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  چکيده
  

تهران و البرز،  يها کننده آب در استان مصرف يها ر بخشيسه با سايدر مقا ير آب بخش کشاورزيگ با توجه به مصرف چشم
ن ي. بدکندفايا يآب نقش اساس يت تقاضايريتواند در مد يم ياريآب کشت محصوالت غالب به همراه کم يص آب و الگويتخص

محصوالت و سطح دوم،  يفصل ص درونيکه سطح اول، تخص شدرمدل انجام يدو ز با يساز نهي، بهپژوهشن يمنظور در ا
اول، با درنظر گرفتن سطوح رمدل ين زيتدو ي. برااست يآب ط سال کميکشت محصوالت در شرا يآب و الگو يقيص تلفيتخص

ل يدل . بهبه دست آمد يمصرف ن سود خالص و آبيب رابطه بين ترتيو بد شدن يير سود خالص تعي، مقادياريآب کممختلف 
) استفاده NLP( يرخطيغ يزير بودن تابع هدف، از روش برنامه يرخطيجه غيو درنت سود خالصو  يمصرف آب يرخطيرابطه غ

ک يبه هر  افتهيرکشت و آب اختصاص ينه سطح زير بهيزان آب دردسترس، مقاديمختلف در م يوهايشد. با درنظر گرفتن سنار
، در ياريآب رکشت و استفاده از روش کمير در سطح زيينشان داد که با تغ يساز نهيج حاصل از بهيشدند. نتان يياز محصوالت تع

بهبود  يط فعليسه با شرايدرصد در مقا ٣٦را  استان تهران و البرز يکشاورز بخش يتوان سود اقتصاد ين حالت، ميتر نهيبه
  د.يبخش

 
آب. يت تقاضايريآب، مد صي، تخصيساز نهي، بهيرخطيغ يزير کشت، برنامه يالگو: ي كليديها واژه  
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  مقدمه
 يبخش کشاورز ،کننده آب مصرف يها ان بخشيدر م

 دي% از کل منابع آب تجد٩٠ن مصرف آب (حدود يشتريب
 يد ناخالص مليدرصد تول ١٣تا  ١٢شونده کشور) و حدود 

، ين نقش آب در توسعه بخش کشاورزي، بنابراداردرا 
ارمهم است يبسآب  کننده مصرفن بخش يتر عنوان مهم به

آب  يت تقاضايريمد ي). برا١٣٧٩، يزاده مجاور (قاسم
ک يکامل  يارين آبيد بي، کشاورزان بايبخش کشاورز

د و کاهش عمق آب يحداکثر تول يسطح کوچک برا
رکشت، يزان سطح زيش ميافزا يدر واحد سطح برا ياريآب

 يها ن روشياز جمله ا). ١٩٩٠ش، يگل(ان رنديم بگيتصم
کشت  يالگو يريکارگه بنه آب و يص بهي، تخصيتيريمد

 ياريآب ثر کمؤم روشمحصوالت و استفاده از  يمناسب برا
ي الگو يساز نهينه بهيدر زم ياديز يها پژوهش .است
 يها هدف اقتصاد آن شتريب است که در شدهانجام  کشت

و  ؛ الوشاه١٣٨٧و همکاران،  يمدنظر بوده است (مقدس
ال و يا وي؛ گارس٢٠٠٢؛ قهرمان و سپاسخواه، ٢٠٠٠، رادوان

و  يو منصور ١٣٩٠؛ افروزه و همکاران، ٢٠١٢ز، يفر
ها نشان داد  آن يها پژوهش يج کلي). نتا١٣٨٦کهنسال، 

کشت و انتخاب محصول  ين الگوييبا تعتوان  يمکه 
 ،ياريمختلف آب يها ين استفاده از استراتژيهمچن، مناسب

  ش داد.يافزا را يدر بخش کشاورز يآمد خالص اقتصادرد
محصوالت  يعملکرد باال فقطنکه امروزه يبا توجه به ا

ست بلکه عملکرد محصوالت نسبت به يمدنظر ن يکشاورز
ن يا در پس، مهم استار ياب مانند آب بسيکم يها نهاده

 ياريآب کم روشاستفاده از  يابيو ارز يبررس يبراپژوهش، 
آب  صي، تخصيآب در بخش کشاورز يور ش بهرهيدر افزا

 يمبنا نه بريکشت به ين الگويين محصوالت و تعيب
خالص حاصل از کشت محصوالت  درآمد يحداکثرساز

ر اي) استان تهران با منابع آب بسيو باغ يزراع( يکشاورز
  محدود، مدنظر قرار گرفته است.

  
  ها مواد و روش
يمنطقه مطالعات  

هکتار  ١٨٠٥٩١بالغ بر در استان تهران،  ١٣٨٥در سال 
ن مقدار يکشت محصوالت مختلف بوده که از اريز

هکتار مربوط به  ١١٥هکتار مربوط به غالت،  ١٠٥٣٩٧
و  يهکتار مربوط به محصوالت صنعت ٣٤٢٠حبوبات، 

وزارت ( ر محصوالت بوده استيرکشت سايهکتار ز ٧١٦٥٩

، پژوهشن يمورد استفاده در ا يها داده). ١٣٨٥، يکشاورز
مت يو قد ينه تولي، عملکرد، هزيازآبي، نرکشتيسطح ز

از  محصوالت، يآب ازين نييتع يواحد محصوالت بود. برا
  استفاده شد. CROPWAT 8.0افزار  نرم

  
  يساز مدل ياجزا

رمدل اول، يکه در ز استرمدل يشامل دو ز يمدل اصل
  :استمحصوالت مدنظر  يحداکثر کردن عملکرد نسب

  عبارتند از: يساز نهيبه يها تيودمحد

ل ياز عمق پتانس يمختلف يها نسبت( ياريآب با اعمال کم
ص آب يو تخص ير مختلف عملکرد نسبي)، مقادياريآب آب
از  استفاده با شد. حاصل محصوالت يفصل درون
و  ير متناظر عملکرد نسبيرمدل اول (مقاديز يها يخروج
ر مختلف يمقاد يهر محصول برا سود خالص)، ياريآب آب
 ن سوديب رابطه بيترت نيو بد شد نييتع ياريآب آب

محاسبه  يهر محصول حاصل شد. برا ياريآب خالص و آب
 )٤( معادلهرمدل دوم، از يخالص هر محصول در ز سود

  استفاده شد. 
)٤(  ,c a c cNB Y B= ×  

 و سود يارين آب آبين اساس با داشتن رابطه بيا رب
آب و  يقيص تلفيرمدل دوم (تخصيخالص، تابع هدف در ز

  ر نوشته شد:يبه شکل ز رکشت)يسطح ز
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, متر)، ( میلیi  در مرحله
p

i cW  نیازآبی واقعی محصولc  در
 cNBتعداد مراحل رشد،  g و متر) ( میلی i مرحله

سود  cBسودخالص هر محصول (میلیون ریال بر هکتار)، 
)بر تن،  بر حسب میلیون ریال )c cNB W   تابع سود هر

راندمان بخش  Eسطح زیرکشت (هکتار)،  cAمحصول، 
کل  TA دسترس بخش کشاورزي، آب در agQکشاورزي، 

p، سطح زیرکشت
cW ل يدل به باشد. نیاز آبی واقعی گیاه می

 يد تماميهدف، تول، نکهيتوجه به ا و با يط اجتماعيشرا
رکشت ي، حداقل سطح زاستمحصوالت غالب در استان 

و  يرکشت فعليبرابر با سطح ز يمحصوالت باغ يبرا
 و يط فعليسه با شرايش درمقايدرصد افزا ٥٠حداکثر با 

سطح  يدرصد ٥٠رات ييتغ يمحصوالت زراع يبرا
 ياثرات خشکسال يبررس يبرا. رکشت درنظر گرفته شديز

و در ي، چهار سنارکشت ين الگوييو تع ص آبيدر تخص
 درصد آب موجود در ٤٠و  ٦٠، ٨٠، ١٠٠که  يطيشرا

ر ين اساس مقاديا شد و بردسترس باشد، درنظر گرفته 
افته به ياختصاص  ياريرکشت و عمق آب آبينه سطح زيبه

حل مدل، از  ين پژوهش برايدر ان شد. ييهر محصول تع
 ينگو ابزارياستفاده شد. ل LINGO13.0 يافزار نرمبسته 

 يرخطيوغ يخط يزير توان برنامه از يريگ بهره يساده برا
 صورت مختصر و بزرگ به يليفرموله کردن مسائل خ در
  ).٢٠١٣نگو، يل ي(راهنما هاست ل آنيتحل ه ويتجز

  
ج و بحثينتا  

محصوالت مختلف براساس روش  ياريسود خالص و آب آب
عنوان نمونه تابع  ح شده محاسبه شد که بهيتشر
  نشان داده شده است. ١در شکل  ينيزم بيس
 

  
  ينيزم بيتابع سود س -١کل ش

  

هر مترمکعب آب  يازا به خالصسود ر يمقاد ٢شکل 
طور  دهد. همان يرا در محصوالت مختلف نشان م يمصرف

از، يب، پيشود محصوالت گردو، زردآلو، س يکه مشاهده م
، ينيزم بي، سيفرنگ الس، گوجهي، گيهندوانه، گالب

ن يشتريب بيترت ا، کلزا و جو بهيچغندرقند، گندم، پنبه، لوب
  .ندرا دار يفدر واحد آب مصر سود خالصمقدار 

و سطح  ياريآب آب يقيص تلفيج حاصل از تخصينتا
اد شده ي يويرکشت به محصوالت مختلف در چهار سناريز

ده يد ١طور که در جدول  شود. همان ينجا بحث ميدر ا
که کل آب موجود  يطياول در شرا يويشود، در سنار يم

رکشت محصوالت جو، يدر دسترس باشد مقدار سطح ز
کاهش و در  يط کنونيسه با شرايپنبه، در مقا ا، کلزا ويلوب
افته است با توجه به يش ين مقدار افزاير محصوالت ايسا
هر  يازا به سود خالصن ين محصوالت، کمتريا ٢ل شک

جه گرفت يتوان نت يم پس .دارندرا  يمترمکعب آب مصرف
زان يرکشت در محصوالت، براساس ميکه کاهش سطح ز

  .شود يمها انجام  درواحد مصرف آب آن سود خالص
  

 
  سود خالص محصوالت در شرايط آبياري کامل -٢شکل 

  
درصدي آب  ٤٠و  ٢٠حالي است که با کاهش  اين در

 دردسترس، کاهش سطح زيرکشت عالوه بر محصوالت ياد
بعد از  ٢شده، در گندم ايجاد شد که با توجه به شکل 

کمترين راندمان شده، اين محصول  محصوالت ياد
اقتصادي آب را دارد. با درنظر گرفتن سناريوهاي مختلف و 
تخصيص تلفيقي سطح زيرکشت و آب آبياري، عالوه بر 

آبياري نيز  تغييرات سطح زيرکشت در محصوالت، کم
اين تغييرات در سناريوي اول در جو، لوبيا و  اعمال شد.

ق آب پنبه ديده شد و درسناريوي دوم عالوه بر کاهش عم
آبياري اعمال شد. در  آبياري اين محصوالت، در کلزا نيز کم

y = -4E-05x2 + 0.076x - 14.986
R² = 0.9981
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آبياري بيشتر در لوبيا، براي  سناريوي سوم، عالوه بر کم
آبياري درنظر گرفته شد و در  زميني نيز کم گندم و سيب

آبياري بيشتر در محصوالت  سناريوي چهارم، عالوه بر کم
درقند و زميني، براي محصوالت چغن گندم، لوبيا و سيب

رسد که  نظر مي آبياري ديده شد. به فرنگي نيز، کم گوجه
سازي و براساس  آبياري در محصوالت در جريان بهينه کم

آبياري و همچنين سود خالص  حساسيت محصوالت به کم
  ).٢در واحد سطح محصوالت انجام شده است (جدول 

 
  

  مختلف رکشت محصوالتيدرصد سطح ز -١ل وجد

  
  عمق بهينه آب آبياري در سناريوهاي مختلف -٢جدول 

کنونيشرايط  سناريو  ١٠٠%  ٨٠%  ٦٠%  ٤٠%  
 سطح زيرکشت (درصد) محصوالت
٣٧/٤٨ گندم  ٢٥/٥٠  ٧٢/٣٤  ١٨/٢٤  ١٨/٢٤  
٢٨/٢٥ جو  ٦٤/١٢  ٦٤/١٢  ٦٤/١٢  ٦٤/١٢  
٠٨/٠ لوبيا  ٠٤/٠  ٠٤/٠  ٠٤/٠  ٠٤/٠  

٠٠٨/٠ چغندر قند  ٠١٢/٠  ٠١٢/٠  ٠١٢/٠  ٠١٢/٠  
٩٦/٠ کلزا  ٤٨/٠  ٤٨/٠  ٤٨/٠  ٤٨/٠  
زميني سيب  ٧٨/٠  ١٨/١  ١٨/١  ١٨/١  ٣٩/٠  
فرنگي گوجه  ٨١/٣  ٧١/٥  ٧١/٥  ٧١/٥  ٩٠/١  

٣٧/١ پنبه  ٦٨/٠  ٦٨/٠  ٦٨/٠  ٦٨/٠  
٣١/٠ پياز  ٤٧/٠  ٤٧/٠  ٤٧/٠  ١٦/٠  
٧٨/٢ زردآلو  ١٧/٤  ١٧/٤  ١٧/٤  ٧٨/٢  
٥/٠ گالبي  ٧٥/٠  ٧٥/٠  ٧٥/٠  ٥/٠  
٤١/٤ سيب  ٦٣/٦  ٦٣/٦  ٦٣/٦  ٤١/٤  
٥٤/٦ گردو  ٨١/٩  ٨١/٩  ٨١/٩  ٩١/٨  
٥٨/٤ گيالس  ٨٧/٦  ٨٧/٦  ٨٧/٦  ٥٨/٤  
١٨/٠ هندوانه  ٢٨/٠  ٢٨/٠  ٢٨/٠  ٠٩/٠  
٤٦/٨٤ ١٠٠ ١٠٠ مجموع  ٩٣/٧٩  ٧٩/٦١  

%١٠٠ کنوني سناريو  ٨٠%  ٦٠%  ٤٠%  
متر) عمق آب آبياري (ميلي محصوالت  
٧/٥٩٩ گندم  ٧/٥٩٩  ٧/٥٩٩  ٧٣/٢٨٦  ٨/١٩٨  
٤/٦٠٨ جو  ٥٥/٣٣٥  ٤٢/٨  ٤٢/٨  ٤٢/٨  
٧/٥٤٧ لوبيا  ٤٨/٤٨٩  ٢٩/٣٦٩  ٦٨/٢٤٠  ١٧/١٨٧  

٨/٨٤٦ چغندرقند  ٨/٨٤٦  ٨/٨٤٦  ٨/٨٤٦  ٥٠٧ 
٥/٨٢٦ کلزا  ٥/٨٢٦  ٧٢ ٧٢ ٧٢ 
زميني سيب  ٩/٧٠٥  ٩/٧٠٥  ٩/٧٠٥  ٣٦/٢٢٣ ٦٩٣  
فرنگي گوجه  ٩/٧٨٩  ٩/٧٨٩  ٩/٧٨٩  ٩/٧٨٩  ٣٣/٤٨٨  

٣/٩٠٨ پنبه  ٢٢/١٥٩  ٥٧/١٨  ٥٧/١٨  ٥٧/١٨  
٧/٨٣٢ پياز  ٧/٨٣٢  ٧/٨٣٢  ٧/٨٣٢  ٧/٨٣٢  
 ٨٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ زردآلو
 ٨٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ ٨٨٦ گالبي
٩/١٠٤٦ سيب  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  
٩/١٠٤٦ گردو  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  
٩/١٠٤٦ گيالس  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  ٩/١٠٤٦  
٣/٥٩٣ هندوانه  ٣/٥٩٣  ٣/٥٩٣  ٣/٥٩٣  ٣/٥٩٣  
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شود که در جريان  ديده مي ٣با توجه به جدول 
سازي با کاهش آب در دسترس، مجموع سطح  بهينه

کم شده است. اين در حالي است که با  زيرکشت نيز
دسترس ميزان سود خالص نيز کاهش يافته  کاهش آب در

دسترس و تغيير  که با وجود کاهش آب درطوري  است به
آبياري، سود خالص اقتصادي تا  الگوي کشت و اعمال کم

درصد در مقايسه  ١٩دسترس،  درصدي آب در ٤٠کاهش 
  افته است.با شرايط کنوني افزايش ي

  
  مقادير بهينه سطح زيرکشت و سود خالص و تغييرات آن -٣جدول 

%١٠٠ شرايط فعلي  سناريو  ٨٠%  ٦٠%  ٤٠%  
٢/١٤٣١١٢  سطح زيرکشت (هکتار)  ٢/١٤٣١١٢  ٣٧/١٢٠٨٧٨  ٩٥/١٠٥٧٩٠  ٥٩/٨٨٤٢٢  

-١٦ ٠ -  تغييرات سطح زيرکشت در مقايسه با شرايط کنوني (درصد)  ٢٦-  ٣٨-  
٢/٣١٣٦٤٦٩  سود خالص  ٢٦٤٠٤٩١ ٣٧٣١٠٦٧ ٤٠٥٠٤٣٦ ٤٢٧٥٩٩٣ 

-١٦ ١٩ ٢٩ ٣٦ -  تغييرات سود خالص در مقايسه با شرايط کنوني  

  
  گيري نتيجه

هاي اخير تقاضاي آب براي آبياري  با توجه به اينکه در دهه
هاي  طرفي تقاضاي آب در بخش افزايش يافته است، از

به  نيز رو شرب و صنعت که داراي ارزش باالتري هستند
وري آب در  هاي افزايش بهره افزايش است، استفاده از روش

رار بخش کشاورزي، امري ضروري است. با توجه به ق
گرفتن استان تهران در منطقه خشک، از طرفي محدود 

هاي اخير، کشاورزان  بودن آب و کاهش منابع آب در سال
توانند با کاهش عمق آب آبياري براي محصوالت و  مي

 خالص منطقه را افزايش دهند. تغيير الگوي کشت، درآمد
پس ارائه مدل تخصيص آب و زمين، استفاده از شيوه 

آبياري و افزايش سطح زيرکشت محصوالتي  بسيار مؤثر کم
با راندمان اقتصادي باالتر در راستاي توسعه اقتصادي 

  تواند راهکاري مناسب باشد. بخش کشاورزي مي
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