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 يسود اقتصاد يساز نهيشيببا هدف مارون  ياريآب ي شبکه يآب ي منابع نهيص بهيتخص
  

  *٢م هوشمنديعبدالرح و ١نژاد يمان کاشفيپ
  
 

  دهيچک
  

. طلبد يم يبه طور جدت مصرف آب را يريمد ،در دسترس يچالش کمبود منابع آب يدار و از طرفيپا يبه کشاورز يابيدست
 مارون با استفاده از ياريآب ي شبکهکشت  يبه الگو آب ي نهيبهص يتخص يساز نهيبهک مدل ي ،حاضر ي در مطالعه ن منظوريبد

 ۱۰دوره  ۳۶به  يسال آب ،ن مدليدر اساخته شد.  يسود اقتصاد يساز نهيشيبا هدف ب و کيتم ژنتيالگور يساز نهيبهروش 
 يرهايمتغ عنوان به محصوالتروزه و سطح کشت  ۱۰ يها دورهن يک از ايدر هر  ياريزان عمق آب آبيم شد. ميروزه تقس

ن به يا و ابدي يمش يهکتار افزا ۱۲۷۱زان يبه م شبکه سطح کل کشتکه ج نشان داد ينتا ن شدند.ييمدل تع يريگ ميتصم
سطح  رات درييتغ يريکارگ به و ياريکاهش عمق آب يش در ازاين افزايا شبکه است. رهاشده ي% از اراض۱۴ ياياح يمعنا

استفاده مدل از رطوبت  دليل به دارد، وجود ياريآب کم يجرادر مدل امکان ا آنکه وجود با اما ؛محصوالت است گريدکشت 
 ي نهيص بهيتخص يريکارگ به .شود يمناعمال  يتنش آب کنجد جز بهمحصوالت  يتمام  به، ياز آبين نيتأمموجود در خاک در 

 يرات چندانييدر مصرف آب تغ که حاليدر  شود؛ يم يسود اقتصاد يدرصد ۴/۱۶ شيافزاباعث در دسترس شبکه  يآب منابع
  .برطرف کرددر منطقه را  يکشاورز يآب کمچالش  ياديز توان تا حد يمص آب يتخص يساز نهيبه با ،نيبنابرا رد.يگ يصورت نم
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  مقدمه
% مساحت ۶۵متفاوت است.  يها مياقلبا  يران کشوريا

زان يو م خشک مهينمساحت کشور % ۲۰کشور خشک، 
زان ي. ماستمه مرطوب يا نيم مرطوب ياقل مانده يباق
ع آن يبوده که توز متر يليم ۲۵۰ن کشور ين بارش ايانگيم
 مطابق با). ۲۰۱۴ ،ي(مدن استکنواخت يريغ صورت به

 ي ران در مرحلهي، ا١ت منابع آبيريمد يالملل نيب  شاخص
قرار دارد (زرگان و  يشدت بحران و به يبحران يتنش آب

ت ي، محدوديطين شراي). در چن۲۰۱۶، يواعظ موسو
مختلف  يها بخشص آن به يدر دسترس و تخص يمنابع آب

. در روست روبه مشکل کمبود آببا  ياز جمله کشاورز
به بخش  يص کارآمد منابع آبي، تخصيطين شرايچن

با  يسازگار ياز راهکارها يکي تواند يم يکشاورز
 يساز نهيبهشد. در دسترس با يت منابع آبيمحدود

است  يياز راهکارها يکيدر دسترس  يص منابع آبيتخص
 در دسترس در يص منابع آبيت تخصيريکه در مد

و  ييرزايم است. قرارگرفته يمطالعات مختلف مورد بررس
 يالگو ،کيتم ژنتي) با استفاده از الگور۱۳۹۶همکاران (

سد گلستان  يو زهکش ياريآب ي شبکه يبرارا نه يکشت به
 کردن يياجراج مطالعه نشان داد در صورت يه دادند. نتائارا

خواهد ماند.  يآب مازاد باق% ۳۸، يشنهاديکشت پ يالگو
سطح  يهکتار ۱۳۸۸ش يبه افزا تواند يمزان آب ين ميا
 يسود اقتصاد يدرصد ۳۷ش ين افزاير کشت و همچنيز

. شود يمن آب مازاد به کشت تابستانه منجر يص ايدر تخص
ص يتخص يساز نهيبه) پس از ۲۰۱۵و همکاران ( يعيرب

 کيتم ژنتياز الگور با استفاده بهشتيآب به کانال ارد
آب، با  ي نهيص بهيط تخصيدر شرا که جه گرفتندينت

ش ي% افزا۱۲سطح کشت را  توان يمکاهش مصرف آب 
 يريکارگ بهق ياز طر کشت يالگو يساز نهيبهج ينتاداد. 
 توسط يجان شرقيهشترود استان آذربا ي منطقه ياريآب کم
ک يتم ژنتي) با استفاده از الگور۲۰۱۵و همکاران ( يهيفق

تا  ۱۰( يبررس مورد ياريآب يها ميرژان يدر مکه نشان داد 
زان کاهش يم گرفتن با در نظر% ۱۵ ياريآب کم %)،۴۵

نه انتخاب يم بهيرژ عنوان بهمصرف آب  ييمحصول و کارا
ک يتم ژنتيبا استفاده از الگور )۲۰۱۷و همکاران ( اتر شد.
پرداختند. ب به منطقه ماندوقات ص آيتخص يساز نهيبهبه 
. ابدي يمش ي% افزا۶۸ يزان سود اقتصاديم ج نشان دادينتا

 يساز نهيبهبه گر يد يا مطالعهآنها در  جينتا ،نيهمچن
                                                           
1- Water resources vulnerability index 

 ي شبکه ٢يکانال سنهاپال ياريتحت آب ياراضکشت  يالگو
تم يهندوستان با استفاده از الگور در ٣راکوديه ياريآب

، يشنهاديپ ي نهيکشت به يدر الگو که ک نشان داديژنت
(رات و  ابدي يمش ي% افزا۴۸ يزان سود اقتصاديم

 يساز نهيبهن، استفاده از فن يبنابرا .)۲۰۱۸همکاران، 
ت يريمد مسائلمربوط به  يريگ ميتصمدر  تواند يم

با کند.  يانيار شايسمنطقه کمک ب يبرا ص آبيتخص
 توان ضمن مصرفين ميآب و زم ي نهيص بهيتخص
 يممکن را در راستا يراهکارهان يآب، بهتر يحداقل

ن يا .کرد يياجرادر دسترس  يحفاظت از منابع آب
اقتصاد با مشکل  ي مسئله يريراهکارها بدون در نظرگ

ص ين تخصيا رو، نياز اشوند. يمواجه م ييضمانت اجرا
را  يشتريب يزان سود اقتصاديد مين بايو زم آب ي نهيبه

 ،حاضر ي مطالعهدر ن کند. يتضم يت فعلينسبت به وضع
و با هدف  ٤کيژنتتم يالگور يساز نهيبهروش  يريکارگ بهبا 
به  نيو زم آب ي نهيبهص يبه تخص يش سود اقتصاديافزا

مارون واقع در  ياريآب ي شبکه ياراض کشت ريزمحصوالت 
   .ه استشدشهرستان بهبهان پرداخته 

 
  ها روشمواد و 

  مشخصات منطقه
 يران و در جنوب شرقيا يشهرستان بهبهان در جنوب غرب

ت ين شهر در موقعياست. ا قرارگرفتهاستان خوزستان 
 ۱۴درجه و  ۵۰و  يقه شماليدق ۳۶درجه و  ۳۰ ييايجغراف

، ياريآب آب نيتأم يبراقرار دارد. منبع عمده  يقه شرقيدق
 يفياز لحاظ ک ينيرزميرودخانه مارون بوده و منابع آب ز

و   آببهبهان،  يهوا و  آبست. ين بخش تيرضاچندان 
 ياست و حداکثر دما يا هيا کوهپاي يابانيب مهين يهوا

ر و مرداد يدر ت سلسيوس درجه ۵۰ش از يمطلق بهبهان ب
 يدر اواخر آذر و د سلسيوس و حداقل کمتر از صفر درجه

  .رسد يم
  

  مارون ياريآب ي شبکه
هکتار، بخش  ۱۳۵۰۰مارون به وسعت  ياريآب ي شبکه
و  رودخانه مارون ي ضهحو ياز طرح توسعه اراض يبزرگ

کشت شبکه در  ياست. الگو واقع در شهرستان بهبهان
 ي اداره از يافتيبر اساس اطالعات در ۹۲-۹۳ يسال آب

                                                           
2- Senhapali 
3- Hirakud 
4- Genetic Algorithm 
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 خوزستان يسازمان جهاد کشاورز بهبهان، يجهاد کشاورز
 است. ۱مطابق جدول  و سازمان آب و برق خوزستان

ق يو از طر يسطح ياريشبکه به روش آب ياراض يتمام
الزم به ذکر . شود يمشبکه مشروب  يها کانالاز  يريآبگ

ن شبکه در دو فصل يکشت محصوالت ا که آنجا ازاست 
، مجموع سطح کشت رديگ يمصورت ز و بهار ييپا
شتر بوده و کل سطح يهکتار ب ۱۳۵۰۰حصوالت از م

  هکتار است. ۲۷۰۰۰برابر  کشت قابل
  

  مارون ياريآب ي شبکهر کشت يمحصوالت ز -۱جدول 
  محصول  (ha) کشترسطح زي  (Kg/ha) عملکرد  (Rial/Kg) قيمت فروش  (Rials/ha) هزينه ثابت کشت  (Rials/m3) بها آب

 گندم  ۸۰۰۰  ۳۰۳۸  ۱۰۵۰۰  ۱۸۹۹۰۰۰۰ ۱۷۵
 يونجه  ۲۷۰۰  ۱۳۷۶۳  ۵۳۰۰  ۵۰۵۹۷۵۰۰ ۵۱
 کلزا  ۱۵۰  ۱۹۴۸  ۱۸۵۰۰  ۱۳۳۰۷۰۰۰ ۵۴
 کنجد  ۲۰۰  ۱۱۰۰  ۵۰۰۰۰  ۱۹۷۳۶۰۴۰ ۲۹
 يا علوفهذرت   ۲۲۵۰  ۵۵۲۴۵  ۱۱۰۰  ۲۳۴۸۱۱۱۰ ۱۲۱
 يا دانهذرت   ۴۴۵۰  ۶۲۸۱  ۸۳۰۰  ۲۷۴۸۱۱۱۰ ۱۲۱

 مجموع  ۱۷۷۵۰  -   -   -  -
 

، از مرجعر و تعرق يتبخ ي محاسبه يبران پژوهش، يدر ا
 ر استيکه به شرح ز استفاده شد ١ثيه پنمن مانتمعادل

  :)۱۹۹۸آلن و همکاران، (

  .    (    )  (         )  (     )∆  (   .    ) )        )۱(     
 ؛)mm.day-1اه مرجع (ير تعرق گيتبخ ،ETO معادلهن يدر ا
Rn ،ق ر و تعريتابش خالص در سطح تبخ)MJ.d-1m-2(؛ G ،

 متوسط درجه هوا، T ؛)MJ.d-1.m-2( خاک يشار حرارت
 يفشار بخار واقع، ea ؛)kpa( فشار بخار اشباع، es ؛)°(
)kpa(؛ es-ea،  بخار اشباعکمبود فشار )kpa(ب يش،  ؛

°kpa( فشار بخار در مقابل درجه حرارت يمنحن ،  ؛)1−
°kpa( کيکرومتريثابت سا سرعت باد در ارتفاع ،   و )1−

 ي الزم از اداره يمياطالعات اقل .است )m/s( يمتر ۲
ر و يخذ و در محاسبات تبخاستان خوزستان ا يهواشناس

 يبراالزم  ياهيگرفته شد. اطالعات گ کاربه  مرجع تعرق
 ۵۶ه فائو يز نشرا محصوالت ر و تعرقيتبخ ي محاسبه

 موردمنطقه  يمياطالعات اقل يرينظرگاستخراج و با در
 ه اصالح شد.ين نشريطبق ا ياهيب گيضرا مطالعه

بر اساس روش فائو پنمن  محصوالت ياز آبين ي محاسبه
 صورت گرفت Cropwat 8.0 افزار نرمبا استفاده از  ث ويمانت

  .)۱۹۹۸همکاران، (آلن و 
  

  آب ي نهيبهص يتخصمدل 
مارون  ياريآب ي شبکهه محصوالت ص آب بيتخص يبرا
با استفاده از روش  يسينوکد خط ۶۵۰شامل  يمدل

                                                           
1- Penman-Monteith 

در  )۲۰۰۹مطابق با رائو ( کيتم ژنتيالگور يساز نهيبه
 يساز نهيروش به ساخته شد.متلب  افزار نرم يفضا

مجموعه جواب ک يد يک بر اساس توليتم ژنتيالگور
و  ٢يهمبر ياست که با استفاده از عملگرها يتصادف
بر اساس  ،شود. سپسيد ميد توليجد يهاجواب ٣جهش

ها در نيموجود، بهتر يهاان جوابي، از م٤زان تابع هدفيم
ن عمل يشوند. ايم يها دسته بندد جوابيقالب نسل جد
روند کار  د نشود.يتول يديجد ابد تا نسلييآنقدر تکرار م

 ۳۶در  کشت شبکه يبه الگو ص آبيتخص صورت بهمدل 
روز  ۱۰شامل  ،صيتخص يها دورهک از يهر  است کهدوره 
شامل عمق آب  ،ن مدليا يريگ ميتصم يرهايمتغ .است

و  روزه ده يها دورهص به هر محصول در يتخص ياريآب
ص آب در مدل با هدف ين تخصيا .هاست آنسطح کشت 

شبکه صورت گرفت.  ۲يسود اقتصاد يساز نهيشيببا 
ه معادلبوده که در  يتابع هدف مدل سود اقتصاد ،نيبنابرا

  است. شده دادهنشان  )۲(
)۲         (            

مت فروش يق،   ؛ال)ي(ر سود خالص، NB همعادلن يا در
 ؛اهيگ ينه ثابت برايهز،  ؛لوگرم)يال در کي(ر محصول

حجم ،   ؛)مترمکعب برال ي(ر ياريآبنه آب يهز،  
مساحت ،  و  ؛در هکتار) مترمکعب( ياريناخالص آب آب

و همکاران،  يتوکل( است pداده به محصول  ن اختصاصيزم
ص آب يدر تخص تواند يمحاضر مدل  ي در مطالعه). ۱۳۹۰

                                                           
2- Crossover 
3- Mutation 
4- Objective Function 
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محصوالت ک از يهر  يبراکشت شبکه  يبه الگو
 ياريآب کماه يگ يبرا که  يصورت در. اجرا شود ١ياريآب کم
 شود يم، عملکرد محصول با کاهش مواجه شود کار برده به

قابل  ،)۳( ي همعادلبا استفاده از زان کاهش ين ميکه ا
)                     ۳(                      .)۱۹۸۷رائو و همکاران، ( برآورد است  

در  يت به تنش آبيب حساسيضر،   ه معادلن يدر ا
 iدر مرحله  ير تعرق واقعيتبخ،    ؛محصول iمرحله 

ل محصول در ير تعرق پتانسيتبخ،  و  ؛رشد محصول
اه به يت گيب حساسيضر،   ؛ محصول رشد iمرحله 
 يعملکرد واقع، Ya ؛رشد محصول iدر مرحله  يتنش آب

 حداکثر عملکرد محصول، Ym ؛)Kg.ha-1محصول (

)Kg.ha-1(و  ؛N ،است. تعداد مراحل رشد محصول  
 يت به تنش آبيب حساسي) ضرا۱۹۷۹دورنبوس و کاسام (

ک مراحل چهارگانه يبه تفک محصوالت مختلف يبرا را
ب با توجه به يزان ضراين مياما ا ؛ه دادندئرشد محصول ارا

ن يمتفاوت باشد. در ا تواند يمهر منطقه  يميط اقليشرا
ب يالزم مربوط به ضرا يها دادهتوجه به نبود با پژوهش 

چهارگانه  يها دورهک از يهر  يبرا ٢يت به تنش آبيحساس
 ياز طرفو  مورد مطالعه منطقه يمحصوالت کشاورز رشد
ن يفراوان و همچن يکار يروياز به نياد، نينه زيهز

 يت به تنش آبيب حساسين ضراييتع يبرااد يز يبر زمان
ت به يب حساسيمارون، از ضرا ياريآب ي شبکهمحصوالت 

 )۱۹۷۷دورنبوس و کاسام (توسط  شده شنهاديپ يتنش آب
 يريکارگ بهط يزان کاهش عملکرد در شرايبرآورد م يبرا
 موردب ين پژوهش استفاده شد. ضرايدر ا ياريآب کم

  است. شده  دادهنشان  ۲در جدول  استفاده
  

 ي شبکه يت محصوالت کشاورزيب حساسيضرا -۲جدول 
  مارون ياريآب

جد
کن

  

ت 
ذر

وفه
عل

  يا 

ت 
ذر

  يا دانه

جه
يون

  

لزا
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1- Deficit irrigation 
2- Crop yield response factor 

  مدل يها تيمحدود
ن ياست. ات همراه يمحدود يمدل مطالعه حاضر با تعداد

  از: اند عبارت ها تيمحدود
Ø د يمحصوالت نبا ير کشت تماميمجموع سطح ز

 ياراض کشت  قابل شتر از مساحت کل سطحيب
 منطقه در هر فصل کشت باشد.

                                                        )۴(   
، n ؛امiانگر سطح کشت محصول يب، Ai، باال معادلهدر 

 قابلانگر کل سطح يب ،Atو  ؛ر کشتيمحصوالت زتعداد 
  شبکه است. کشت 

Ø کشت در دو فصل صورت  ، در شبکه که آنجا از
 کيص سطح کشت محصوالت در ي، تخصرديگ يم
گر جداگانه ينسبت به محصوالت د فصل 

  . شوند يم يساز نهيبه
Ø استمختلف  يها استيسکشت تابع  ين الگوييتع 

ن مدل يبر اساس توابع هدف ا توان ينم صرفاًو 
جاد يعدم ا يدر راستان يبنابرا کرد. يريگ ميتصم

ت يريمد يها ميبر اساس تصم صرفاً يرات کلييتغ
رات سطح کشت هر محصول يي، تغيمنابع آب

و  ي% در نظر گرفته شد (خاشع۳۰حداکثر 
 ).۱۳۹۵ و همکاران، يزار ؛ الله۲۰۱۳همکاران، 

Ø هر محصول، رطوبت خاک  رشد ي دوره يدر ابتدا
 ت مزرعه است. يدر نقطه ظرف

Ø محصول با استفاده از معادله  يبرآورد عملکرد نسب
 ،نيبنابرا ؛استمعتبر  ياريآب کم% ۵۰تا حداکثر  ۳
محصول کاسته  ياز آبي% از ن۵۰شتر از يد بينبا

  ).۲۰۰۲، و راس ريپکوريکشود (
Ø روزه ۱۰ ي ک دورهيدر  افتهي صيتخصزان آب يم 

 شتر باشد.يب آب در دسترس شبکهزان يد از مينبا
Ø الن آب در خاک به مدل يب ي ن معادلهکرد اضافه

 از رطوبت تا در صورت لزوم دهد يمن امکان را يا
اه يگ ياز آبين نيتأم يبراز يخاک ن موجود در

الن آب در ياز معادله ب ،ن راستاي. در اکند استفاده
 يکي عنوان به )۲۰۰۷و کومار ( يردخاک مطابق با 

ن معادله به يا مدل استفاده شد. يها تيمحدوداز 
 ر است:يشرح ز

)۵(                                  
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 ي هيرطوبت موجود در خاک در ناح،   ه معادلن يدر ا
،   ؛)mm/mm( يسال آب t ي در دوره cاه يشه گير
اه يبه گ افتهي صيتخصزان آب يم،    ؛زان بارش در دورهيم
c  در دورهt )mm(محصول  ير تعرق واقعيتبخ،    ؛c 

حداکثر رطوبت موجود ،      ؛يام سال آبt ي در دوره
شه ير،    ؛cاه يگ يت مزرعه برايت ظرفيدر خاک در وضع

ب نفوذ يبه ترت،   و     و ؛يام سال آبtدر دوره  cاه يگ
 يرد(ند هست يام سال آبtدر دوره  يو رواناب سطح يعمق

  ).۲۰۰۷و کومار، 
 
  جيصحت نتا يابيارز
به  يابيو دست آمده دست  بهجواب  يدرستنان از يماط يبرا

ک روش يج يج با نتايسه نتاياز به مقاين نه،يپاسخ به
 ازدحام تميالگور يساز نهيبه. روش گر استيد يساز نهيبه

است که به سبب دقت  يساز نهيبه يها روشاز  يکي ،ذرات
ه يکمتر از جواب اول يريرپذيتأثباال، محاسبات کم و 

. )۲۰۱۲، يو جانس يجورده يي(رضا دارد ييباال ييکارا
ک يتم ژنتيالگور يساز نهيبهج روش ينتا ي سهيمقا ،نيبنابرا
دست  بهج ينتا ينادرستا ي يدرست تواند يمن روش يبا ا

تم يبا روش الگور مطالعهمدل  ،نيرا نشان دهد. بنابرا آمده 
در  که آنجا از. ز اجرا شديذرات ن ازدحام يساز نهيبه

و بر اساس  يفراکاوش استفاده مورد يساز نهيبه يها روش
نه تابع هدف مدل ياست، مقدار به يت تصادفيجاد جمعيا

باشد.  ير متفاوتيمقاد تواند يممتفاوت  يدر دو اجرا
ک از يمدل با استفاده از هر  يک مرتبه اجراي ،نيبنابرا
ج بر اساس آن معتبر يسه نتاينامبرده و مقا يها روش

از هر دو  آمده دست  بهج ينتا ن اشکال،يرفع ا يبرا. ستين
. ندسه قرار گرفتيمورد مقا مستقل ياجرا ۲۰پس از  روش

 کارکرد متفاوت دو روش، دليل به الزم به ذکر است که
 ريناپذ امکانمشابه در هر دو روش  کامالًج يبه نتا يابيدست
به  مدل يابياز دست توان يمج ينتا ي سهياما با مقا ؛است
نان ياطم ،نه استين جواب ممکن که جواب بهيبهتر

  حاصل کرد. 
بسته به نوع  آمده  دست به، جواب يساز نهيبه يها روشدر 

عملکرد  ن مقدار آن است.يا کمترين يشتريتابع هدف ب
 يپارامترها ي شده  نييبه مقدار تع يسازنهيبه يها روش

تابع  که آنجا از ،حاضر ي در مطالعه مربوط به عملگرهاست.
زان ين ميشتريد بياست، مدل با يزان سود اقتصاديهدف م

 ،ن راستايممکن تابع هدف را به دست آورد. در ا

د يبا استفاده مورد يساز نهيبهروش  يميتنظ يپارامترها
د. ين جواب به دست آيشوند تا بهترم يتنظ يبه مقدار

در  استفاده مورد يساز نهيبه يها روش در ١م پارامتريتنظ
صورت ) ۲۰۱۳ان (يپور و ماسح ين مدل مطابق با اکبريا

ک شامل يتم ژنتيدر الگور يميتنظ يپارامترها گرفت.
، درصد جهش، احتمال جهش يت، درصد هبريتعداد جمع

ت، تعداد تکرار، يتعداد جمع ،نيو تعداد تکرار است. همچن
نه و يشيب ينرسيا ، وزنيو شناخت ياجتماع يب هايضر

روش  يميتنظ ينه از پارامترهايکم ينرسيوزن ا
ن ييپس از تع .استتم ازدحام ذرات يالگور يساز نهيبه

تم يالگور يساز نهيبهدر روش  ر پارامترها،ين مقاديبهتر
 درصد، ۸۰ ي، درصد همبر۳۶۰ت يتعداد جمع کيژنت

 ۵۰۰و تعداد تکرار  ۳جهش  ، درصد۲۰جهش  احتمال
ذرات،  ازدحام تميالگور يساز نهيبهروش . در دشم يتنظ

 يب شناختي، ضر۵/۱ يب اجتماعي، ضر۳۶۰تعداد ذرات 
 ۲/۰مم ينيم ينرسي، وزن ا۷/۰مم يزماک ينرسي، وزن ا۵/۱
 ادشدهيمات يت تنظيبا رعا .م شديتنظ ۵۰۰تعداد تکرار و 

ک از دو روش در يج هر يمستقل، نتا ياجرا ۲۰و پس از 
 سه شدند. يمقا باهمک از دو مدل يهر 
  
  ج و بحثينتا
حاصل  جي، نتاآمده دست  بهج ينتا يدرستنان از ياطم يبرا

تم ياز الگور با استفاده ياقتصاد سود يساز نهيشيباز 
ذرات  ازدحام تميالگور توسط آمده دست  به جيک با نتاينتژ

 ي سهيمقا، ۳جدول سه شد. يمقامستقل  ياجرا ۲۰پس از 
ر مندرج در ي. مقاددهد يمرا نشان  هم باج هر دو روش ينتا

 به ؛نه هستنديشيب ير سود اقتصاديجدول مربوط به مقاد
 زانين ميکمتر ي دهنده نشان ،ن مقداريکه بدتر يا گونه 

 صورت گرفته و ياجرا ۲۰ان يدر م نهيشيب ياقتصاد سود
 يزان سود اقتصادين ميشتريانگر بيب ،ن مقداريبهتر

ر يست. از مقادا  گرفتهصورت  ياجرا ۲۰ان يدر م نهيشيب
 يريگ نيانگيمشده در هر دو روش  نهيشيب يسود اقتصاد

 ي سهي. مقادشز محاسبه ين ها آنار يشد و انحراف مع
 با دهد يمج دو روش نشان ير نتاين مقاديترن و بديبهتر

ک به هم يدر دو روش نزد نيانگير ميمقاد نکهيا وجود
دست  بهج ين در نتايانگيبودن مقدار مشتري، اما بهستند

در ن روش يبهتر ا ييانگر کاراين روش بيتوسط ا آمده 

                                                           
1- Parameter Setting 
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ر اير انحراف معيمقاد ي سهيمقا است. نهيبهافتن پاسخ ي
 تميتوسط الگور آمده دست  بهر يکه مقاد دهد يمنشان 
 ييهمگرارو،  نياز او  بوده تر کينزدذرات به هم  ازدحام

 يساز نهيبهروش  ياياز مزا يکين يدارند که ا يبهتر
ک در مدل يتم ژنتيذرات نسبت به الگور ازدحام تميالگور

 ر در جدوليمقاد ي سهيمقابا  ،در کل است. مطالعه حاضر
ک يشده در دو روش به هم نزد  نهيشير بيمقاد که آنجا از

 آمده دست  بهج يکه نتا جه گرفتينت توان يم، ندهست
ر يبوده و تفاوت در مقاد اعتماد  قابل کيژنتتم يتوسط الگور

ک در يو توان هر  يساز نهيبه يها روشاز تفاوت در  يناش
  مدل مطالعه حاضر است. ياجرا

  
 تميک و الگوريتم ژنتيالگور يها روشج يسه نتايمقا -۳جدول 

  يسود اقتصاد يساز نهيشيبذرات در  ازدحام
  الگوريتم ژنتيک  ي ازدحام ذراتساز نهيبه تميالگور

٦٢/٣ ×٧٠/٣ ١٠١١  بدترين مقدار ١٠١١×
٧٢/٣ ×٩٠/٣ ١٠١١  بهترين مقدار ١٠١١×
٦٧/٣ ×٧٩/٣ ١٠١١  ميانگين مقادير ١٠١١×
٠٥/٤ ×٢٠/٥ ١٠٩  انحراف معيار ١٠٩×

  
  آب ي نهيبهص يتخص

سطح کشت محصوالت  ي سهيمقا ي دهنده نشان، ۱شکل 
ت ينسبت به وضع يت فعليمارون در وضع ياريآب ي شبکه
زان يتفاوت م ،اعداد مندرج در شکل .است نهيص بهيتخص

ت يو وضع يت فعليدر وضع را سطح کشت محصوالت
ج مدل، در يمطابق با نتا .دنده يمنه نشان يص بهيتخص
ش سطح کشت يافزا و گندم ونجهي جز بهمحصوالت  يتمام

ش سطح يزان کاهش و افزاين ميشتريب. شود يممشاهده 
صورت  يا دانهونجه و ذرت يب در محصوالت يترت به
است  صورت  نيبدص سطح در مدل ي. روند تخصرديگ يم

 يها نهيهزو کاهش  يش سود اقتصاديافزا يدر راستا که
از يمدل، ن يها تيمحدودت يکه ضمن رعا يمحصول ،بها آب
نسبت به  ،داشته باشد يشتريب يو سود اقتصادکمتر  يآب
اما  ؛ص سطح استيت تخصيمحصوالت در اولوگر يد

م يو کنجد که در ن يا علوفه، ذرت يا دانهمحصوالت ذرت 
 ييباال ياز آبين نکهيا وجود با ،شوند يمسال دوم کشت 

زان ين ميباالتر و همچن يدارند، به سبب ارزش اقتصاد
ش سطح يگر محصوالت، با افزايکمتر نسبت به د يبها آب

ن نشان يج مدل همچنينتا. شوند يممواجه  يشتريکشت ب
به  آب ي نهيبهص يدر تخص که کل سطح کشت دنده يم

 ۱۲۷۱ يت فعليمارون نسبت به وضع ياريآب ي شبکه
 رفتن ر کشتيبه ز ين به معناي. اابدي يمش يهکتار افزا

کشت ش سطح ي. افزااستشبکه  رهاشده ي% از اراض۱۴
و همکاران  ييرزايمج  ين مطالعه با نتايمحصوالت در ا

 مطابقت دارد.) ۱۳۹۶(

 

  
 مارون ياريآب ي شبکهنه محصوالت يو به يسه سطح کشت فعليمقا -۱شکل 

 
به محصوالت  ياريآب کم اجرا کردنمدل قادر به  که آنجا از

 يبرادر دسترس  يشبکه است، در صورت کمبود منابع آب
 ياز آبين تواند يمکشت شبکه مدل  يص آب به الگويتخص
نکند. جدول  نيتأم يبه تماممحصوالت را  يا تمامي يبرخ
محصوالت را در  ياز آبين نيتأمزان درصد يم ي سهيمقا، ۴

مطابق . دهد يمنه نشان يص بهيو تخص يت فعليدو وضع
 ياز آبين کنجد جز  بهمحصوالت  يبا جدول، در تمام

 ۷ش يافزان، يبنابرا. شود يم نيتأم يبه تماممحصوالت 
با توجه  ياريآب کم يريکارگ بهسطح کشت بدون  يدرصد

مگر  ؛است رممکنيغدر دسترس،  يت منابع آبيبه محدود
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ش سطح کشت شده يکه دچار افزا يمحصول ياز آبيآنکه ن
 شود. نيتأم يگرياز منبع آب در دسترس د است،
ح داده يتر توض شيپ ها روشمواد و بخش که در  طور همان

ت به مدل اضافه شد تا يمحدود عنوان به ۵شد، رابطه 
تا  يو نفوذ عمق ياز وقوع رواناب سطح يريعالوه بر جلوگ

از ين نيتأم يبراز ين خاک موجود درحد امکان، از رطوبت 
که عمق  يطيدر شرا ،نيبنابرامحصوالت استفاده شود.  يآب

استفاده از رطوبت خاک با کاهش مواجه شود،  ياريآب آب
شکل  ن کاهش را جبران کند.ياز ا يا بخشيتمام  تواند يم
محصوالت در دو  ياز آبين نيتأمدر را  ياريسهم آب، ۲

اعداد  .دهد يمنه نشان يص بهيو تخص يت فعليوضع
در  ياريزان تفاوت سهم آب آبيانگر ميموجود در شکل ب

شکل مطابق با  نه است.يص بهيو تخص يت فعليدو وضع
درصد خاک،  موجود دراستفاده مدل از رطوبت  دليل به، ۲

محصوالت  يتمام ياز آبين نيتأمدر  ياريآبسهم آب 

 عمق در محصوالت زان کاهشين ميشتري. بابدي يمکاهش 
ن، يبنابرا .دهد يمرخ  يا علوفهو ذرت  يا دانه، ذرت کنجد

کاهش عمق آب  يدر ازا عمدتاًش سطح کشت يافزا
ق استفاده از يزان کاهش از طرين ميو جبران ا ياريآب

 .رديگ يمصورت  رطوبت موجود در خاک
 

ت يمحصوالت در وضع ياز آبين نيتأمسه درصد يمقا -۴جدول 
 آب ي نهيص بهيو تخص يفعل

 محصول  وضعيت تخصيص فعلي آب  ي آب تخصيص بهينه وضعيت

 گندم  ۱۰۰ ۱۰۰
 کلزا  ۱۰۰ ۱۰۰
 يونجه  ۱۰۰ ۱۰۰
 يا دانهذرت   ۱۰۰ ۱۰۰
 يا علوفهذرت   ۱۰۰ ۱۰۰
 کنجد  ۱۰۰ ۷۴

 
 

  
 نهيو به يفعل يها تيوضعمحصوالت در  ياز آبين نيتأمدر  ياريسه درصد سهم آب آبيمقا - ۲شکل 

 
زان سود ين ميشبکه و همچن يزان آب مصرفيم، ۵جدول 
نه نشان يص بهيو تخص يت فعليرا در دو وضع ياقتصاد

 يزان سود اقتصادي، مآب ي نهيبهص ي. در تخصدهد يم
زان سود يش مين افزاي. اابدي يمش يال افزايارد ريليم ۹/۵۴

 يش سطح کشت محصوالت در ازاياز افزا يناش ياقتصاد
محصوالت  ياز آبين نيتأمدر  ياريآب آب عمقکاهش 

 ياديچندان ز ييجو صرفهمنجر به  عمالً مسئلهن يااست. 
 يزان آب مصرفيل مين دليهم و به شود ينمدر مصرف آب 

با  يت فعلينه نسبت به وضعيص بهيت تخصيدر وضع
استفاده از مدل  ،نيهمراه است. بنابرا زيار ناچيبسکاهش 
زان يرا به م شبکه زان مصرف آبيم ،حاضر ي مطالعه

با استفاده از مدل  توان يماما  ؛دهد ينمکاهش  يتوجه قابل
تا  آب ش مصرفيشبکه را بدون افزا يزان سود اقتصاديم

در  يزان سود اقتصاديش ميافزا ش داد.ي% افزا۱۷
) و ۱۳۹۶و همکاران ( ييرزايمج يحاضر با نتا ي مطالعه

 مطابقت دارد. )۲۰۱۸رات و همکاران (
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  يريگ جهينت
به  آب ي نهيبهص يتخص يبرا يمدل ،حاضر ي در مطالعه

ش سود يمارون با هدف افزا ياريآب ي شبکهکشت  يالگو
ک يتم ژنتيالگور يساز نهيبهبا استفاده از روش  ياقتصاد

ص آب يتخص يت فعليوضعکه ج نشان داد يساخته شد. نتا
و با  است نه نبودهيکشت شبکه به يو سطح به الگو

را به  يسود اقتصاد توان يمص ين تخصيا يساز نهيبه
زان آب ينه، ميص بهين تخصيش داد. در اي% افزا۱۷زان يم

در  يعنوان منابع آب بهز در مدل يخاک ن موجود در
باعث  مسئلهن يکه ا است شده  نظرگرفته دسترس در

سطح  ،ياريکاهش عمق آب آب يمدل در ازا که شود يم
ج ينتا .دهدش ي% افزا۷زان يبه مرا کشت محصوالت شبکه 

ک در يتم ژنتيمؤثر الگور ييانگر کارايب ،حاضر ي مطالعه
 ،نيبنابرا ص آب است.يتخص يساز نهيحل مسائل به

ن درآمد ياز آب و همچن يبردار ت بهرهيتوان وضع يم
ارتقا داده و  ش در مصرف آبيبدون افزاحاصل از کشت را 

دار يپا يکمک به تحقق کشاورز يدر راستا يگام مهم
مطالعات در  يک سرياز  يبخش ،حاضر ي مطالعهبرداشت. 

در  رو ني، از هماست آب ي نهيبهص يتخص يراستا
 يفعل يمبناشود يشنهاد ميپ يليمطالعات تکم

 صورت بهآب که بر اساس نوع محصول است،  يگذار متيق
ن يشود. همچنر داده ييتغ يليبر حجم آب تحو يمبتن

امکان  ط حاکم بر بازار منطقهيتوان بر اساس شرا يم
ا ن مطالعه ريد که اهداف ايجد يکشت محصول يسنج

عالوه بر موارد رد. يقرار گ ي، مورد بررسبرآورده کند
، آب ي نهيبهص يتخص ييضمانت اجرا يبرانامبرده، 

ن مسئله و اقدامات يرش ايموانع پذد شو يشنهاد ميپ
مورد بحث و از طرف کشاورزان  به آن مربوط يياجرا
 رد.يقرار گ يبررس
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