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری
با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .نشریه آب و خاك ،دوره  ،01شماره .1113-1101 :1

.19

کریم زادگان ح ،.گیالنپور ا .و میرحسینی س .ا .1911 .اثر یارانه کود شیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید
گندم .فصلنامه اقتصاد کشاورزی ،شماره .101-199 :11

.11

کهنسال م .و فیروز زارع ع .1911 .تعیین الگوی بهینه کشت همسو با کشاورزی پایدار با استفاده از برنامهریزی
فازی
کسری با اهداف چندگانه (مطالعه موردی استان خراسان شمالی) .فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه ،دوره ،11
شماره .1-91 :10

.11

محمدخانی م ،.کریمی م .و گمرکچی ،ا .1931 .بهینه سازی تخصیص آب بین محصوالت مختلف در شرایط
تنش آبی در شبکه آبیاری دشت قزوین .نشریه آب و خاك (علوم و صنایع کشاورزی ،دوره  ،91شماره -12 :1
.1

.11

محمدی م .،محمدیقلعه نی م .و ابراهیمی ك .1932 .تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت
قزوین .مجله پژوهش آب ایران ،دوره  ،1شماره .11-10 :1

.11

مظفری م.م . 1931 .تعیین برنامه سیاستی مناسب برای حفاظت منابع آب در دشت قزوین .نشریه حفاظت منابع
آب و خاك ،دوره  ،1شماره .03-11 :0

.11

منتظر ع .ا .و لطفی ،م .1911 .توسعه و کابرد مدل برنامه ریزی الگوی بهنیه کشت و تخصیص منابع آب شبکه
های آبیاری ،مجله آبیاری و زهکشی ایران ،دوره  ،0شماره .39-121 :1

.13

منصوری ه .و کهنسال م.ر .1911 .تعیین الگـوی بهینـه کـشت زراعـی بـر اسـاس دو دیـدگاه اقتصادی و
زیستمحیطی .ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ،مشهد.19-02 :

.02

میرزایی ك .و ضیائی س .1931 .تعیین برنامه زراعی -اقتصادی الگوی کشت در جهت پایداری و حفظ
محیطزیست با استفاده از مدل برنامه ریسی آرمانی اولویتی ( مطالعه موردی :رودبار الموت غربی) .تحقیقات
اقتصاد کشاورزی ،دوره  ،1شماره 111-111 :1

.01

میرکریمی ش ،.جوالیی ر ،.اشراقی ف .و شیرانی بید آبادی ف .1931 .مدیریت الگوی کشت محصوالت زراعی
با تأکید بر مالحظات زیستمحیطی (مطالعه موردی شهرستان آمل) .علوم و تکنولوژی محیطزیست ،دوره ،11
شماره .019-019 :0

131 / 1318 /1  شماره/ 33  جلد/  ب/ نشریه پژوهش آب در کشاورزی
 زمانی بارش در محدوده استان قزوین با استفاده- رفتارشناسی مکانی.1911 . و زهرایی ب. تقوی ف،.ناصری م

.00

.131-029 :9  شماره،91  دوره، مجله فیزیك زمین و فضا.از روش توابع متعامد معمولی و فازی
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Abstract
The aim of this study was to determine the optimal cropping pattern in irrigation
network of Qazvin plain with emphasis on deficit irrigation policy and reduction
of fertilizers and chemical pesticides. For this purpose, the Positive Mathematical
Programming approach (PMP) and Maximum Entropy Technique (ME) were
used. The results of the first option (5% deficit irrigation in wheat, barley, grain
corn, fodder maize and Sugar beet at the ripening stage, and 5% deficit irrigation
in the vegetative growth stage for alfalfa simultaneously with 5% reduction in
fertilizers and chemical pesticides) showed that sugar beet, alfalfa, grain corn and
fodder maize were be desirable for cropping pattern due to their high economical
profit in compared to wheat and barley. Also, applying this policy leads to an
increase in gross margin (4.5%) and a reduction in water consumption (5.1%) in
the agricultural lands of the region. As a result of the implementation of the
second scenario, the cropping pattern goes towards products that have a higher
economic margin due to their lower irrigation water consumption. This scenario
leads to 3.6% increase in gross margin and 17.2% reduction in water
consumption. Other results of the research showed that due to the application of
these policies in PMP, the sustainability indicators of water resources, fertilizers
and chemical pesticides are less than the current values for the region's present
cropping pattern. The calculated environmental index revealed that high
consumption of water, fertilizer, and other chemical inputs are a barrier to achieve
sustainable agriculture.
Keywords: Sustainability Index, Positive Mathematical Programming, Maximum Entropy
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