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گزینش الگوي بهينه زراعي پایدار با تاکيد بر محدودیت
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کرمانشاه)
آرش دورانديش و ساسان ترابي
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تاریخ پذیرش3102/94/90 :

چکيده
يکي از مهمترين هدف های مديران و برنامه ريزان زراعي بهينه سازی کاربرد منابع و نهاده های توليدی و طراحي الگووی
کشت مناسب ميباشد .هدف از اين پژوهش ،گزينش الگوی بهينوه زراعوي شهرسواان کووزران در اسواان کرمانشواه بوا
اسافاده از مدلهای برنامهريزی خطي ماعارف ،آرماني قطعي و آرماني فازی در جهت رسيدن بوه هودفهوای پون گانوه
شامل حداکثر کردن بازده برنامهای ،حداقل کردن هزينه های سرمايه گذاری نقدی ،حوداقل کوردن مصورف آب ،حوداقل
کردن مصرف کودهای شيميايي و حداقل کردن مصرف سموم شيميايي با تأکيود بور محودوديت منوابع آبوي در بخوش
کشاورزی ميباشد .همچنين بدين منظور با اسافاده از دادههای هزينه توليد محصوالت زراعي اسواان کرمانشواه در سوال
زراعي  ،1921-29مدلي کلي برای شهرساان کوزران مورد بررسي قرار گرفت .نااي پوژوهش نشوان داد کوه اسوافاده از
مدل برنامهريزی آرماني فازی نسبت به ديگر مدلها نااي بهاری ارائه ميکند ،زيرا ميتوان بهطوور همزموان بوه تحقو
هدفهای پن گانه دسارسي پيدا کرده و فازی کردن مدل انعطاف پذيری مدل را باال برده است .بهطوریکه در اين الگوو
برای سال زراعي  1929-29بازده برنامهای به ميزان  5درصد نسبت به ميزان کنوني افزايش و هزينههای سرمايهگوذاری
نقدی ،مصرف آب ،مصرف کودهای شيميايي و مصرف سموم شيميايي به ترتيب بوه ميوزان  19/29 ،5/92 ،19/92و 5
درصد کاهش يافاه است .همچنين اجرای الگوی زراعي پيشنهادی ،افزون بر رسيدن به هدف های پن گانوه بوا کماورين
تغييرات ممکن در الگوی کنوني کشت منطقه از هدر رفان  5922125مارمکعب آب در اين منطقه جلوگيری ميکند.
طبقهبندی Q15 , Q1 : JEL
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مقدمه
محدودیت منابع آب شیرین در بسیاری از کشورها چالش جدی به شمار می آید و توانسته استت
رشد این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد .به رغم سرمایه گذاریهای قابل مالحظته انجتا شتده
در بخش آب ،به دالیلی همچون باال رفتن هزینه های استحصال هر متر مکعب آب از منابع آبتی
جدید ،برداشت بیرویه از برخی منابع آب موجود ،نبود امکتان تغذیته مناستب ستررههتای آب
سطحی و زیرزمینی ،رعایت نشدن اصول مربوط به نگهتداری و حراظتت از منتابع آب و ختا،،
رشد بخش صنعت و توسعه شهرنشینی و سرانجا بروز پدیده خشکستالی در ستال هتای اخیتر،
آلودگی و نابودی بسیاری از منابع آبی ایتران همچنتان ادامته دارد .در نتیجته ،عرضتهی آب در
برخی از مناطق نتوانسته است پاسخگوی تقاضای فزاینده آن باشد ،به گونهای که آب به کتاالی
رقابتی برای کاربردهای مختلف تبدیل شده است که این محدودیت با توجه بته مصتر حتدود
 09درصدی آب در بخش کشاورزی بیشتر جلوه میکند (اسدپور و همکاران.)1831 ،
ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کره زمتین بتا میتانگین بارنتدگی 059
میلیمتر در سال نسبت به  059میلی متر میانگین جهانی ،در گروه کشتورهای خشتک و نیمته
خشک قرار دارد (کشاورز و صادقزاده1839 ،؛ محمدیان و همکاران.)1830 ،
وضعیت کنونی بهرهبرداری از منابع آب های زیرزمینی و سطحی ،شترای را بته ستمتی هتدایت
کرده است که بیشتر دشت ها توس وزارت نیرو به عنوان دشتت هتای ممنوعته اعتال و صتدور
مجوز جدید بهره برداری از آنها ممنوع شده است .این مسأله ضرورت توجته بیشتتر بته موضتوع
متتدیریت و مصتتر آب بتته صتتورت پایتتدار و استتترادهی بهتتتر از آن را طلتتب متتیکنتتد
(توکلی و همکاران.)1833 ،
در شرای کنونی ،کمبود آب کشاورزی بخش گسترده ای از کشور و از جمله استان کرمانشتاه را
با چالش جدی روبهرو ساخته است ،بهطوریکته بیشتتر منتاطق استتان در بحتران آب بته ستر
میبرند .در عین حال کارایی مصر آب در بخش کشاورزی استان بسیار پایین میباشد و بترای
آبیاری کشتزارهای کشاورزی به چند برابر نیاز خالص آبی گیاهان زراعی نیاز است که این منجر
به نبود امکان دستیابی به پایداری کشاورزی میشود (آمارنامه جهاد کشاورزی استان کرمانشتاه،
.)1801
شهرکوزران در استان کرمانشاه یکی از حاصلخیزترین شهرهای استان و از منتاطق مهتم کشتت
گیاهان زراعی استان میباشد .در سالهای اخیر به دلیل کمبود بارش در منطقه متورد بررستی،
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آبهای سطحی قابل توجهی وجود نداشته و آبهتای زیرزمینتی بختش زیتادی از آب مصترفی
بخش کشاورزی را تامین میکنند .کم آبی و خشکسالیهای پیاپی و نبود جریتان هتای ستطحی
دائمی در حوضه آبریز منطقه موجب شده که آبخوان محدود این شهر تنها منبع تامین نیازهای
آبی منطقه را تشکیل دهد (آمارنامه سازمان جهتاد کشتاورزی .)1809 ،در چنتین شترایطی بتا
برنامهریزی بهینه بهرهبرداری از اراضی (الگوی کشت) میتوان تقاضا برای آب را مدیریت کرد.
بحث پایداری در کشاورزی مراهیم مختلری را در برمیگیرد و ابعاد گوناگونی را پوشش میدهد.
کشاورزی پایدار ،شامل نقش مثبت تولید محصتوالت کشتاورزی در رشتد اقتصتادی بته همتراه
کاهش فقر ،حرظ منابع طبیعی و حمایت از محی زیست است .بهطور کلی در کشاورزی پایدار
دو هد اساسی تداو تولید محصوالت کشاورزی و کاهش آثار زیانبار زیست محیطی در بختش
کشاورزی بهشمار میآیند .پایداری به طور اعم سه بعد اقتصادی ،زیست محیطی و اجتمتاعی را
در بر می گیرد .برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی باید مصر کتود و ستمو شتیمیایی در
منطقه حداقل شود .برای دستیابی به جنبه اقتصادی پایداری در کشاورزی باید بتازده برنامتهای
حداکثر و هزینههای نقدی کشتاورزان حتداقل شتود .در چنتین شترایطی ،یکتی از راهکارهتای
اساسی برای افزایش کارایی مصر آب ،حداکثر کردن بازده برنامه ای ،حداقل کردن هزینههتای
نقدی کشاورزان و مصر کودها و سمو شیمیایی ،انتختاب الگتوی کشتت بهینته متناستب بتا
محدودیتهای فنی و عاملهای تولید منطقه با استراده از مدلهای برنامهریزی خطی میباشد
بررسی های مختلری در زمینه بهینهسازی و استتراده از الگوهتای برنامتهریتزی ریاضتی صتورت
گرفته استت .شتارما و همکتاران ( )0990بتا استتراده از روش برنامته ریتزی آرمتانی فتازی بته
چاره جویی تخصیص بهینه زمین در کشاورزی پرداختند .این پژوهش ،با هد تخصتیص بهینته
سطح زیر کشت برای کشاورزی و ارائه یک طرح ستاالنه بترای کشتاورزی صتورت پتذیرفت .در
فرمول سازی مدل ،هد هایی از جمله تولید محصول ،سود خالص ،محدودیت آب ،ثبات نیتروی
کار و استراده از ماشین ها مد نظر قرار گرفت .همچنین با استراده از روش برنامته ریتزی آرمتانی
فازی و نرمالسازی به هر یک از این هد ها وزنهای مترتاوتی داده شتد .نتتای نشتان دهنتده
افزایش سود خالص ،کاهش مصر آب ،افزایش هزینه تولید و تخصیص بهینه زمین متیباشتد.
زنگا و همکاران ( )0919با استراده از برنامهریزی چند هدفه خطی فتازی بته تعیتین برنامتهای
بهینه برای تولید محصوالت منطقه لیانگ ژو در گانسو چتین ،پرداختنتد .در ایتن پتژوهش ،بته
نقش مدیریت منابع آبی در کشاورزی توجه خاصی شد .در طول گزینش الگوی مناسب به دلیل
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اطالعات مبهم و نامشخص از اولویتهای ذهنی تصمیم گیرنتدگان و همچنتین بته دلیتل نبتود
قطعیت اطالعات از روش فازی استراده شد و الگوی بهینه کشت با استراده از برنامهریزی چنتد
هدفه خطی فازی با توجه به سطوح مختلف دسترسی به منابع آب ارائته شتد .نتتای نشتان داد
مدل برنامه ریزی چند هدفه خطی فازی در مقایسه با مدل برنامه ریتزی چنتد هدفته خطتی ،در
ارائه جواب بهینه مناسبتر است .عبدالقادر و همکاران ( )0910در بررسی خود به بهینتهستازی
الگوی کشت با استراده از برنامهریزی ریاضی در عربستان سعودی پرداختنتد .در ایتن پتژوهش،
هد هایی مانند حداکثرستازی بتازده برنامته ستاالنه ،کتاهش مصتر آب و تخصتیص کارآمتد
زمینهای زراعی در میان تولید محصوالت رقیب در نظر گرفته شد .نتتای نشتان داد در الگتوی
کشت بهینه ،بازده برنامه در حدود  0/10میلیارد دالر آمریکا در سال افزایش ،مصر آب حدود
 58درصد کاهش یافت .عالوه بر آن ،تخصیص زمین به ترتیب  % 18/1 ،% 85/1 ،% 13/1و 8/0
 %به کشت غالت ،میوه ،علوفه و ستبزی در الگتوی ارائته شتده متی باشتد .جتوالیی ( )1838بتا
استراده از یک مدل چند منطقه ای نشان داد که استراده از برنامهریزی آرمانی که هر سه هتد
حداکثر کردن سود بازاری ،حداکثر نمودن سود اجتماعی و از ستوی دیگتر دستتیابی بته ختود
کرایی ،به طور همزمان در آن لحاظ شده باشد ،برای تولید هر محصتول نتتای منطقتی تتری را
نسبت به مدل های تک هدفه ارائه میکند .اسدپور و همکاران ( )1831الگوی کشتتی بته دستت
آمده از سه نوع برنامه ریزی تک هدفه ،چند هدفه ،آرمانی قطعی و فازی را ارائته کردنتد ،نتتای
آنان نشان داد که با ایجاد انعطا در ضرایب مدل ،که ناشی از دقت پتایین اطالعتات استت ،بتا
نگرش و ترکر فازی این کم دقتی تا حد زیادی برطر میشود ،شترای الگتوی کشتت بتهطتور
نسبی بهبود مییابد و از منابع و نهادهها به نحو مطلوبتتری بهترهگیتری متیشتود .مجیتدی و
همکاران ( )1833با استراده از برنامهریزی خطی و مدلسازی ایجاد گزینهها الگوی کشتی ارائته
کردند که با کسب بازده برنامه ای الگوی کنونی ،به میزان  11درصد مصتر آب را کتاهش داده
است .محمدی و همکاران ( )1809در تحقیق خود به تعیین الگوی بهینه کشتت در شهرستتان
مرودشت استان فارس پرداختند .در این تحقیق با استراده از الگوی برنامه ریزی چند هدفه غیتر
خطی فازی امکان تحقق آرمان های حداکثر کردن بازده برنامه ای همسو بتا هتد هتای کتاهش
مصر آب ،حداقل کردن مصر کودهای شتیمیایی ،حتداقل کتردن ریستک تولیتد و افتزایش
منافع اجتماعی از طریق سطح اشتغال نیروی کار بررسی شد .نتای نشان داد کته الگتوی چنتد
هدفه نسبت به الگوی جاری و حتی الگوهای تک هدفه برتری دارد .اجرای این الگتو در منطقته
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مورد بررسی افزون بر کاهش مصر آب و کتود شتیمیایی ،افتزایش بتازده برنامته ای و کتاهش
ریسک را نیز در برداشتت .باریکتانی و همکتاران ( )1801در قتزوین بررستی ختود را بتا هتد
بهینهسازی مصر آب انجا دادند ،نتای نشان داد ،که با در نظر گرفتن محدودیت بهرهبترداری
از منابع آب زیرزمینی ،بهینه سازی با هد حداکثر منتافع اجتمتاعی ،منتافع بیشتتری را عایتد
منطقه میکند .از دیگر پژوهشهای انجا شده در رابطه با این پژوهش میتوان به بررستیهتای
پال و همکاران ( )0910و علیزاده و همکاران ( )0910اشاره کرد.
نتای بیشتر بررسی های انجا شده نشان میدهد که ارائهی الگوی کشتت بهینته بتا استتراده از
الگوهای مختلف برنامه ریزی ریاضی افزون بر بهبود شرای موجتود ،باعتث متیشتود از منتابع و
نهادهها به گونهی مطلوب استراده شود .در بیشتر این بررسیها از هد هتای بتازده برنامتهای و
مصر آب در کنار محدودیتهای منطقه مورد مطالعاتی ،استراده شده است .ایتن پتژوهش ،بتا
هد گزینش الگوی کشت منطقه کوزران با توجه به آرمان های اقتصادی حداکثر کتردن بتازده
برنامه ای و حداقل کردن هزینه های سرمایهگذاری نقدی و آرمان هتای زیستتمحیطتی حتداقل
کردن مصر آب ،مصر کود های شیمیایی و مصر سمو شیمیایی انجا پذیرفتته استت .بتا
توجه به اینکه گزینش الگوی کشت پایدار میتواند بته نتوعی تتدوین الگتوی کشتت اقتصتادی
بهشمار رود که باید با حداقل تخریب و آلودگی محی زیست همراه باشد بتهگونتهایکته بتوانتد
مواد غذایی و کشاورزی مورد نیاز بشر را تأمین کند ،به این مهم پرداخته شده استت .همچنتین
از آنجا که در بیشتر بررسیهای انجا شده ،کمتر به مسئله پایداری الگتوی کشتت توجته شتده
است ،در این پژوهش تالش خواهد شد که الگتوی بهینته کشتت گیاهتان زراعتی بتا تاکیتد بتر
پایداری و مقوله کشاورزی پایدار با هد حداقل مصر آب در قالب الگوی برنامهریتزی آرمتانی
فازی طراحی و پیشنهاد شود.

روش تحقیق
برای تخصیص بهینه منابع تولید روشهای مختلری به کار گرفته میشود .استتراده از الگوهتای
برنامه ریزی ریاضی یکی از رای ترین روشهای دستیابی به هد گرته شده میباشتد .الگوهتای
مختلف برنامهریزی ریاضی با توجه به هد های تحقیق و ماهیت دادههای تحقیق طراحی شتده
و مورد استراده قرار میگیرند .برنامهریزی خطی ،سادهترین و رای ترین نوع الگوی برنامتهریتزی
است .از آنجا که برنامه ریزی خطی متعار یتک روش بهینته کتردن تتک هدفته استت و اغلتب
مدیران بیش از یک هد را دنبال متیکننتد ،ایتن روش نمتیتوانتد پاستخگوی خواستته هتای

 122اقتصاد کشاورزی /جلد  /9شماره 1391 /1

تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران باشد.
برنامه ریزی آرمانی یکی از ابزارهای برجسته برای تحلیتل تصتمیم هتای چندهدفته در متدیریت
می باشد که از ویژگی های آن دستیابی همزمان به چندین هد برمبنای اولویت بندی هتد هتا
میباشد .رابطه ( )1یک الگوی برنامهریتزی آرمتانی را نشتان متیدهتد (محمتدیان و همکتاران،
.)1830





) MIN Z  W1 (d  , d  ),W2 (d  , d  ),...,Wk (d  , d 
Subject to :
f i( x)  d i  d i  bi

() 1


  ,
g j ( X )   B j j  1,2,..., m

 

X , d i , d i  0 , d i .d i  0

که در آن X ،بردار متغیرهای تصتمیم گیتری d i ،و  d iبته ترتیتب انحرافتات مثبتت و منرتی
از  iامین آرمان Z ،برداری از هد ها وزن داده شده W1 (d  , d  ) ،تابع خطی از انحرافات منری
و مثبت که با استراده از عناصر ( wوزنها) اهمیت آرمانها در مدل نشان داده میشود .مالحظته
میشود برای حل الگوهای برنامه ریزی آرمانی به تعداد هد های مدیر ،محدودیت هتای آرمتانی
به مجموعه محدودیتهای فیزیکی مدل اضافه میشود (تیواری.)1001 ،
اصلیترین ضعف الگوی برنامهریزی آرمانی این است که همته پارامترهتای مستأله بایتد بته دقتت در
محی تصمیم گیری تعیین شده باشند و همه هد ها و محدودیت ها باید به صتورت قطعتی باشتند.
برای فائق آمدن بر این چالش ،مرهو فازی که ابتدا توس لطریزاده مطترح شتده بتود (لطرتیزاده،
 ،)1015برای مسائل بهینهسازی چندهدفه مطرح شد .در روش برنامهریزی آرمانی فتازی عتالوه بتر
دستیابی همزمان به چندین هد  ،هد ها و محدودیت ها میتوانند قطعی یا فتازی باشتند کته ایتن
امر سبب می شود این الگو نسبت به برنامهریزی آرمانی و برنامتهریتزی خطتی برتتری داشتته باشتد.
(بیسواس و پال.)0995 ،
الگوی تجربی برنامهریزی آرمانی فازی متورد استتراده در ایتن پتژوهش بته صتورت رابطته ()0
میباشد:
() 0
MIN  w1  d1  w2  d 2  w3  d3  w4  d 4  w5  d5
Subject to :

محدودیت آرمانی مربوط به حداکثر کردن بازده برنامهای
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() 8

8
)  AX x ( B x  C x )  ( BGM  TOGM
x 1
 d1  d1  1
TOGM

محدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن هزینههای سرمایهگذاری نقدی
() 1
 d 2  d 2  1

8

( BC  TOC )   AX x  C x

محدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن مصر آب ساالنه
() 5

x 1

TOC
8

 d 3  d 3  1

( BW  TOW )   X x  Wx
x 1

TOW

محدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن کودهای شیمیایی مصرفی
() 1

8
( BFE  TOFE )   AX x  FEx
x 1
 d 4  d 4  1
TOFE

محدودیت آرمانی مربوط به حداقل کردن سمو شیمیایی مصرفی
() 0
 d 5  d 5  1
(
2
(
1
2
)
0
)

8

( BSE  TOSE )   AX x  SE x
x 1

TOSE

رابطه ( )0تابع هد میباشد که تابعی خطی از متغیر های انحرافی منری میباشد و وزنهای در
نظر گرفته شده به ترتیب اهمیت هد ها برای متغیرهای انحرافی آرمان های مورد نظر در تتابع
هد استراده خواهد شد .رابطه های ( )8تا ( )0محدودیت های آرمانی هستند کته بته مجموعته
محدودیت های فیزیکی الگوی برنامه ریتزی خطتی تتک هدفته اضتافه متیشتوند .همچنتین دو
محدودیت بازار و تناوب زراعی نیز به شکل رابطههای ( )3و ( )0به مدل اضافه شدهانتد .تنتاوب
می تواند نقش مهمی در کنترل آفات و بیماریها و همچنین جلوگیری از پایین آمتدن رانتدمان
محصول داشته باشد .این محدودیت به صورت رابطه ( )3تعریف شده است که در آن  Xxستطح
زیرکشت گیاه زراعی میباشد .بهطوریکه ضریب گیاهتان زراعتی بهتاره ماننتد ذرت علوفتهای و
دانهای مثبت یک و ضریب گیاهان زراعی پاییزه مانند گند و جو منری یک در نظر گرفته شده
است.
محدودیت بازار نیز برای الگوهای زراعی الز است .برای این کار بتاالترین ستطح زیرکشتت هتر
گیاه زراعی در یک دوره  5ساله ،به عنوان محدودیت بازار آن محصول در مدل لحاظ شده است.
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زیرا کشاورزان بنا به تجربه سعی میکنند سطح زیرکشت خود را بهگونهای تنظیم کنند کته بتا
چالش مازاد روبهرو نشوند .بنابراین این محدودیت به صورت رابطه ( )0لحاظ شده است.
() 3
() 0
) درصد باالترین سطح زیرکشت گیاهان زراعی شهر کوزران در  5سال اخیر
که در آن (
نسبت به سطح زیر کشت موجود ( ) می باشد.
با توجه به اینکه ،هد این پژوهش ،دستیابی به الگوی زراعتی بهینته بتا تاکیتد بتر محتدودیت
منابع آبی است ،بیشترین وزن مربوط به حداقل کردن مصتر آب متیباشتد .جتدول ( )1وزن
آرمانها و در واقع اولویت رسیدن به هد های مختلف پن گانه را نشان میدهد که بتا استتراده
از اطالعات بهدست آمده به روش مصتاحبه حوتوری بتا کارشناستان و کشتاورزان منطقته و بتا
استراده از روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو مقایسات زوجی آرمتانهتا محاستبه شتده و از
این وزنها در الگوها استراده شد.
جدول ( )1وزن آرمانها
حداکثر کردن
بازده برنامه ای

حداقل کردن هزینه های
سرمایهگذاری جاری

حداقل کردن
مصر آب

حداقل کردن مصر
کودهای شیمیایی

9/8

9/1

9/5

9/95

حداقل کردن مصر
سمو شیمیایی
9/95

منبع :یافتههای تحقیق

اولویت رسیدن به هد های مورد نظر در الگوهای برنامهریزی آرمانی قطعی و فازی با توجه بته
مصاحبه حووری با کارشناسان جهاد کشاورزی و آب منطقهای و بر اساس اولویتتهتای ذهنتی
کشاورزان بهترتیب عبارتند از :حداقل کردن مصر آب ساالنه ،حداکثر کتردن بتازده برنامتهای،
حداقل کردن هزینههای سرمایهگذاری جاری ،حداقل کردن مصر کودهای شیمیایی و حداقل
کردن مصر سمو شیمیایی.
اولین گا در ساختن مدلهای تجربی برنامهریزی ریاضی تعریف متغیرهای تصمیمگیری استت.
متغیرهای مورد نیاز عبارتند از؛  xمتغیر مربوط به محصوالت مختلف( 3محصول) قابل کشتت و
تولید در شهرکوزران .این محصوالت به ترتیب عبارتند از :گند ( ،) x =1ذرت دانته ای(،) x =0
جو( ،) x =8ذرت علوفهایی ( ،) x =1هندوانه ( ،)x =5چغندرقند ( ،) x =1نخود( ) x =0و سیب
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زمینی ( i .) x =3متغیر مربوط به ماههای مختلف سال است .سایر متغیرهای مورد استراده بته
شرح جدول ( )0میباشد.
جدول ( )2تعريف متغیرهاي لحاظ شده در الگوهاي مختلف برنامهريزي
متغیر

شرح متغیر

AXxt
AT
Yx
FEx
SEx
Lx
Cx
Bx
IRPxi
Wx

سطح زیر کشت محصول  xا در سال tا بر حسب هکتار
کل اراضی قابل آبیاری و کشت محصوالت زراعی منطقه مورد مطالعه بر حسب هکتار
کل تولید محصوالت در الگوی پیشنهادی بر حسب کیلوگر
کودهای شیمیایی مورد نیاز هر هکتار محصول  xا بر حسب کیلوگر
سمو شیمیایی مورد نیاز هر هکتار محصول  xا بر حسب کیلوگر
نیروی کار مورد نیاز هر هکتار محصول  xا بر حسب نرر -روز کار
هزینههای سرمایهگذاری نقدی مورد نیاز هر هکتار محصول  xا بر حسب ده هزار ریال
درآمد ناخالص هر هکتار محصول  xا بر حسب ده هزار ریال
مقدار آب مورد نیاز برای هر هکتار از محصول  xدر ماه  iبر حسب متر مکعب
کل آب مورد نیاز برای هر هکتار از محصول  xبرحسب متر مکعب
کل ساعات استراده از نیروی کار در وضعیت موجود
مقادیر آب در دسترس ماهانه بر حسب متر مکعب
متغیرهای انحرافی منری هد iا
متغیرهای انحرافی مثبت هد iا
سطح مطلوب آرمان بازده برنامهای بر حسب ده هزار ریال
سطح مطلوب آرمان هزینههای سرمایهگذاری نقدی بر حسب ده هزار ریال
سطح مطلوب آرمان کودهای شیمیایی مصرفی بر حسب کیلوگر
سطح مطلوب آرمان سمو شیمیایی مصرفی بر حسب کیلوگر
سطح مطلوب آرمان مصر آب بر حسب متر مکعب
تغییرات قابل تحمل برای سطح مطلوب آرمان بازده برنامهای بر حسب ده هزار ریال
تغییرات قابل تحمل برای سطح مطلوب آرمان کودهای شیمیایی مصرفی بر حسب کیلوگر
تغییرات قابل تحمل برای سطح مطلوب آرمان سمو شیمیایی مصرفی بر حسب کیلوگر
تغییرات قابل تحمل برای سطح مطلوب آرمان هزینههای سرمایهگذاری نقدی بر حسب ده هزار ریال
تغییرات قابل تحمل برای سطح مطلوب آرمان مصر آب بر حسب متر مکعب

TLP
AWi
didi+
BGM
BC
BFE
BSE
BW
TOGM
TOFE
TOSE
TOC
TOW

منبع :دادههای تحقیق

اطالعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و برآورد مدلهتای برنامتهریتزی خطتی بتا استتراده از
دادههای هزینه تولید محصوالت زراعی استان کرمانشاه در شهرستان کوزران برای ستال زراعتی
 1801-00بهدست آمده است.
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نتايج و بحث
جدولهای ( )8و ( )1به ترتیب نتای بهدست آمده از برآورد الگوی برنامهریزی خطی تک
هدفه ،برنامه ریزی آرمانی قطعی و فازی و میزان تغییرات آن را نسبت به سطح کنونی نشان
میدهد .با توجه به نتای جدول ( ،)8میزان سطوح زیر کشت کنونی گیاهان زراعی گند  ،ذرت
دانهای ،جو ،ذرت علوفهای ،هندوانه ،چغندر قند ،نخود و سیبزمینی به ترتیب برابر ،1989
 15 ،09 ،119 ،059 ،019 ،8119و  19هکتار میباشد .بازده برنامهای و میزان هزینه جاری
گیاهان زراعی زیرکشت این منطقه به ترتیب  080918099و  131800999هزار ریال
میباشد .مقدار آب مصرفی در این حالت  00100059مترمکعب میباشد که بهطور میانگین
 0830مترمکعب به ازای هر هکتار از این محصوالت میباشد که نشاندهنده میزان آب مصرفی
باال در این منطقه می باشد .میزان مصر کودها و سمو شیمیایی به ترتیب برابر با 0510999
و  03810کیلوگر میباشد که به ازای هر هکتار  011کیلوگر کود شیمیایی و  0/10کیلوگر
سمو شیمیایی میباشد.
همانطور که در جدول ( )1دیده میشود ،هنگامیکه هد حداکثر کردن بازده برنامهای است،
سطح زیرکشت به میزان  11/15درصد نسبت به وضعیت موجود (به دلیل وجود محدودیتهای
پژوهش) کاهش مییابد و بازده برنامهای به میزان  19/38درصد افزایش و هزینههای جاری،
مصر آب ،مصر کودهای شیمیایی و سمو شیمیایی به ترتیب به میزان 9/11 ،3/18
 19/00و  0/05درصد نسبت به وضعیت موجود خود کاهش مییابد .در این الگو کاهش سطح
زیرکشت گند ،ذرت دانهای ،هندوانه ،چغندرقند و سیبزمینی بهترتیب به میزان ،00/1 ،05
 09 ،03و  59درصد و افزایش سطح زیرکشت جو ،ذرت علوفهای و نخود به ترتیب به میزان
 081 ،003و  1158درصد نسبت به وضعیت موجود دیده میشود .تغییرات به نسبت زیاد
برخی از محصوالت نشان میدهد که تکهدفه بودن موجب میشود که سطح زیرکشت گیاهان
زراعی که دارای بازده برنامهای زیاد در این منطقه میباشند با توجه به محدودیتهای مطرح
شده افزایش و سطح زیرکشت محصوالت کم بازده با توجه به محدودیتهای مطرح شده
کاهش یابد .دیگر تغییرات مربوط به سطوح زیرکشت ،عاملهای اقتصادی و زیستمحیطی در
هر یک از هد های مطرح شده در جدول ( )1دیده میشود.
برای دستیابی همزمان به چند هد باید از الگوی برنامهریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی
استراده کرد .در این پژوهش نیز برای دستیابی همزمان به هد های حداقل کردن مصر
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منابع آبی ،حداکثر کردن بازده برنامهای ،حداقل کردن هزینههای سرمایهگذاری جاری ،مصر
کودها و سمو شیمیایی از این الگوها استراده میشود.
الگوي پیشنهادي برنامهريزي آرمانی قطعی با هدف دستیابی همزمان به هدفهاي پنج گانه

با توجه به نتای جدول ( )8میزان سطوح زیرکشت گیاهان گند  ،ذرت دانهای ،جو ،ذرت
علوفهای ،هندوانه ،چغندرقند ،نخود و سیبزمینی درحالت دستیابی همزمان به هد های در
مدل برنامهریزی آرمانی قطعی به ترتیب به میزان  133 ،0 ،18 ،1130 ،0001 ،19 ،5108و 5
هکتار میباشد .در جدول ( )1دیده میشود که سطح زیرکشت گیاهان جو ،ذرت علوفهای و
نخود به ترتیب به میزان  805 ،109و  1158درصد افزایش و سطح زیر کشت گیاهان گند و
ذرت دانهای ،هندوانه ،چغندرقند و سیبزمینی به ترتیب به میزان  09 ،01/0 ،00/0 ،11/01و
 59درصد کاهش مییابد .این تغییرات زیاد با توجه به محدودیتهای مورد بررسی و آرمانهای
تعریف شده و وزن هر یک از آرمانها میباشد .به عنوان مثال تولید محصول هندوانه نیاز آبی
فراوان دارد و یکی از هد های مهم این پژوهش نیز کاهش مصر آب با وزن  59درصدی در
بین دیگر آرمانها میباشد و این امر عامل مهمی است که میتواند موجب کاهش حدود 00
درصدی سطح زیر کشت این محصول شود .همانطور که در جدول ( )1آورده شده است،
هنگامی که هد برنامهریز دستیابی همزمان به هد های پن گانه با تأکید بر محدودیت منابع
آبی میباشد ،میزان مصر آب  19درصد نسبت به وضعیت موجود کاهش یافته است و دیگر
هد ها نیز به این ترتیب میباشد که هزینههای جاری کشاورز ،مصر کودهای شیمیایی به
ترتیب به میزان  19/01 ،11/18درصد کاهش و بازده برنامهای و سمو شیمیایی بهترتیب به
میزان  9/90و  9/15درصد افزایش یافته است که تمامی هد ها بهجز مصر سمو شیمیایی
در جهت مطلوب خود تحقق یافتهاند ،اما همانطور که دیده میشود ،بازده برنامهای که از
جمله مهمترین هد های کشاورزان است به میزان ناچیزی افزایش پیدا کرده و مصر سمو
شیمیایی نیز افزایش یافته است که با هد تولید بهینه پایدار بیولوژیک تناقض دارد ،بنابراین
باید به سمت الگوی فازی برای اغنای تمامی هد ها بهصورت مطلوبتر پیش رفت.
الگوي پیشنهادي برنامهريزي آرمانی فازي با هدف دستیابی همزمان به هدفهاي پنج گانه

همانطور که در جدول ( )1آورده شده است ،فازی کردن آرمانها در الگوی برنامهریزی آرمانی
باعث انعطا پذیری باالی مدل شده و مدل را دچار تغییراتی نسبت به الگوی برنامهریزی
آرمانی قطعی میکند .سطح زیرکشت گیاهان جو ،ذرت علوفهای ،چغندرقند و نخود به ترتیب
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به میزان  059 ،000 ،010و  1158درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش و سطح زیر کشت
گیاهان گند  ،ذرت دانهای ،هندوانه و سیبزمینی به ترتیب به میزان  01/0 ،00/0 ،05و 59
درصد نسبت به وضعیت موجود کاهش یافته است .تغییرات باالی سطوح زیر کشت گیاهان با
توجه به محدودیتها و آرمانهای تعریف شده و وزن هر کدا از آرمانها و همچنین جهت
تأثیر هر کدا از آنها میباشد و در نهایت برآیند تأثیرگذاری هر یک از آرمانها با توجه به
محدودیتهای مطرح شده موجب چنین تغییراتی در سطوح زیر کشت گیاهان شده است .این
تغییرات در نهایت موجب شده است که به هد های این پژوهش در جهت مثبت خود بهطور
همزمان رسید .همانطور که در جدول ( )1آورده شده است ،هنگامی که هد برنامهریز
دستیابی همزمان به هد های پن گانه با تاکید بر محدودیت بر منابع آبی میباشد ،مصر آب
به میزان  5/00درصد کاهش یافته است و تحقق دیگر هد ها نیز به این صورت میباشد که
بازده برنامهای به میزان  5درصد افزایش و هزینههای سرمایهگذاری جاری ،مصر آب ،مصر
کودهای شیمیایی و سمو شیمیایی به ترتیب  10/00 ،5/00 ،10/00و  5درصد کاهش یافته
است که همه هد ها در جهت مطلوب و مورد نظر پیش رفتهاند .با مقایسه نتای دو الگوی
برنامهریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی دیده میشود که هرچند که در مدل آرمانی قطعی
مصر آب به میزان بیشتری نسبت به مدل فازی کاهش یافته است ،اما در مدل فازی تمامی
هد ها بهصورت مطلوبتری به سطح آرمان خود رسیدهاند بنابراین فازی کردن مدل انعطا
پذیری مدل را باال برده و باعث میشود از منابع و امکانات به گونهی مطلوبتری استراده شود.
همچنین در الگوی آرمانی فازی میزان افزایش در بازده برنامهای نسبت به مدل آرمانی قطعی
بیشتر میباشد و با توجه به اینکه مهمترین هد کشاورزان دستیابی به درآمد بیشتر میباشد،
لذا پذیرش این الگو نسبت به الگوی آرمانی قطعی توس کشاورزان به سهولت بیشتری
امکان پذیر است .همچنین کاهش در مصر کود و سمو شیمیایی بهترتیب به میزان  10/00و
 5درصد میباشد که این کاهش با توجه به هد این پژوهش که دستیابی به توسعه پایدار
بیولوژیکی میباشد نسبت به مدل آرمانی قطعی ،بیشتر است.
مقايسه درصد تغییرات آرمانها در الگوهاي مختلف برنامهريزي

با توجه به جدولهای ( )8و ( )1نتای بهدست آمده از آرمانهای مختلف در مدلهای
برنامهریزی خطی متعار  ،برنامهریزی آرمانی قطعی و برنامهریزی آرمانی فازی به اختصار
مقایسه میشود.
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درصد افزایش بازده برنامهای در الگوی برنامهریزی خطی که تنها به دنبال حداکثر کردن بازده
برنامهای میباشد ،بیش از دیگر الگوهای برنامهریزی است و  19/38درصد بازده برنامهای را
افزایش میدهد که دلیل آن به تک هدفه بودن آن و تجمیع منابع به سمت حداکثر کردن بازده
برنامهای است .اما در الگوهای برنامهریزی آرمانی قطعی و آرمانی فازی با توجه به اینکه
هد های مختلف و گاهی متعارض را دنبال میکنند ،درصد افزایش کمتری نسبت به
برنامهریزی خطی متعار دارند .بهطوریکه در الگوی برنامهریزی آرمانی قطعی  9/90درصد
بازده برنامهای افزایش و در الگوی برنامهریزی آرمانی فازی  5درصد بازده برنامه افزایش مییابد.
مقایسه نتای این مدلها نشان میدهد که هرچند در مدل تک هدفه میزان افزایش بازده
برنامهای بسیار زیاد است اما تحقق دیگر هد ها در جهت مطلوب خود بسیار ناچیز است و در
مدل فازی این مشکل حل شده و تمامی هد ها بهصورت معقولی به تحقق مثبت خود
رسیدهاند .یعنی بازده برنامهای افزایش و میزان هزینههای جاری ،آب ،کود و سمو شیمیایی
کاهش یافته است .کاهش هزینههای جاری در بیشتر الگوهای برنامهریزی دیده میشود که این
میزان کاهش در مدل آرمانی فازی  10/00درصد میباشد که نشاندهنده تحقق در جهت
مثبت این دارد.
با توجه مطالب گرته شده از آنجایی که پایداری کشاورزی بر دستیابی تمامی جنبههای
اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی تاکید دارد .برنامهریزی آرمانی فازی تحقق همزمان
هد های پن گانه پایداری کشاورزی را بهصورت معقول و منطقی فراهم ساخته است.
جدول ( )3سطوح زيركشت پیشنهادي هدفهاي مختلف مربوط به آن ها در مدلهاي برنامهريزي
سطوح پیشنهادی در هر یک از اهدا برنامهریزی

محصوالت
گند
ذرت
دانهای
جو
ذرت
علوفهای
هندوانه

حداکثر
کردن بازده
برنامهای

حداقل
کردن
هزینه
جاری

حداقل
کردن
مصر آب

حداقل
کردن
مصر
کودهای
شیمیایی

حداقل
کردن
مصر
سمو
شیمیایی

برنامه ریزی
آرمانی
قطعی

برنامه ریزی
آرمانی
فازی

1989

1508

5815

5519

1390

5595

5108

1508

8119

01

1000

1000

1000

1000

19

19

019

8181

0809

0809

0809

0809

0001

8881

059

303

11

11

018

11

1130

313

119

115

3

3

3

18

18

18

سطوح
فعلی
(هکتار)
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ادامه جدول ( )3سطوح زيركشت پیشنهادي هدفهاي مختلف مربوط به آن ها در مدلهاي
برنامهريزي
سطوح پیشنهادی در هر یک از اهدا برنامهریزی

محصوالت
چغندرقند
نخود
سیب
زمینی
کل
بازده
برنامهای
هزینه
جاری
آب
کودهای-
شیمیایی
سمو
شیمیایی

سطوح
فعلی
(هکتار)

حداکثر
کردن بازده
برنامهای

حداقل
کردن
هزینه
جاری

حداقل
کردن
مصر آب

حداقل
کردن
مصر
کودهای
شیمیایی

حداقل
کردن
مصر
سمو
شیمیایی

برنامه ریزی
آرمانی
قطعی

برنامه ریزی
آرمانی
فازی

09
15

0
133

0
888

0
133

0
133

0
133

0
133

109
133

19

5

5

5

5

5

5

5

19195

0809

0809

0809

0809

0809

0809

0809

08091809

05013089

13133119

13011189

09033959

13010019

08000309

01811119

13180099

11313139

15088509

15018339

11190159

15050819

11830019

11101059

00100059

03310819

30101119

39311819

30190009

39081019

30510039

01080509

0510999

0003030

0011110

0011110

0100830

0011010

0030595

0089003

03810

00019

01390

01085

01380

01089

03101

01089

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )4تغییرات نسبت به وضعیت موجود سطوح زيركشت پیشنهادي و هدفهاي مختلف مربوط
به آنها در مدلهاي برنامهريزي خطی
تغییرات نسبت به وضعیت موجود در هر یک از اهدا برنامهریزی
محصوالت

گند
ذرت دانهای
جو
ذرت
علوفهای
هندوانه
چغندرقند
نخود
سیب زمینی

حداکثر
کردن
بازده
برنامهای

حداقل
کردن
هزینه
جاری

حداقل
کردن
مصر آب

حداقل کردن
مصر کودهای
شیمیایی

حداقل کردن
مصر سمو
شیمیایی

برنامه ریزی
آرمانی قطعی

برنامه ریزی
آرمانی فازی

-05
-00/1
003

-11/90
50/1
110

-3/10
50/1
110

-09/05
50/1
110

-3/09
50/1
110

-11/01
-00/0
109

-05
-00/0
010

081

-05/1

-05/1

135

-05/1

805

000

-03
-09
1158
-59

-05
-09
0109
-59

-05
-09
1158
-59

-05
-09
1158
-59

-01/0
-09
1158
-59

-01/0
-09
1158
-59

-01/0
059
1158
-59
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ادامه جدول ( )4تغییرات نسبت به وضعیت موجود سطوح زيركشت پیشنهادي و هدفهاي مختلف
مربوط به آنها در مدلهاي برنامهريزي خطی
تغییرات نسبت به وضعیت موجود در هر یک از اهدا برنامهریزی

محصوالت

کل
بازده
برنامهای
هزینه جاری
آب
کودهای-
شیمیایی
سمو
شیمیایی

حداکثر
کردن
بازده
برنامهای

حداقل
کردن
هزینه
جاری

حداقل
کردن
مصر آب

حداقل کردن
مصر کودهای
شیمیایی

حداقل کردن
مصر سمو
شیمیایی

برنامه ریزی
آرمانی قطعی

برنامه ریزی
آرمانی فازی

-11/15

-11/15

-11/15

-11/15

-11/15

-11/15

-11/15

19/38

-09/88

-01/50

-10/53

-01/00

9/90

5

-3/18
-9/11

-18/50
-10/19

-18/58
-13/08

-10/10
-10/13

-18/15
-13/11

-11/18
-19

-10/00
-5/00

-19/00

-18/50

-18/50

-11/08

-18/51

-19/01

-10/00

-0/05

-10/10

-10/05

-5/80

-10/01

9/15

-5

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجهگیري و پیشنهادها
این پژوهش ،به دنبال گزینش الگوی بهینه زراعی پایدار با تاکید بتر محتدودیت منتابع آبتی در
شهرستان کوزران در استان کرمانشاه بود .برای دستیابی به این هد از الگوهتای برنامتهریتزی
خطی ،آرمانی قطعی و آرمانی فازی استراده شد .با توجه به اینکه کشاورزان و سیاستگذاران بته
دنبال تحقق چندین هد به طور همزمان میباشند ،لذا الگتوی برنامتهریتزی آرمتانی قطعتی و
آرمانی فازی در این زمینه مناسب میباشند و از آنجتاییکته ورودیهتا و خروجتیهتا بته طتور
نامعین و غیر قطعی در اختیار پژوهشگران قرار میگیرند لذا الگوی برنامهریزی فازی مناستبتتر
میباشد .از آنجائیکه کشاورزان با تنگناهای مالی زیادی برای تأمین هزینههای سترمایهگتذاری
نقدی خریداری بذر ،کود ،سم و دیگر منابع مورد نیاز در طول دوره کشت گیاهان زراعی روبهرو
میباشند و همچنین حداقل کردن مصر آب ،سمو و کودهای شیمیایی گتا هتای مترثری در
راستای رسیدن به کشاورزی پایدار بهشمار میآیند و از سویی افتزایش بتازده برنامتهای یکتی از
هد های مهم کشاورزان برای کشت گیاهان زراعی است ،لذا در این پژوهش ،با توجته بته ایتن
که هد های به طور همزمان دنبال میشود ،الگویی که همه هد ها را در جهت مطلتوب ختود
سوق میدهد ،تنها الگوی برنامهریزی آرمانی فازی میباشد.
این درصورتی است که الگوی برنامهریزی آرمانی فازی با افزایش بتازده برنامتهای بته میتزان 5
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درصد و کاهش هزینههای جاری ،آب مصرفی ،کودهای شیمیایی و سمو شتیمیایی بته ترتیتب
به میزان  5 ،10/00 ،5/00 ،10/00درصد در جهت دستیابی به این هد ها شرای بهتری دارد
که همسو با بررستیهتای لیانتگ ( ،)0919خلیلتی دامغتانی و همکتاران ( ،)0918ستن و پتال
( ،)0918داسیلوا و ستیلوا متاریس ( ،)0911هتو و همکتاران ( )0911و لیتان و کتاوو ()0911
میباشد.
نتای مربوط به الگوی آرمانی فازی نشان داد که میزان افزایش در بتازده برنامتهای و کتاهش در
هزینههای جاری به ترتیب به میزان  18500099و  1015899هزار ریال میباشد کته بته ازای
 0809هکتار سطح زیر کشت گیاهان زراعی محاسبه شده است .این دو عتدد نشتان متیدهنتد
چنانچه کشاورزان این منطقه این الگوی پیشنهادی را بپذیرند ،به میزان  0119هتزار ریتال بته
ازای هر هکتار درآمد بیشتر نصیبشان میشود .همچنین کشتاورزان ایتن منطقته متیتواننتد بتا
پذیرش این الگوی کشت از هتدر رفتتن  5010119متتر مکعتب آب 881900 ،کیلتوگر کتود
شیمیایی و  1110کیلوگر سمو شیمیایی جلوگیری و در راستتای تولیتد پایتدار و کشتاورزی
پایدار گامی مهم بردارند .این امر موجب صترفه جتویی بته میتزان  510متتر مکعتب آب85/8 ،
کیلوگر کودهای شیمیایی و  9/15کیلوگر سمو شیمیایی به ازای هر هکتتار کشتت گیاهتان
زراعی در این منطقه میشود.
با توجه به نتای این پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
از آنجایی که برنامه های پن ساله توسعه از جمله برنامه چهار  ،بر حرظ منابع آبی با توجته بته
بحرانهای مربوط به خشکسالی و کمآبی در کشور تأکیتد دارد ،لتذا الگتوی ارائته شتده در ایتن
دشت که موجب کاهش میزان مصر  510متر مکعب به ازای هر هکتار میشود ،متیتوانتد بته
عنوان یک نمونه اجرایی در این منطقه و اعمال آن در تما نقاط کشور به شرط در نظر گترفتن
قیود و محدودیتهای هر منطقه گامی مرثر در تحقق به برنامههای توسعه کشور باشد.
از آنجائی که الگوی ارائه شده پیشنهادی همسوء با اولویتت ذهنتی کشتاورزان منطقته از جملته
افزایش سود ،کاهش هزینه جاری ،سمو و کودهای شیمیایی میباشد ،لتذا کارشناستان تتروی
منطقه می توانند آن را در دستور کار خود قرار دهند کته شترای را بترای پتذیرش ایتن الگتوی
کشت پیشنهادی برای کشاورزان منطقه راحتتر کنند.
با توجه به اینکه الگوی کشت پیشنهادی موجب کاهش میزان کود و سمو به ترتیب به میتزان
 881900و  1110کیلوگر شده است .پس الز است سیاستهای مربوط به توزیع کود در این
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منطقه بهگونه ای طراحی شود که توزیع کودها و سمو شیمیایی در تواد با کتاهش استتراده از
آنها نباشد.
از آنجا که الگوهای ارائه شتده در ایتن پتژوهش برگرفتته از واقعیتت هتای موجتود در منطقته و
همچنین اطالعاتی که در دسترس بود ،میباشد و این کته بیشتتر منتاطق زیتر کشتت گیاهتان
زراعی استان در شرایطی بحرانی به ستر متیبرنتد ،پتس متیتتوان بتا در نظتر گترفتن قیتود و
متغیرهای الگوهای ارائه شده در این منطقه ،در دیگتر منتاطق الگتوی کشتت جدیتدی ارائته و
الگوهای کشت کنونب این مناطق را تعدیل کرد .به عبارت دیگر برای هر منطقه الگوی ستازگار
با اقلیم همان منطقه را ارائه کرد.
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