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نه، يمات بهيدن به تصميرس يبرازان ير ران و برنامهيمنابع آب، امروزه مد يها ستميس يها يدگيچيگرفتن ابعاد و پ درنظر جهت
کشت موجود در  يالگو يبررس يبراحاضر  پژوهشدر  .اند آورده يکارآمد رو يبه عنوان ابزار يساز نهيبه يها مدلاده از به استف

نگو يافزار ل و نرم يخط يزير از مدل برنامه ،يت منابع آب در بخش کشاورزيريمد يوهاين سناريبهار و تدو -دشت همدان
و  ينيرزميو ز ينه از منابع آب سطحيص بهيزان تخصين ميينه، تعيت بهکش ين الگويين مدل با هدف تعي. ااستفاده شد

 يبه منظور بررس مد.ها به اجرا درآ تيود و محدوديو با توجه به ق دشن يحداکثر کردن سود حاصل از کشت محصوالت تدو
ت ياعمال محدود کشت با يالگو يساز نهيکشت در وضع موجود، به يالگو يساز نهيبه ي وهيشسه  ،يتيريمد يها هنيگز

ه ج بينتا ن و با استفاده از مدل اجرا شد.يتدو ياريآبوه يشدر  رييتغبا کشت  يالگو يساز نهي، بهينيرزميبرداشت از منابع ز
 يزان آب مصرفيکه مي ا گونهبه  است؛گر يد ي وهيشنسبت به دو  ياريآبوه ير شييتغ يبرتر زا يحاک ،مدل ياز اجراآمده دست 
درصد و  ٧/١٢درصد،  ١/١٣ترتيب  بهدست آمده ه د، سطح قابل کشت و سود بيزان توليکاهش و م درصد ٨/٢٣کشت  يالگو
  دهد. يش نشان ميموجود افزا يدرصد نسبت به الگو ٨/١٥
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  مقدمه
متنوع و  يها يدگيچيگرفتن ابعاد و پ درنظربه منظور 
ران و يامروزه مد منابع آب، يها ستميس متفاوت
نه، به استفاده از يمات بهيدن به تصميرس يبرازان ير برنامه
 يکارآمد رو يبه عنوان ابزار يساز نهيبه يها مدل
ن و ينو يجاد ابزارهايا بشر،گسترش دانش  اند. آورده
 يها فرصت ،موجود يساز نهيبه يها مدلب آنها با يترک
ي توسعه و  نهيبهتر در زم يريگ ميتصم يرا برا يديجد
ان، يار قرار داده است (ملکيختمنابع آب در ا يزير برنامه
ران يگ ميبه تصم ،يساز نهيبه يها روشاستفاده از  ).١٣٨٧

موجود  يها حل ن راهيدهد که بتوانند در ب ين امکان را ميا
ن يتر ل مربوط به منابع آب و خاک، مناسبيدر مسا
ص منابع محدود به يتخص يرا برانه يبهم و جواب يتصم
به حداکثر سود و  يابيتنامحدود اتخاذ و دس يازهاين

ند کنر يپذ نه و خسارت به منابع را امکانيحداقل هز
است که  يروش ،يساز نهيبه ).١٣٨٤و همکاران،  يلي(جل

له با توجه به أک مسي ين جواب ممکن برايآن بهتر توسط
موجود که همه با توابع و  يدهايشده و ق نييهدف تع
له أمسشود.  ن ميييتع ،اند مشخص شده ياضيروابط ر

در که  استد ين قيک تابع هدف و چندي يدارا ،نهيبه
رد يگ يستم مورد نظر را در بر ميات سيمجموع خصوص

 ،يعيت منابع طبيريمد يبرا يريگ ميتصم). ١٣٨٧، ي(قدم
و  استبرداران متعدد  را شامل بهرهيز ؛ده استيچيار پيبس
و  نگين آنها وجود دارد (سيارتباط متقابل ب يها سميمکان
نه کردن يبا به ران معموالًيگ ميتصم .)١٩٩٩، نگيس

 يها روشلذا استفاده از  ؛اند ن هدف مواجهيهمزمان چند
 يدار امريبه توسعه پا يابيدست يبرا يتيرين مدينو

ک يبه عنوان  ياضير يزير و برنامه استر يناپذ اجتناب
به ص منابع يل تخصيحل مسا يد و کارا برايروش مف

ها و  تيمحدود م،يتصم يها ريکه متغ يخصوص زمان
گردد  يشنهاد ميد، پشو يبررس يمختلف يپارامترها

نه و با توجه به ين زميدر ا ).١٣٨٤ و همکاران، يلي(جل
تاکنون  ،ت منابع آبيريدر مد يزير برنامه يها مدلنقش 
 کاپاهال و درصورت گرفته است.  ياديقات زيتحق

 يخط يزير نامهبودند که بر يگران پژوهشن ي) از اول١٩٧٠(
شنهاد يکشت پ ين الگوييص منابع آب و تعيرا در تخص

 يل کاربرديبه دل يخط يزير برنامه از از آن پس .دادند
خاره و جات . کردندمختلف استفاده  گران پژوهش بودن

از منابع آب با توجه به  يقيتلف استفاده يبه بررس )٢٠٠٥(

ک ينها از پرداختند. آ يمختلف کشت در اندونز يها نهيگز
استفاده کردند تا  ياقتصاد -يمهندس يساز نهيمدل به

 يزير ک برنامهيرا با توجه به  آب يقيامکان برداشت تلف
بسنجند.  يکيدرولوژيو ه يتيريمد يها تيبا محدود يخط
 استفاده ينه برايکشت به يک الگويب به ين ترتيبه ا
به  نه از منابع آب با حداکثر کردن سود خالص با توجهيبه

  افتند.يدست  ياقتصاد - يکيزيف يها تيمحدود
 يرخطيغ يساز نهي) مدل به٢٠٠٨خوب ( يميمنتظر و رح

ط يکشت تحت شرا يآب و الگو ي نهيص بهيتخص يرا برا
شان سود خالص حجم يمحدود توسعه دادند. ا يمنابع آب
را به عنوان  يمحصوالت آب يص داده شده برايآب تخص

 ،يشنهاديمدل پ بات يدر نها گرفتند و درنظرتابع هدف 
ص آب و ين، محصوالت، تخصيزم ي نهيع بهيتوانستند توز

و همکاران  يروحان دست آورند.ه حداکثر سود را ب
افزار  و نرم يخط يزير ) با استفاده از برنامه١٣٨٦(

LINDOيبرابهار  - در دشت همدان يزراع ي، چهار الگو 
در  ييجو فهکه با صر يا نهيکشت به يبه الگو يابيدست
آبخوان  يالن منفيتعادل در ب ، موجبيزان آب مصرفيم

نه يبه يزراع يدر الگو پژوهشن ين کردند. در اي، تدوشود
در  درصد ٧٤/١١در مصرف آب  ييجو ارائه شده صرفه

 ٤٢/١٤ يجار يها نهيدر هز درصد ٣٩/٢١کار  يروين
فشار  تحت ياريآب يها ستميس يگذار هيو در سرمادرصد 
بوده است و بازده درصد  ١٣/٢ن يو زم رصدد ٠٥/١
 يبالل ش از وضع موجود است.يبدرصد  ١١/٣آن  يا برنامه

 يزير با استفاده از برنامه يقي) در تحق١٣٨٩و همکاران (
 يگذار متير قيتأث يبهار به بررس - ا در دشت همدانيپو

و  ينيرزميمنابع آب ز يبردار بر حفظ و بهره ياريآبآب 
ج حاصل از يپرداختند. نتا يبخش کشاورز يط اقتصاديشرا
در  يط فعليدر صورت ادامه شرا دادنشان  پژوهشن يا

در منطقه مورد  ياريآبمت آب يحاکم بر ق ١٣٨٩سال 
ون يليم ١٧١ش از يب يالن منفيمطالعه آبخوان با ب

پنج ساله مواجه  يزير هي برنام دوره يدر انتها مترمکعب
 ١٥٠٠به  ياريآبمت آب يش قيافزا يدر ازاو  خواهد شد

الن حجم آبخوان به يهر مترمکعب آب ب يبرارسد  يمال ير
ن يمأبا اهداف ت پژوهشی) در ٢٠١٢( يطبر رسد. يصفر م

از  يزان آب خروجي، کاهش مداخل حوضه يآب يها ازين
اچه يدر ي ش انتقال آب به حوضهيران و افزايمرز ا ي حوضه
ج يه کرده است. نتاک استفاديتم ژنتيه از مدل الگورياروم
 يبردار نه بهرهينشان داد با اعمال برنامه به پژوهشن يا



  ١٣                                                                                                    ١٣٩٦/ تابستان ٢٥/ پياپی ٢/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

داخل  ياز منابع آب يتوان حجم قابل توجه ين شده ميتدو
رون از حوضه يبه ب يمنابع آب يايحوضه را به منظور اح

به منظور  )٢٠١٢و همکاران ( يطبر .انتقال داد
حداقل ه ببا هدف  ي، مدليقيبلندمدت تلف يزير برنامه
ستم با توجه به منابع ياز سين نيمأزان عدم تيدن مرسان
تم يبا استفاده از الگورموجود در شهر تهران و کرج  يآب
دهنده  نشان پژوهشن يج اينتان کردند. يتدوک ينتژ

بهبود  يبراشده  ارائه يها استيس يباال ييکارا
 ي هيرو ياز تلفات ب يريقه و جلوگطمن يآب يها ليپتانس
 يکشاورز يلوب از آن در اراضطمجه استفاده ناير نتآب د
 .ده استبو

 ت منابعيرينه مديبا توجه به مطالعات صورت گرفته در زم
و  ينيرزميافت منابع ز کمبود منابع آب،با توجه به ، آب
در  بهار - حوضه همداندر  ينيرزميالن آب زيبودن ب يمنف
ه شده با توجه ب يق سعين تحقيدر ا ،رياخ يها سال
 يبردار ص منابع آب در بحث بهرهيتخص يها تياولو
در بخش  ياز آبين نيمأگرفتن درصد ت درنظرو با  يقيتلف

به آن کمتر توجه شده  ها پژوهشر يکه در سا يکشاورز
 ي، الگويزير مختلف برنامه يها روشسه يبا مقا است،
الن يو حذف ب ينيرزمينه کاهش افت منابع زينه در زميبه
  .شود ارائه آبخوان يمنف

  
  ها روشمواد و 

  منطقه مورد مطالعه
بهار  -همدان حوضه، پژوهشن ينطقه مورد مطالعه در ام

 ٤٨° ٣٣´تا  ٤٨° ١٧´بين طول شرقي  با عرض جغرافيايي
 .)١ شکل( است ٣٥° ٠٢´تا  ٣٤° ٤٩´و عرض شمالي 

دشت فوق را از سمت جنوب ارتفاعات الوند، از سمت غرب 
شيخي جان و كمرزرد از سمت شرق ارتفاعات آلموبالغ، 

  .اند دهکرارتفاعات ارجني و قافالنته احاطه 
مصرف ساالنه آب در  مترمکعبون يليم ٣٨٠از مجموع 

ون يليم ٣١٠% (٨٠ش از يبهار ب - حوضه همدان
رسد. قابل ذکر  يم ي) به مصرف بخش کشاورزمترمکعب

بخش  يآب مصرف مترمکعبون يليم ٣١٠است که از 
از منابع  يو مابق ينيرزمي% از منابع ز٧٨ود ، حديکشاورز
  ).١٣٨٩رو، يشود (وزارت ن يتأمين م يسطح

ن يدر ا يو زراع يمحصوالت باغ زيرکشتسطح کل 
 ۱۹ن مقدار يهکتار است که از ا ۵۰۰هزار و  ۲۳منطقه، 

هکتار سهم  ۵۰۰هزار و  ۴و  يزراع يهزار هکتار سهم اراض

منطقه مورد  ياورزکش ياز اراض ياست. بخش يباغ ياراض
گر در شهرستان يد يمطالعه در شهرستان همدان و بخش

ونجه، گندم و جو، از ي، ينيزم بيبهار قرار دارد. س
ن منطقه است ين محصوالت کشت شده در اتري مهم

 ).۱۳۸۹رو، ي(وزارت ن
 

 

  
 -همدان حوضهاستان همدان و  نقشه موقعيت عمومي - ١ شکل

  بهار
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  (LP) يخط يزير برنامه
ها،  به داده يزان دسترسيرها، ميبا توجه به عوامل متغ

ل آب يحل مسا يت و اهداف، سه روش عمده برايمحدود
و  يخط ري، غيخط يزير ان کرد که شامل برنامهيتوان ب يم

). ١٣٧٧، يو شاکر ياست (اهراب يسکير يزير برنامه
ن يتر ين و کاربرديتر از ساده يکي، يخط يزير برنامه
 يبرا يزير ن نوع برنامهياست. ا يساز نهيبه يها مدل
م منابع تا يص مستقيل با روابط ساده مانند تخصيمسا
قابل استفاده است.  يتيريو مد يبردار ده بهرهيچيل پيمسا

ن مدل، از نوع يموجود در ا ياضيروابط ر ياز آنجا که تمام
شود (مهرگان،  يده مينام يک است، مدل خطيدرجه 
توان تعداد  ي، ميخط يزير برنامه يها ). در مدل١٣٧٩

مختلف را در الگو وارد کردد که  يها تياز محدود ياديز
تر به   کيار نزدينه بسيبه يها شود جواب ين امر سبب ميا

  ).١٣٨٦و همکاران،  يباشند (روحان يواقع يالگو
  

  روش پژوهش
ن ييتع -١با اهدف  يخط يزير ، مدل برنامهپژوهشن يدر ا
نه از يص بهيزان تخصين مييتع - ٢نه، يکشت به يالگو

حداکثر کردن سود  -٣و  ينيرزميو ز يمنابع آب سطح
شده با  ارائهن شد. مدل يحاصل از کشت محصوالت تدو

گرفتن  درنظر زان منابع آب موجود و بايتوجه به م
زان آب يکشت و م ياعمال شده، الگو يها تيمحدود
ن يشتريکه ب کند يمحاسبه م يا افته را به گونهيص يتخص

  د.يسود حاصل از کشت محصوالت به دست آ
زان مصرف آب و بازده محصوالت و يکه شامل م يروابط
د يهستند، توابع تول ياريت آبيو کم يبند انگر زمانيب
ر يست تأثيبا يل آنکه مين معادالت به دليشوند. ا يده مينام

رند يبگ درنظراه يرا در مراحل مختلف رشد گ يتنش آب
د مناسب يک تابع توليبا استفاده از  اند. ديچيپ يمعادالت

منابع آب محدود را به  يص موجوديزان تخصيتوان م يم
که  ي). از توابع٢٠٠٤(قهرمان و سپاسخواه،  حداکثر رساند

دهد،  يرا پوشش م ياهيه مراحل رشد گيکل يبه خوب
؛ دورنبوس و ١٩٨٨ و همکاران (راوو است )١(معادله 
). ۲۰۰۴و  ۱۹۹۹مان و سپاسخواه، قهرو  ١٩٧٩کاسم، 

ص آب يرات تخصيير تغين تابع لحاظ کردن تأثيا يژگيو
  .د و عملکرد محصول استيزان توليدر م
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Ya   عملکرد واقعي محصولi  ،(کيلوگرم در هکتار)Ym 

 و ETaiلوگرم در هکتار) ي(ک iعملکرد حداکثر محصول 
iETp اه در يل گيو پتانس يتعرق واقع -ريتبخترتيب  به

اه يت گيب حساسيضر Kyi متر)  يلي(م طول دوره رشد
انگر تعداد يب nنسبت به آب در مراحل مختلف رشد، و 

ن مقدار ييکه تع يياست. از آن جا اهيرشد گ يها دوره
ازمند محاسبات ياه نيل گيو پتانس يرق واقعر و تعيتبخ
) و ۱۹۹۷، يدزوسکيو ر يزيريالن آب در خاک دارد (نيب
تعرق  -رينسبت تبخ ي) به جا۱۹۹۳ ر و همکاران،يي(م
ص ي)، از نسبت آب تخص۱ل در معادله (يبه پتانس يواقع
 پژوهشن ياند، که در ا اه استفاده کردهيگ ياز آبيافته به ني
  ت استفاده شده است.ن نسبيز از اين

  
  قين تحقيدر ا يشنهاديساختار مدل پ

است. هدف  يشنهاديانگر تابع هدف مدل پي) ب۲معادله (
دن سود حاصل از فروش ين تابع به حداکثر رسانيا

  محصوالت است.

)۲(  Maximize= iim
m

a
c

i
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y
y
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i ××
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=1  
i=1,2,3…c

(هکتار)، i صول مح زيرکشتسطح  iAن معادله يدر ا

i

i

m

a

y
y

). )۱(د (معادله ي= تابع تول
imy  حداکثر عملکرد

به  iسود محصول  ipلوگرم در هکتار). ي(ک i  محصول
مت فروش يق يد منهايتول يها نهيال (مجموع هزير

  بيانگر نوع محصول است. iمحصول) و 

)۳(  IR= dijA
c

i
i∑

=1
 

با  (IR) کشت ياز الگويان آب مورد نزيانگر ميب) ۳(معادله 
 محصول ياز آبيو ن(Ai)  محصول زيرکشتح طتوجه به س

iو يام (مترمکعب در هکتار) در سنارj  استام.  
 صيان کل حجم آب قابل تخصزيم )۴(اساس معادله  بر

(Vt) قابل حجم  رکشت براب يون مترمکعب) به الگويلي(م
 است (G) ينيرزميو منابع ز (S) يبرداشت از منابع سطح

  )).۴(معادله (
)۴(  Vt S G= +  

بهار در  -در حوضه همدان يکشاورز ياز اراض يبخش
قرار  گر در شهرستان همدانيشهرستان بهار و بخش د

در شهرستان بهار به  يورزاز بخش کشايب مورد نآدارد. 



  ١٥                                                                                                    ١٣٩٦/ تابستان ٢٥/ پياپی ٢/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

و در شهرستان همدان حدود  ينيرزمينابع زطور کامل از م
 يمنابع سطح زا يقو ماب ينيرزميدرصد از منابع ز ۸۰
ص منابع يت اول تخصياولو ،ن منطقهيادر  .شود يم نيمأت

ت دوم متعلق به بخش صنعت يآب با بخش شرب و اولو
ل يدلت سوم قرار دارد. به يدر اولو يو بخش کشاورز است
 ياز آبيقه نطدر من يمبود منابع آبز کيو ن يبند تيلوون ايا
 دشو ينمن يمأتور کامل قه به ططکشت در من يگوال

له با توجه به أن مسيکه ا )۱۳۸۶، نام يب؛ ۱۳۹۰ ،زاده (فرخ
در مراحل مختلف  ي) باعث تنش آب)۱((معادله  ديتابع تول

  .شود يمحصول مد يتول رشد و کاهش
با توجه به صول د محيزان توليانگر ميب Tp، )۵(  معادلهدر 

هر  يد و عملکرد حداکثريکشت، تابع تولريسطح ز
 يها تيانگر محدوديب )۷(و  )۶(معادالت  .استمحصول 

 ي دهنده نشان )۶(. معادله هستنداعمال شده در مدل 
که مجموع کل آب  يا گونهبه  است؛ت آب يمحدود
آب  يد از کل موجوديکشت، نبا يافته به الگويص يتخص

انگر يب )۷(شتر شود و معادله ير حوضه بص ديقابل تخص
جموع سطح مکه  يباشد به طور ين ميت زميمحدود

د از کل سطح قابل کشت در منطقه يکشت محصوالت نبا
 وارد شده بر يها ت مدل با توجه به دادهيدر نها فراتر رود.

  اجرا شد. ۸۹اطالعات سال  يمبنا

)۵(  mi
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  يساز نهيبهشده در مدل اعمال  يکردهايرو
کشت در  يالگو يساز نهيبه ک:يشماره  کرديرو -الف

با  کشت ياز الگويآب مورد ن کرد،يرو نيدر ا: وضع موجود
) درصد ٤٥متوسط منطقه ( ياريتوجه به راندمان آب

و با  AGWAT افزار  از نرم) با استفاده ١٣٨٩ رو،ي(وزارت ن
، نوع و راندمان يات خاکشناسيم، خصوصيتوجه به نوع اقل

  ن شد.ييتع کشت، يو نوع الگو ياريآب
  

کشت با  يالگو يساز نهيبه شماره دو:کرد يرو -ب
به  روشن يا: ينيرزميت برداشت از منابع زياعمال محدود
 يروبر ر کاهش برداشت از آبخوان يثأت يمنظور بررس

مطالعات انجام گرفته در  د.شن يکشت، تدو يت الگويوضع
زان برداشت مجاز از يدهد م يبهار نشان م -حوضه همدان

مدت  يطوالنالن متوسط يبا توجه به ب ينيرزميمنابع ز
 استون مترمکعب يليم ٢٤٧آبخوان، ساالنه در حدود 

شود  يزان برداشت موجب مين ميا .)١٣٨٩، رويوزارت ن(
 ،زان برداشت از آنيه به آبخوان و ميذزان تغين ميتا ب

زان برداشت يم روشن يدر ا د.يوجود آه حالت توازن ب
ت به مدل يک محدوديبه عنوان  ينيرزميمجاز از منابع ز

ک ي روشزان راندمان مشابه يز مين روشن يدر ا .وارد شد
  .))٨((معادله است 

dijA
c

i
i∑

=1
 <۲۴۷ ۰۰۰۰۰۰                               (۸) 

کشت در  يالگو يساز نهيبه شماره سه: کرديرو -ج
 ياريآب يها ن آب در روشييراندمان پا: ياريآبوه يش رييتغ

 ييکه آب را کاال يد جهانيک سو و نگرش جدي زا يسطح
امکان استفاده  گريد ياز سو داند، يم ياقتصاد - ياجتماع
 يها در روش رييا تغيرا با اصالح و  ينه از آب کشاورزيبه
توجه  ،رياخ يها ن امر در ساليده است. اکرسر يم ياريآب

 را به منطور حصول يکشاورز گران پژوهشزان و ير برنامه
 يها ستميس يريگ کار درصد با به ٧٥-٧٠راندمان 
ن با يگزيمناسب و قابل جا يستميبه عنوان سفشار  تحت
زاده و همکاران، يمعطوف ساخته است (عل يسطح ستميس

نه در يبه يزراع کشت ين الگوييمنظور تع به .)۱۳۸۴
 يو بررس فشار تحتبه  ياز سنت ياريآبوه ير شييحالت تغ

از هر محصول در راندمان يزان کاهش مصرف آب مورد نيم
 د.شاستخراج و وارد مدل  AGWATافزار  از نرم درصد ٧٠

ه را در قطاز محصوالت غالب منيزان آب مورد نيم ١جدول 
  .دهد ينشان مشده  نيتدو يها روش
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  )مترمکعب ونيليم(مختلف  يکردهايزان برداشت از منابع آب تحت روياز محصوالت و ميمورد ن آب زانيم -١جدول 
  رويکرد سه  رويکرد دو  رويکرد يک  (هکتار) کشترسطح زي  محصول
 ٢٨/٨٨ ٩٠/١٢٣ ٩/١٢٣ ٧٠٠٠ زميني سيب

 ٩٢/٢١ ٦٢/٣٠ ٦٢/٣٠ ٥١٠٠ گندم
 ٥٩/٦ ٢٠/١١ ٢٠/١١ ١٨٥٠ جو
 ٢٨/٢٢ ٣٢/٣٠ ٣٢/٣٠ ١٧٠٠ يونجه
 ٨٧/٩ ١٠/١٤ ١٠/١٤ ١٢٠٠ سير
 ٣٢/٧ ٩٥/٩ ٩٥/٩ ٦٢٠ چغندر
 ٤٠/٧ ٠٧/١١ ٠٧/١١ ٦١٠ فرنگي گوجه

 ٦٦/١٦٣ ١٦/٢٣١ ٢٣١ ١٨٠٨٠  مجموع
 ٧٣/٣٢ ٤٦ ٤٦  ميزان برداشت از منابع سطحي

 ١٣٠ ١٨٤ ١٨٤  زيرزميني ميزان برداشت از منابع

  
  و بحث جينتا
کرد يرودر سه  يساز نهيمدل به يج حاصل از اجراينتا

آورده شده  ۴و  ۳ ،۲ های ولدر جدترتيب  به ،اعمال شده
به  کي شماره ي وهيشسه با يدر مقاکرد دوم يرودر  است.
از منابع  يزان آب برداشتيت در ميل اعمال محدوديدل
کشت  يلگوص به ايآب قابل تخص ي، موجودينيرزميز

مانند  يافته و سطح قابل کشت محصوالتيکاهش 
 ،دارند ييباال يآباز ير و چغندرقند که ني، سزميني سيب

ت و کاهش آب يل اعمال محدوديبه دلکمتر شده است. 
کشت،  ياز الگويافته، نسبت به آب مورد نيص يتخص
اول  روشد محصول نسبت به يعملکرد و تول ،زان سوديم

سطح  کرد،يرون يکه در ا يبه طور ؛افته استيکاهش 
زان سود يو م درصد ۷/۱۸د يزان تولي، مدرصد ۷/۶نه يبه

ن يچند که در اافته است. هريکاهش  درصد ۹خالص، 
از آبخوان در حد مجاز بوده و  يزان آب برداشتي، مکرد يرو

به نخواهد بود،  يالن آبخوان منفيب ،نهين گزيا يبا اجرا

 ،د محصوليسطح کشت و تولزان درآمد، يل کاهش ميدل
و شماره يدر سنار نخواهد بود. يا نهيبه يالگو روشن يا

از يش راندمان و کاهش آب مورد نيل افزايسه، به دل
کشت  ياز الگوياز آب مورد ن يشتريمحصول، درصد ب

د محصول و يتول ؛زان عملکرديجه مين شده در نتيمأت
ن يدر ا که يا گونهبه  ؛افته استيش يزان درآمد افزايم
زان آب يوضع موجود، ماصالح کرد يرونسبت به  ،کرد يرو

د، يزان توليکاهش و مدرصد ۸/۲۳کشت  يالگو يمصرف
 ۱/۱۳ترتيب  بهدست آمده ه سطح قابل کشت و سود ب

موجود  ينسبت به الگو درصد ۸/۱۵و  درصد ۷/۱۲، درصد
عالوه بر کرد يرون يدهد. ا يش نشان ميافزا کرد اول)يرو(
، با کاهش برداشت از منابع ينافع اقتصادن ميمأت
د. شو يم يدار از منابع آبيموجب استفاده پا ،ينيرزميز

ل سطح يبه دل زميني سيبقابل ذکر است محصول 
سود  ير محصوالت داريمت باال نسبت به سايو ق زيرکشت

  .است يشتريب
  

  )لکرد اويرو(دوضع موجود وهيشکشت در  يالگو يساز نهيج بهينتا -٢جدول 

  هيسطح اول  محصول
  محصول نهيسطح به

  (هکتار)
  ديتول

  (تن)
  افتهيص يآب تخص

  در سال) مترمکعبون يلي(م
  سود خالص
  ال)ي(ده هزار ر

  ۱۱۷۲۹۰۷ ۸/۲۸ ۵۱۹۵۵ ۴۵۰۰ ۵۱۰۰ گندم
  ۱۹۶۲۷۰ ۰۳/۹ ۵۰۹۶  ۱۴۰۰ ۱۸۵۰ جو

  ۴۱۹۶۳۸ ۲/۱۰ ۲۵۱۷۳ ۶۰۰ ۶۲۰ چغندرقند
  ۳۰۹۹۳۹۷۸ ۱۰۸ ۱۰۸۷۲۳ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ ينيزم بيس

  ۱۰۰۶۱۷۷ ۵/۱۰ ۲۲۳۸ ۷۰۰ ۱۲۰۰ ريس
  ۲۲۴۲۹۸ ۶/۲۶ ۲۲۰۰۲ ۱۴۰۰ ۱۷۰۰ ونجهي
  ۱۱۲۸۱۸ ۶/۷ ۱۴۵۷۵ ۴۰۰ ۶۱۰ يفرنگ گوجه

  ۳۴۱۲۶۰۸۶ ۷۳/۲۰۰ ۲۲۹۷۶۲ ۱۵۰۰۰  ۱۸۰۸۰  مجموع



  ١٧                                                                                                    ١٣٩٦/ تابستان ٢٥/ پياپی ٢/ شماره ١١ايران/ جلد  آب پژوهش مجله

  )مدوکرد يرو( برداشت محدود از آبخوان وهيشکشت در  يالگو يساز نهيج بهينتا - ٣جدول 

  هيسطح اول  محصول
  محصول نهيسطح به

  (هکتار)
  ديتول

  (تن)
  افتهيص يآب تخص

  در سال) مترمکعبون يلي(م
  *سود خالص
  ال)ي(ده هزار ر

  ۱۱۷۲۹۰۷ ۸/۲۸ ۴۵۶۱۲ ۴۵۰۰ ۵۱۰۰ گندم
  ۲۱۰۲۹۰ ۶۸/۹ ۴۷۱۶ ۱۵۰۰ ۱۸۵۰ جو

  ۴۱۹۶۳۸ ۲/۱۰ ۲۲۲۸۵ ۶۰۰ ۶۲۰ چغندرقند
  ۲۸۴۱۱۱۴۷ ۹۹ ۸۴۶۶۱ ۵۵۰۰ ۷۰۰۰ زميني سيب
  ۵۷۴۹۵۸ ۶ ۱۱۸۳ ۴۰۰ ۱۲۰۰ ريس
  ۱۷۶۲۳۴ ۹/۲۰ ۱۵۵۹۰ ۱۱۰۰ ۱۷۰۰ ونجهي
  ۱۱۲۸۱۸ ۶/۷ ۱۲۷۳۲ ۴۰۰ ۶۱۰ فرنگي گوجه

  ۳۱۰۷۷۹۹۱ ۱۸/۱۸۲ ۱۸۶۷۷۹ ۱۴۰۰۰  ۱۸۰۸۰  مجموع

  
  )سوم کرديرو( ياريآبر راندمان ييتغ وهيشکشت در  يالگو يساز نهيج بهيتان - ٤جدول 

  هيسطح اول  محصول
  محصول نهيسطح به

  (هکتار)
  ديتول

  (تن)
  افتهيص يآب تخص

  در سال) مترمکعبون يلي(م
  *سود خالص
  ال)ي(ده هزار ر

  ۱۳۵۵۳۵۹ ۷۸/۲۲ ۶۰۳۴۸ ۵۲۰۰ ۵۱۰۰ گندم
  ۲۱۰۲۹۰ ۲۵/۵ ۵۴۹۲ ۱۵۰۰ ۱۸۵۰ جو

  ۴۱۹۶۳۸ ۲/۷ ۲۵۳۸۷ ۶۰۰ ۶۲۰ چغندرقند
  ۳۶۱۵۹۶۴۱ ۷۵/۸۵ ۱۲۷۶۵۴ ۷۰۰۰ ۷۰۰۰ زميني سيب
  ۱۰۲۰۵۵۰ ۱/۷ ۲۴۰۳ ۷۱۰  ۱۲۰۰ ريس
  ۲۴۰۳۲۰ ۱/۲۰ ۲۳۸۳۴ ۱۵۰۰ ۱۷۰۰ ونجهي
  ۱۱۲۸۱۸ ۸/۴ ۱۴۷۴۸ ۴۰۰ ۶۱۰ فرنگي گوجه

  ۳۹۵۱۸۶۱۶ ۹۸/۱۵۲ ۲۵۹۸۶۵ ۱۶۹۱۰  ۱۸۰۸۰  مجموع
 

در حوضه همدان  ٨٩-٨٨ يدر سال آب ينيرزميالن آب زيب
ه و يون مترمکعب تغذيليم ۱۹۷زان يبا توجه به مبهار 
 ۳۹ يه از آبخوان برابر با منفيون مترمکعب تخليليم ۲۳۶
با  توجه به ). ۱۳۹۰زاده،  باشد (فرخ يمون مترمکعب يليم
درصد  ٤٥از  يارير راندمان آبييدر تغ کرد سوم،يروجه ينت

ون يليم ٢٣١محصوالت عمده از  يآب يازيدرصد، ن ٧٠به 
رسد و  يون مترمکعب ميليم ١٥٠در سال به  مترمکعب

 يون مترمکعب در برداشت از منابع آبيليم ٨٠حدود 
زان برداشت يکه م ييجا از آنرد. يگ يصورت م ييجو صرفه

الن يدر محدوده ب ينيرزمياز منابع ز يبخش کشاورز
ون يليم ٦٤ ش راندمانيبا افزا است،درصد  ٨٠حدود 

الن آب يرد و بيگ يصورت م ييجو مترمکعب صرفه
 ٢٥ون مترمکعب به مثبت يليم ٣٩ ياز منف ينيرزميز
 يروحان پژوهشج يرسد. نتا يون مترمکعب در سال ميليم

 ،)۱۳۸۹ه (يقاسم ،)۱۳۸۷( يقدم ،)۱۳۸۶و همکاران (

منتظر و  و )۲۰۰۵( خاره و جات ،)۱۳۸۵( يفيبانژاد و س
) نشان داد در صورت اعمال ۲۰۰۸( خوب يميرح

و  يدر بخش کشاورز ينيرزميت بر مصرف آب زيمحدود
توان به طور قابل  يم ،کشت يالگو يساز نهياصالح و به

منابع  يالن منفيو از ب ييوج در مصرف آب صرفه يا توجه
در  ييجو زان صرفهيکرد. م يريمنطقه جلوگ ينيرزميز

 روشنه) نسبت به يبه ي وهيش( سوم کرديرومصرف آب در 
در  ؛دهد يکاهش نشان م درصد ۸/۲۳اصالح وضع موجود، 

) در دشت همدان، ۱۳۸۵( يروحان پژوهشکه در  يصورت
شده  ارائهه نيبه يدر مصرف آب در الگو ييجو زان صرفهيم
شده در  ارائهنه يبه يرا در الگويز است؛درصد  ۷۴/۱۱
کشت به  يدرصد سطح الگو ۵۲/۴۷شان، فقط يق ايتحق

  شود. يم ياريآب ،فشار تحت ياريروش آب
 ي نهيهز توجه کردد يکه با يا لهأمس به ،انين ميالبته در ا

نشان داد با  کرد سوميرواست که  ياريآب يها ستميس
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کرد يرو روشسود حاصل نسبت به  ياريان آبر راندمييتغ
له أن مسيکه ا دهد يش نشان ميدرصد افزا ۱۵ ،اول
 يها ستميس يها نهياز هز يتواند موجب جبران بخش يم
 بر )۱۳۷۶( يجعفر نهيزمن يباشد. در هم يباران ياريآب

 يها نشان داد روش ،در استان همدان ياساس پژوهش
محصوالت  زيرکشت تواند باعث گسترش سطح يم ياريآب

 ياريآب يها ستمينه سيش هزيجه افراينت و در ودآور ش سود
ت راندمان يش درآمد حاصل جبران و در نهايبا افزا يباران
دست ه ج بي. با توجه به نتاداشته باشدد را به همراه يتول

موجب  ،گريد کرديرونسبت به دو  کرد سوميروآمده، 
اهش برداشت از رکشت و کيد، سطح زيزان توليش ميافزا

دست آمده ه زان سود بيخواهد شد و م ينيزم ريمخازن ز
کرد يرون يبنابرا استشتر يگر بيد کرديروز نسبت به دو ين

 .استنه يگر بهيدکرد يرونسبت به دو سوم 
  
  يريگ جهينت
مصرف آب  ير الگوييلزوم تغ ،قين تحقيج حاصل از اينتا

غلبه بر  يبرانه يرا به عنوان راهکار به يدر بخش کشاورز
داند.  يم ير آبخوان ضروريو کاهش ذخا يمشکالت کم آب

 يو فرهنگ ياجتماع يها نهيان، فراهم شدن زمين ميدر ا
 ينيگزيق جايکشت از طر ير الگويياصالح و تغ يبرا

 ياقتصاد ي صرفه يکمتر و دارا ياز آبيمحصوالت با ن
ر تواند د يباال، م ياز آبيمحصوالت با ن يشتر، به جايب

دار از منابع يط و استفاده پايکاهش مصرف آب و بهبود شرا
ص يق تخصيداشته باشد. از طر ييآب منطقه کمک بسزا

مصرف آب به  يم الگويقاضا و تنظت تيريمناسب آب، مد
 يت اقتصاديتوان وضع يم يدر بخش کشاورز خصوص
توان گفت به  يت ميد. در نهاکرجاد يرا ا يدارتريبهتر و پا
و  يامکان بررس يساز نهيو به يزير برنامه يها کمک مدل

ت منابع آب و يريمد ي نهيمختلف در زم يها روشسه يمقا
  شود. يم فراهم مين تصمياتخاذ بهتر

 يزير ها مانند برنامه ر مدلياز ساشود  يشنهاد ميپ
ت و يمحدود يشتريتعداد ب استفاده شده و يخط ريغ

ج يو با نتان يتدو ،کشت ير الگوييتغ به خصوص و،يسنار
ورد آبر يبران ي. همچنسه شوديق مقاين تحقيحاصل از ا

 يکردهايرو يزان سود حاصل از اجرايم يزان واقعيم
ز ينن ينو يها ستميس ياجرا يا نهيزان هزيم ،مختلف

 ورد شود.آبر
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