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کاربرد روش پويايي سيستم در شبيهسازي و بهينهسازي الگوي کشت شبکة آبياري و زهکشي سمت راست
آبشار اصفهان
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حامد نوذري ،*1وجيهه محسني

 .1استاديار گروه علوم و مهندسی آب دانشكدة كشاورزي دانشگاه بوعلی سيناي همدان
 .2دانشجوي كارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشكدة كشاورزي گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه بوعلی سيناي همدان
(تاريخ دريافت1393/11/10 :ـ تاريخ تصويب)1394/3/4 :

چکيده
در اين تحقيق استفادة تلفيقی از منابع آب شبكة آبياري و زهكشی سمت راست آبشار اصفهان ،كه يكی از شبكههاي
بحرانی حوضة زايندهرود است ،با روش پويايی سيستم شبيهسازي شد .سپس ،به منظور تعيين الگوي كشت بهينه ،از تابع
نسبت درآمد به هزينه استفاده شد .اين هدف براي دو حالت توجه و عدم توجه به قيد حفظ مجموع مساحت محصوالت
كشتشده در سال مبنا (سال زراعی 1385ـ  )1386با روشهاي مختلف مديريت آب آبياري و با اعمال محدوديت
درصدهاي مختلف تغيير در سطح زير كشت هر يک از محصوالت شبكه در اين سال تعريف شد .به منظور اعتباريابی
نتايج مدل ،عملكرد محاسبهاي و مشاهدهاي محصوالت موجود در شبكه مقايسه شدند و مقدار شاخصهاي جذر ميانگين
مربعات خطا ( ،)RMSEخطاي استاندارد ( ،)SEو ضريب همبستگی ( )R2براي عملكرد اين محصوالت ،به ترتيب209/98 ،
كيلوگرم بر هكتار و  0/007و  0/99محاسبه شد كه دقت باالي مدل را نشان میدهد .همچنين نتايج نشان داد در صورت
حفظ و عدم حفظ محدوديت مجموع مساحت زير كشت در سال مبنا ،بيشترين مقدار درآمد به هزينه ،به ترتيب ،برابر
 3/025و  3/144و مربوط به نحوة برداشت از آب زيرزمينی بر اساس نياز آبی با اجازة  50درصد تغيير در سطح زير كشت
هر يک از محصوالت است .سطح زير كشت موجود از سطح زير كشت مطلوب فاصلة زيادي دارد و تركيب محصوالت
عمدة شبكه نامناسب است.
کليدواژگان :استفادة تلفيقی ،الگوي كشت ،بهينهسازي ،درآمد به هزينه ،منابع آب سطحی و زيرزمينی.

مقدمه

*

محدوديت منابع آب ،افزايش روزافزون تقاضاي آب ،و تغيير
اقليم حيات و كيفيت منابع آب را به مخاطره انداخته است .در
دشت كوهپايهـ سگزي اصفهان منبع اصلی تأمينكنندة آب
سطحی رودخانة زايندهرود است كه با توجه به خشکسالیهاي
پياپی بهشدت دچار مشكل شده است .اين موضوع باعث روي
آوردن شديد كشاورزان منطقه به برداشت بیرويه از آبهاي
زيرزمينی و عدم توجه به وضعيت آبخوان موجب ايجاد بيالن
منفی در منطقه شده است .شبكة آبياري و زهكشی سمت
راست آبشار يكی از شبكههاي دشت مذكور است كه بيالن آب
زيرزمينی منفی دارد ( .)Ministry of Energy, 2010توجه به
اهميت اين شبكه در منطقه از يک سو و وجود معضل افت
شديد سطح ايستابی در اين منطقه از سوي ديگر لزوم مطالعة
منابع آب سطحی و زيرزمينی در اين منطقه و بهينهسازي
** نويسندة مسئولhanozari@yahoo.com :

الگوي كشت منطقه را ،به منظور مديريت برداشت آب ،ضروري
میسازد.
اما يكی از ابزارهاي قوي مديريتی ،كه در سالهاي اخير از
آن براي شبيهسازي سيستمهاي پيچيدة منابع آب بسيار
استفاده شده ،روش پويايی سيستم است .در اين روش به روابط
ديناميكی بين خصوصيات كمّی و كيفی آب و حتی مسائل
اجتماعیـ اقتصادي توجه میشود و سيستم مورد نظر بدون نياز
به رياضيات پيچيده بهسهولت قابل شبيهسازي است
).(Salavitabar et al., 2006
 )2013( Gohari et al.قابليت انتقال آب به حوضة
زايندهرود را ،جهت تأمين تقاضاي روبهرشد آب در اين حوضه،
بررسی كردند .آنها به كمک روش پويايی سيستم يک مدل
براي تعيين روابط متقابل بين زيرسيستمهاي مختلف كشاورزي،
اقتصادي ،اجتماعی ،و هيدرولوژيكی حوضه توسعه دادند و
دريافتند تأمين آب بيشتر براي اين حوضه به افزايش تقاضاي
آب منجر خواهد شد .بنابراين ،انتقال آب به اين حوضه را
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سياستی نامناسب معرفی كردند و به حداقل رساندن تقاضاي
آب كشاورزي از طريق تغيير الگوي كشت را بهترين راهحل براي
حل مشكل كمبود آب دانستند .در تحقيقی كه در كايروان
تونس انجام شد نيز از روش پويايی سيستم جهت ارزيابی كمبود
آب در اين منطقه ،با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي كشاورزان
و حفظ محيط زيست ،استفاده شد .اين محققان استفاده از اين
روش را مفيد قلمداد كردند (.)Susink et al., 2012
 )2014( Alizadeh et al.با استفاده از مدلسازي به روش
پوياي سيستم به ارزﯾ

سنارﯾ

يی جهت توسعة سﯿ

هاي

آبﯿ ري تحت فشار بر منابع آب زﯾ زمﯿ  ،با لحاظ جنبههاي
اقتصادي و زيستمحيطی ،پرداختند .اين محققان نشان دادند،
در صورت استفاده از منابع آب سطحی ،توسعة سﯿ
آبﯿ ري بارانی ،اگر با افزاﯾ
افزاﯾ

هاي

سطح كشت همراه نباشد ،باعث

درآمدهاي ملی و كاهش افت آبهاي زﯾ زمﯿ

خواهد

شد.
 )2014( Nozari and Liaghatبه كمک روش پويايی
سيستم نحوة حركت آب و امالح را در خاک ،در حضور لولههاي
زهكش زيرزمينی ،شبيهسازي كردند و نشان دادند اين روش
بهخوبی میتواند ميزان زهاب و امالح خروجی از لولههاي
زهكش را شبيهسازي كند.
 )2012( Hosseini and Bagheriمدلسازي سيستم منابع
آبهاي سطحی و زيرزمينی دشت مشهد را براي تحليل
استراتژيهاي توسعة پايدار به روش پويايی سيستم انجام دادند.
آنها با در نظر گرفتن سه شاخص تنش منابع آب ،بهرهوري
اقتصادي ،و متوسط نياز آبی دشت به تبيين استراتژيهاي
دشت ،در جهت پايداري منطقه ،اقدام كردند و نتيجه گرفتند
تغيير الگوي كشت سياستی برتر ،به منظور بهبود وضعيت منابع
آب دشت ،است.
 )2010( Verdinejadتأثير كميت و كيفيت آب آبياري را
بر عملكرد محصوالت و انتقال آب و امالح در نيمرخ خاک ،در
شبكة آبياري و زهكشی سمت راست آبشار ،با استفاده از مدل
 ،SWAPشبيهسازي كرد و نتايج شبيهسازي اين مدل را خوب
ارزيابی كرد.
 )2011( Naseri et al.بهرهبرداري تلفيقی از منابع آب
سطحی و زيرزمينی پاياب سد شهر چاي (اروميه) را به روش
پويايی سيستم مدل كردند .واسنجی حجم مخزن
شبيهسازيشده با رفتار مخزن سد و عملكرد سيستم آبخوان
شبيهسازيشده با آبنگار معرف آب زيرزمينی تطابق مناسب

نشان داد و نتايج حاكی از توانايی مدل در تلفيق منابع آب است.
 ،)2004( Elmahdi et al.به منظور ماكزيمم كردن سود
خالص ناشی از مصرف آب و به حداقل رساندن ميزان آب
مصرفی در آبياري زمينهاي كشاورزي ،يک مدل برنامهريزي
خطی را با مدل ديناميكی  NSOM1تركيب و نتايج را با نتايج
روش پويايی سيستم مقايسه كردند .نتايج نشان داد ديدگاه
سيستم ديناميكی پتانسيل بهينهسازي را دارد و میتوان با
استفاده از آن در مواقع كمبود آب كشاورزي را مديريت كرد.
از مزيتهاي بهينهسازي به كمک  Vensimسازگاري
روش شبيهسازي و بهينهسازي اين محيط با سيستمهاي
پيچيده و توانايی بهينهسازي همة پارامترها نسبت به زمان است.
در اين سيستم نيازي به لينک بين دو محيط مجزاي
شبيهسازي و بهينهسازي نيست .البته ،با توجه به اينكه در اين
محيط از روش  powellبراي بهينهسازي استفاده میشود ،يكی
از محدوديتهاي آن احتمال قرار گرفتن در كمينة موضعی
است .گفتنی است محققان مختلف مانند  )2012( Wilhelmاين
روش را با روشهاي ديگر مقايسه كردهاند و اختالف نتايج را با
كمينة عمومی ناچيز شمردهاند.
هدف تحقيق حاضر توسعه و بسط مدلی است كه عالوه بر
شبيهسازي عملكرد محصوالت شبكة آبياري و زهكشی سمت
راست آبشار ،به كمک روش پويايی سيستم ،بتواند الگوي كشت
اراضی را به گونهاي بهينه كند كه عالوه بر پايداري منابع آب
منطقه درآمد به هزينة معقولی براي كشاورزان همراه داشته
باشد.

مواد و روشها
محدودة مطالعهشده

شبكة آبياري سمت راست آبشار در قسمت ميانی شبكههاي
آبياري اصفهان و در حوضة هيدرولوژيک رودخانة زايندهرود و
دشت كوهپايه و سگزي واقع شده است (شكل  .)1سطح اراضی
كشاورزي طراحیشدة زيردست كانالهاي آبياري حدود 15000
هكتار است .اين شبكه در محدودة طول جغرافيايی  51/50تا
 52/09و عرض جغرافيايی  32/42تا  32/67و ارتفاع متوسط
 1500متر از سطح دريا واقع است ( .)Akbari et al., 2003آب
مورد نياز شبكه از طريق انحراف آب در محل سد انحرافی آبشار و
چاههاي عميق و نيمهعميق منطقه تأمين میشود.
1. Network Simulation Optimisation Model
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میتوانند به صورت روابط جبري ،نمودار ،يا جدول باشند

(Ho et

) .al., 2005ارتباط بين اجزاي سيستم خطی نيست ،بلكه به
صورت حلقههاي علت و معلولی است و به صورت دو نوع حلقة
تقويت (بازخورد مثبت) و تعديل (بازخورد منفی) وجود دارد .در
بازخورد مثبت متغير اوليه با كاهش يا افزايش در متغير ديگر در
نهايت منجر به كاهش يا افزايش در خود و در بازخورد منفی
متغير اوليه با كاهش يا افزايش در متغير ديگر در نهايت منجر
به افزايش يا كاهش در خود میشود.
ساختار مدل

هدف مدلسازي در اين تحقيق ايجاد و توسعة يک مدل
شکل  .1شبکة آبياري و زهکشي سمت راست آبشار دشت کوهپايه -سگزي

بهينهسازي جهت بهرهبرداري پايدار از آب زيرزمينی ،از طريق

روش پويايي سيستم

تعيين الگوي بهينة كشت ،با تعريف هدف حداكثرسازي درآمد

روش پويايی سيستم روش شبيهسازي شیگرا و بر پاية بازخورد

به هزينه ،در دو حالت توجه و عدم توجه به محدوديت حفظ

است كه میتواند ،عالوه بر تشريح سيستمهاي پيچيده ،امكان

مجموع مساحت در سال زراعی 1385ـ  1386و محدوديت

دخالت مؤثر كاربر در توسعة مدل و جلب اطمينان وي در طول

برداشت از آب زيرزمينی است.

فرايند مدلسازي را فراهم كند .در اين پژوهش از محيط

اطالعات ورودي به مدل

برنامهنويسی  ،Vensimكه يكی از ابزارهاي برنامهنويسی به روش

دادههاي مورد نياز براي اين تحقيق عبارت است از  .1سطح زير

پويايی سيستم است ،استفاده شد .چهار عنصر اصلی مدلسازي

كشت و الگوي كشت ماهيانه براي تعيين ميزان آب مورد نياز

سيستمها در اين محيط ذخيره ،جريان ،رابطها ،و

كشاورزي؛  .2ميزان عملكرد محصوالت؛  .3هزينة آب سطحی و

تبديلكنندهها هستند .ذخيره يا تراز براي تشريح هر پارامتر يا

پمپاژ آب زيرزمينی؛  .4قيمت فروش محصوالت؛  .5حجم آب

متغيري كه تجمع میيابد استفاده میشود .جريانها فرايندهايی

سطحی و زيرزمينی در دسترس.

را نشان میدهند كه ذخاير را پر يا خالی میكنند .اتصاالت يا

به علت كامل بودن آمار و اطالعات سال زراعی 1385ـ

رابطها براي نشان دادن روابط بين متغيرهاي مدل استفاده

 1386در شبكة سمت راست آبشار ،اين سال سالِ مبنا انتخاب

میشوند .مبدلها ورودي را به خروجی اتصال میدهند ،كه

شد.

جدول  .1سطح زير کشت محصوالت عمدة شبکه در سال زراعي 1385ـ  1386بر حسب هکتار

محصول زراعی

پياز

چغندر

ذرت

گندم

جو

يونجه

برنج

آفتابگردان

سطح زير كشت

885

30

3030

6480

1230

1095

855

120

ميزان حجم آب براي سه نحوة مديريت آب آبياري بر
اساس آبياري موجود در سال مبنا بر اساس پتانسيل برداشت از
آب زيرزمينی شبكه و بر اساس نياز آبی محصوالت ،به ترتيب،
برابر  ،174/15 ،215و  94ميليون متر مكعب است .همچنين،
آب سطحی درنظرگرفتهشده براي هر نحوة مديريت آب آبياري
 59/6ميليون متر مكعب است .گفتنی است اطالعات منابع آب
شبكه از وزارت نيرو و سازمان آب منطقهاي اصفهان و اطالعات
نياز آبی گياهان زراعی از معاونت آب و خاک وزارت جهاد
كشاورزي تهيه شد.

مدل شبيهسازي

حلقههاي علت و معلولی عملكرد محصول نسبت به كمّيّت و
كيفيت آب آبياري به منزلة نمونهاي از حلقههاي كارشده در اين
مدل ،به صورت شكل  ،2و حلقه هاي زيرمدل برداشت آب
زيرزمينی به صورت شكل  3است.
 )2014( Nozari et al.مدل ديناميكی مزارع شبكة آبياري
و زهكشی سمت راست آبشار را با هدف شبيهسازي عملكرد
محصوالت شبكه با توجه به كميت و كيفيت آب آبياري آن ارائه
و آن را واسنجی و اعتباريابی كردند )2013( Azadi .نيز ،به

 468تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،3پاييز 1394

منظور واسنجی و اعتباريابی نتايج مدل مذكور ،در مجموع از نُه
تيمار آزمايشی محصول چغندر قند ،كه از مزرعة تحقيقاتی
شبكة فوق جمعآوري شده بود ،استفاده كرد و ميزان برازش
ميان مقادير اندازهگيري و شبيهسازيشدة روزانة رطوبت خاک،
شوري خاک ،و عملكرد محصول را براي همة تيمارها با محاسبة
شاخصهاي آماري  RMSEو خطاي استاندارد به دست آورد.
ميانگين شاخص  RMSEاين پارامترها براي همة تيمارها ،به
ترتيب 0/076 ،و  1/13دسیزيمنس بر متر و  2776/98كيلوگرم

بر هكتار و خطاي استاندارد آنها ،به ترتيب ،0/12 ،0/24 ،و
 0/07برآورد شد كه دقت خوبی را نسبت به شرايط واقعی نشان
داد .در تحقيق حاضر نيز ابتدا از اين مدل جهت شبيهسازي
الگوي كشت منطقه استفاده شد .به منظور ارزيابی نتايج مدل،
رفتار مدل با رفتار مرجع مقايسه شد .يكی از متغيرهايی كه
صحتسنجی آن بررسی شد و در تحليل نتايج اين تحقيق از
اهميت بسيار زيادي برخوردار است عملكرد محصوالت است
(شكل .)4
+

ضريب رطوبتی خاک
1

عملكرد محصول +

+
تبخير و تعرق واقعی

رطوبت خاک
+

-

شوري آب آبياري

شوري نفوذ عمقی

كمبود آب نفوذي به ناحيه زيرين
+

-

+

+
شوري آب زيرزمينی

7

3

آب خاک
-

شوري خاک
+

-

آب آبياري

+

6

+
 +جريان رو به باال

نفوذ عمقی

5
+

 +نياز آبشويی

شوري جريان رو به باال

+

4

+

2

ت راز سطح آب
شکل  .2حلقههاي علت و معلولي عملکرد محصول )(Nozari et al., 2014

)
(

۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

شکل  .4عملکرد واقعي و شبيهسازيشدة محصوالت با توجه به شرايط
شکل  .3حلقههاي علت و معلولي برداشت آب زيرزميني

مقدار شاخصهاي جذر ميانگين مربعات خطا (،)RMSE
خطاي استاندارد ( ،)SEو ضريب همبستگی ( )R2براي عملكرد
اين محصول ،به ترتيب 209/98 ،كيلوگرم بر هكتار ،0/007 ،و
 0/99محاسبه شد .گفتنی است در مطالعات پيشين در زمينة
ارزيابی مدلهاي شبيهسازي عملكرد محصول (مانند مدل
 )SWAPمحققان شاخص آماري جذر ميانگين مربعات خطا را تا
 5/37تن در هكتار ،معادل  5370كيلوگرم بر هكتار ،براي گياه

موجود در شبکه در سال زراعي 1385ـ 1386

چغندرقند خوب ارزيابی كردهاند ( .)Verdinejad, 2010بنابراين،
با توجه به مقادير خطاي استاندارد و همچنين جذر ميانگين
مربعات خطا میتوان انطباق بين نتايج شبيهسازي و دادههاي
صحرايی را در تحقيق حاضر مناسب دانست.
سپس ،با توجه به حفظ منابع آب شبكه و كشاورزي
پايدار ،مدل مذكور توسعه داده شد تا به كمک آن بتوان الگوي
كشت بهينه را در منطقه براي محدوديتهاي مختلف منابع آب

نوذري و محسني :کاربرد روش پويايي سيستم در شبيهسازي و ...

و به منظور دستيابی به شرايط بهينة اقتصادي در منطقه تعيين
كرد.
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(رابطة )2
∑c {(WN) c * Ac} ≤ (IN-Surface Water)c + (IN-Ground Water)c

(رابطة )3

ايجاد مدل بهينهسازي

)∑c {(IN-Surface Water)c * Ac} ≤ ∑ (WA-Surface Water

طراحي و ارزيابي سياستها

از مواردي كه در تعيين الگوي كشت براي يک شبكه اهميت
دارد در نظر گرفتن سودآوري محصوالت كشتشده براي
كشاورزان آن شبكه است .در پژوهش حاضر ،ميزان درآمد به
هزينهها براي سه حالت الگوي كشت موجود در سال مبنا،
آبياري بر اساس نياز آبی محصوالت ،و آبياري بر اساس پتانسيل
برداشت از آب زيرزمينی محاسبه شد .سپس ،به منظور
بيشينهسازي درآمد به هزينه ،الگوي كشت جديدي پيشنهاد
شد .از طرفی ،با توجه به معضل كمآبی و ممنوعه بودن شبكه از
نظر بهرهبرداري از آب زيرزمينی ،براي الگوي كشت
پيشنهادشدة شبكه بايد آب به ميزان كافی در دسترس باشد و
تأمين اين ميزان آب بايد به گونهاي باشد كه افت تراز سطح آب
اتفاق نيفتد و برداشت آب پايدار بماند .در اين زمينه
سياستهايی براي دست يافتن به بهترين الگوي كشت در سه
نحوة مديريت آبياري ،شامل  .1برداشت از آب زيرزمينی مطابق
با سال مبنا؛  .2برداشت از آب زيرزمينی مطابق با نياز آبی
محصوالت؛  .3برداشت از آب زيرزمينی به گونهاي كه افت تراز
اتفاق نيفتد (پتانسيل برداشت) تعريف و نتايج آنها بررسی شد.
گفتنی است به منظور مديريت صحيح و پايدار در امر
آبياري و برداشت از منابع آب زيرزمينی تغيير الگوي كشت
حاالت مذكور براي دو حالت حفظ و عدم حفظ مجموع سطح
زير كشت محصوالت عمده در سال مبنا بررسی شد .همچنين ،با
توجه به عدم امكان تغيير ناگهانی الگوي كشت در منطقه،
محدوديتهاي  ،40 ،30 ،20 ،10و  50درصد تغيير در سطح
زير كشت هر يک از محصوالت شبكه نسبت به سال زراعی مبنا
در نظر گرفته و اجرا شدند.

)رابطة (4

∑c {( IN-Ground Water)c * Ac} ≤ Potential

 Z1تابع درآمد به هزينه C ،محصوالت موجود در الگوي
كشت Incomc ،درآمد حاصل از

محصوالت بر حسب ريالCostc،

كل هزينههاي صرفشده براي محصوالت بر حسب ريال،

Yc

عملكرد محصوالت بر حسب كيلوگرم بر متر مربع Ac ،مساحت
هر محصول بر حسب متر مربع Pc ،قيمت هر محصول بر حسب
ريال )PC-SW( ،هزينة آب سطحی بر حسب ريال(IN-Surface ،

 Water)cآب سطحی مورد نياز براي آبياري هر محصول بر
حسب متر (IN-Ground Water)c ،آب زيرزمينی مورد نياز براي
آبياري هر محصول بر حسب متر (PC-GW) ،هزينة پمپاژ آب
زيرزمينی بر حسب ريال VCc ،هزينة متغيرهايی مثل علفكش،
كاشت ،و كود بر حسب ريالTA ،مساحت كل شبكه بر حسب
متر مربع (WN)c ،آب مصرفی براي هر محصول بر حسب متر
مكعب (WA-Surface Water) ،كل آب سطحی موجود بر
حسب متر مكعب ،و  Potentialميزان پتانسيل برداشت از آب
زيرزمينی بر حسب متر مكعب است.
محدوديت  1مربوط به سطح زير كشت محصوالت است.
اين محدوديت بدين جهت است كه مجموع سطح زير كشت
همة محصوالت از مساحت كل شبكه بيشتر نشود .بر اساس
محدوديت  2آب مورد نياز محصوالت كشتشده از دو منبع
جريانات سطحی و زيرزمينی تأمين میشود .طبق محدوديت 3
حجم آب سطحی مصرفی براي محصوالت الگوي كشت از ميزان
حجم آب سطحی موجود در شبكه بيشتر نخواهد شد.
محدوديت  4با توجه به هدف پايداري آبخوان در منطقه تنظيم
شده است .بر اين اساس ميزان برداشت از سفرههاي آب

الگوي کشت بهينة شبکه

زيرزمينی در هر سال نبايد از ميزان تغذية ساليانة اين سفرهها

به منظور تعيين الگوي كشت بهينه و بهرهبرداري پايدار از منابع
آب زيرزمينی دو دسته محدوديت سطح زير كشت و منابع آب
به صورت روابط  1تا  4تعريف شد:

بيشتر باشد تا سطح سفره ثابت بماند و افت نكند .به عبارت
ديگر ،ميزان خروجی از سفرة آب زيرزمينی بايد با ميزان ورودي
آب به سفره برابر يا كمتر از آن باشد .گفتنی است ميزان تغذية

)Max Z1 = ∑c (Incomc/Costc
)Incomc = ∑c (Yc * Ac * Pc

ساليانة سفرة منطقه مورد مطالعه به كمک گزارش مطالعات

Costc= ∑c{(IN-Surface Water) c * Ac * (PC-SW)} + ∑c

بههنگامسازي اطلس منابع آب شركت مديريت منابع آب

} {(IN-Ground Water)c*Ac * (PC-GW)} + ∑c { Ac * VCc

منطقهاي اصفهان ،كه در سال  1389تهيه شده ،محاسبه شده

)رابطة (1

St: ∑c Ac ≤ ∑ TA

است.
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حلقههاي علت و معلولي شبکه

شكل  5نمونهاي از نمودارهاي علت و معلولی بهينهسازي مدل،
مربوط به بخش درآمد به هزينه ،را به صورت حلقههاي
بازخوردي نشان میدهد .همانطور كه مالحظه میشود ،در
حلقة  ،1با افزايش سطح زير كشت ،ميزان درآمد افزايش میيابد
و همين موضوع باعث ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح زير
كشت میشود و يک حلقة مثبت تشكيل میدهد .در حلقة  ،2با
افزايش سطح زير كشت ،عملكرد محصوالت به علت كاهش
ميزان آب در دسترس كاهش میيابد و باعث كاهش درآمد و در
نتيجه تقاضا براي كاهش سطح زير كشت میشود و يک حلقة
منفی تشكيل میدهد .از طرفی ،در حلقة  3نيز ،با افزايش سطح
زير كشت ،به علت زياد شدن محصول ،قيمت خريد محصول
كاهش و در اثر كاهش قيمت آن درآمد كاهش میيابد كه در

شکل  .5حلقههاي علت و معلولي درآمد به هزينة شبکه

نهايت موجب كاهش سطح زير كشت میشود .در حلقة  ،4با
افزايش سطح زير كشت ،حجم آب سطحی مصرفی افزايش
میيابد و در نتيجه هزينة آب سطحی باال میرود .اين خود باعث
كاهش تقاضا براي افزايش سطح زير كشت میشود .همينطور،
با افزايش سطح زير كشت ،ميزان آب زيرزمينی و هزينة پمپاژ
آب زيرزمينی افزايش میيابد و در اثر افزايش آنها تقاضا براي
افزايش سطح زير كشت كم میشود و حلقهاي منفی تشكيل
میدهد (حلقة  .)5در حلقة  6نيز با افزايش سطح زير كشت
هزينة ثابت افزايش میيابد و افزايش هزينة ثابت باعث كاهش
تقاضا براي افزايش سطح زير كشت میشود .در هر يک از
حلقههاي  ،8 ،7و  9به ترتيب با افزايش هزينههاي آب سطحی
و پمپاژ آب زيرزمينی و ثابت هزين] كل شبكه افزايش میيابد و
با افزايش آن سطح زير كشت كم میشود .در حلقة  10با
افزايش سطح زير كشت هزينة كل شبكه افزايش میيابد كه
باعث كاهش سود به هزينة شبكه میشود .از طرفی در حلقة
 ،11با افزايش سطح زير كشت ،ميزان درآمد افزايش میيابد و

شکل  .6نمودار ذخيرهـ جريان درآمد به هزينه در حالت حفظ مجموع

در اثر افزايش آن ميزان سود به هزينة شبكه باال میرود كه در

مساحت کشتشده در سال زراعي 1385ـ 1386

نهايت منجر به افزايش سطح زير كشت میشود و يک حلقة
مثبت به وجود میآورد.
نمودار ذخيرهـ جريان درآمد به هزينة شبکه

روابط مؤلفههاي درآمد ،هزينهها ،سيستم آب سطحی ،و
زيرزمينی بخش بهينهسازي مدل به صورت ذخيرهـ جريان در
شكل  6میآيد.

يافتهها و بحث
برآورد پارامترهاي اقتصادي در شرايط الگوي کشت موجود در
سال زراعي 1385ـ 1386

با توجه به شرايط مذكور ،پارامترهاي اقتصادي كشت محصوالت
در شبكه بررسی شد كه نتايج آن در جدول  2میآيد.

نوذري و محسني :کاربرد روش پويايي سيستم در شبيهسازي و ...
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جدول  .2پارامترهاي اقتصادي برآوردي براي سناريوهاي مختلف (ميليون ريال)

نحوة آبياري
محصول زراعی
پياز
چغندرقند
ذرت
گندم
جو
برنج
يونجه
آفتابگردان

سال زراعی مبنا
درآمد

هزينهها

پتانسيل برداشت از منابع آب زيرزمينی

درآمد به هزينه

25255/2 47000
457/3
600
27264/5 84820
53873/4 123370
8829/2 17270
20422/9 76300
18349/9 49820
1263/5
2700

1/86
1/3
3/1
2/3
1/96
3/74
2/7
2/14

درآمد

هزينهها

نياز آبی محصوالت

درآمد به هزينه

درآمد

1/9
1/2
3/3
2/5
2/1
3/99
2/9
2/3

46170
96/524
80550
122860
16700
75560
48020
2645

24559/8 46590
422/5
6/525
25190/4 84010
50130/2 123220
8174/6 17150
19323/3 77100
16812
49360
1191/6
2687

هزينهها درآمد به هزينه
23885/2
389/4
23219/9
46573/2
752/9
18277/7
15341/9
1123/1

1/9
1/35
3/5
2/6
2/2
4/1
3/1
2/4

محدوديت حفظ مجموع مساحت در سال مبنا اعمال نشده
است .بنابراين ،امكان دارد مجموع مساحتهايی كه مدل
پيشنهاد میكند كمتر يا بيشتر از مقدار مساحت كشتشده در
سال مذكور شود.
با توجه به نتايج جدول  ،3بيشترين مقدار درآمد به هزينه

با توجه به جدول  ،2متوسط نسبت درآمد به هزينة
محصوالت ،مطابق شرايط مبنا ،پتانسيل برداشت از منابع آب
زيرزمينی ،و نياز آبی محصوالت ،به ترتيب ،2/75 ،2/58 ،و 2/88
است .مالحظه میشود كه بيشترين نسبت درآمد به هزينة
محصوالت مربوط به زمانی است كه مطابق نياز آبی محصوالت
آبياري صورت گيرد و كمترين اين مقدار نيز متعلق به شرايط
سال زراعی مبناست .اين بدان مفهوم است كه مصرف آب
مطابق با نياز آبی محصوالت بيشترين كاركرد و آبياري مطابق با
سال مبنا كمترين كاركرد را داراست.

شكل  7الگوي كشت بهينة پيشنهادي توسط مدل (براي

اعمال سناريوها با تغيير مساحت سطح زير کشت شبکه در

بيشترين مقدار درآمد به هزينة ارائهشده در جدول  )3را با

سال زراعي مبنا

الگوي كشت اجراشده در سال مبنا مقايسه میكند.

برابر  3/144و مربوط به نحوة برداشت از آب زيرزمينی ،بر اساس
نياز آبی ،با اجازة  50درصد تغيير در سطح زير كشت هر يک از
محصوالت است.

در اين سياست ،براي تعيين الگوي كشت توسط مدل،
جدول  .3مقادير بهينهشدة درآمد به هزينه براي محدوديتهاي  ،10،20،30،40و  50درصد تغيير در مساحت سطح زير کشت هر يک از محصوالت در سال مبنا

درآمد به هزينه

نحوة برداشت از
آب زيرزمينی

%10

%20

%30

%40

%50

بر اساس برداشت سال مبنا
بر اساس پتانسيل برداشت
بر اساس نياز آبی

2/395
2/48
2/851

2/439
2/531
2/906

2/445
2/532
2/898

2/546
2/649
3/04

2/605
2/716
3/114

شکل  .7الگوي کشت بهينة مدل و الگوي کشت سال مبنا

سطح زیر کشت )هکتار(

الگوی کشت موجود
در سال مبنا

۷۰۰۰
۶۰۰۰
۵۰۰۰
۴۰۰۰
۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰

مشاهده میشود سطح زير كشت همة محصوالت به جز
دو محصول ذرت و برنج نسبت به سال مبنا كاهش يافته است.
باالترين سطح زير كشتی كه با محدوديت تغيير سطح زير كشت
به ميزان  50درصد براي اين دو محصول وجود دارد ،به ترتيب،
 4545و  1282/5هكتار است .به عبارت ديگر ،طبق جدول و
نمودار مربوطه ،براي هر يک از اين محصوالت نهايت سطح زير
كشت مجاز به آنها اختصاص داده شده است .اين نتيجه به اين
علت است كه دو محصول ذرت و برنج ،به ترتيب ،با داشتن
درآمد به هزينههاي  3/11و  3/74سودآورترين محصوالت نسبت
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به ديگر محصوالت در منطقهاند .بنابراين ،افزايش سطح زير
كشت آنها میتواند بيشترين عملكرد را در جهت تأمين هدف،
كه بيشينهسازي درآمد به هزينه است ،داشته باشد .مقدار درآمد
به هزينة بقية محصوالت بين  1/31تا  2/72متغير است و سطح
زير كشت آنها نسبت به حالت موجود تا حداكثر ميزان ممكن
كاهش يافته است .گفتنی است افزايش سطح زير كشت اين
محصوالت نيز با توجه به محدوديت برداشت از آب زيرزمينی
است و مقدار برداشت نبايد از حد مجاز بيشتر شود.
در ارتباط با الگوي كشت ،مورد شايان توجه ديگر مجموع
سطح زير كشت محصوالت است .مجموع مساحتهاي
محصوالت كشتشده از محدوديت  10درصد تغيير به  50درصد
پيوسته كاهشی است؛ طوري كه مقدار اين عدد براي محدوديت
 50درصد برابر  10747/5هكتار است .اين در حالی است كه
مجموع سطح زير كشت شبكه در سال مبنا  13725هكتار بوده
است .به عبارت ديگر ،چنانچه محدوديت حفظ مجموع مساحت
در سال مبنا برداشته شود ،مجموع سطحهاي زير كشت كاهش
خواهند داشت .اين مطلب گوياي نامتناسب بودن الگوي كشت
فعلی با شرايط اقتصادي و ويژگیهاي گياهی محصوالت عمدة
شبكه است.
گفتنی است ميزان برداشت از آب زيرزمينی براي الگوي
كشت بهينه (با محدوديت  50درصد تغيير سطح زير كشت هر

محصول) در سه سناريوي برداشت مطابق شرايط سال مبنا ،بر
اساس پتانسيل برداشت (حد مجاز) و بر اساس نياز آبی ،به
ترتيب 82 ،و  78و  30درصد از مقدار كل است و مقادير آنها،
به ترتيب ،برابر  176/26و  135/78و  28/79ميليون متر مكعب
است.
اعمال سناريوها با حفظ مقدار مجموع مساحت کشتشده در
سال زراعي مبنا

در اين دسته سناريوها دقيقاً مشابه سناريوهاي قبلی عمل شده
است؛ با اين تفاوت كه محدوديت حفظ مجموع مساحت
كشتشده در سال شاخص اعمال شده است .بنابراين ،مجموع
سطح زير كشت الگوي كشت اين سناريوها برابر  13725هكتار
خواهد بود.
نتايج مقادير درآمد به هزينة حاصل از بهينهسازي در
جدول  4میآيد .با توجه به نتايج ،بيشترين مقدار درآمد به
هزينه برابر  3/025است و اين مقدار براي محدوديت  50درصد
و مربوط به نحوة برداشت از آب زيرزمينی بر اساس نياز آبی
است.
شكل  8الگوي كشت بهينة پيشنهادي توسط مدل (براي
بيشترين مقدار درآمد به هزينة ارائهشده در جدول  )4را با
الگوي كشت اجراشده در سال مبنا مقايسه میكند.

جدول  .4مقادير بهينهشدة درآمد به هزينه براي محدوديتهاي  ،40 ،30 ،20 ،10و  50درصد تغيير در مساحت سطح زير کشت هر يک از محصوالت در سال مبنا

درآمد به هزينه

نحوة برداشت از
آب زيرزمينی

%10

%20

%30

%40

%50

بر اساس برداشت موجود
بر اساس پتانسيل برداشت
بر اساس نيازآبی

2/385
2/482
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۷۰۰۰
۵۰۰۰
۴۰۰۰
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شکل  .8الگوي کشت بهينة مدل و الگوي کشت موجود در سال زراعي
1385ـ 1386

سطح زیر کشت )هکتار(

الگوی کشت موجود
در سال مبنا

۶۰۰۰

مواردي كه در اين سناريو مورد توجه است دستيابی به
باالترين درآمد به هزينه ،حداقل ميزان برداشت آب زيرزمينی ،و
حفظ حداقل مجموع مساحت برابر  13725هكتار است .انتظار
میرود مدل ،با توجه به حفظ ميزان مجاز برداشت آب
زيرزمينی ،جهت تأمين باالترين درآمد به هزينه براي شبكه،
تمايل به كاهش سطح زير كشت محصوالت با درآمد به هزينة
پايين و افزايش سطح زير كشت محصوالت با درآمد به هزينة
باال داشته باشد.
مشابه موارد قبلی ،سطح زير كشت دو محصول ذرت و
برنج بر خالف بقية محصوالت افزايش يافته است .باالترين سطح
زير كشتی كه در حالت تغيير سطح زير كشت به ميزان 50
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درصد براي اين دو محصول وجود دارد ،به ترتيب 4545 ،و
 1282/5هكتار است .طبق جدول و نمودار مربوطه مشاهده
میشود نهايت سطح زير كشت مجاز براي هر يک از اين
محصوالت به آنها اختصاص داده شده است .اين نتيجه به اين
علت است كه دو محصول ذرت و برنج با داشتن درآمد به
هزينههاي  3/11و  3/74سودآورترين محصوالت نسبت به ديگر
محصوالت در منطقهاند .بنابراين ،افزايش سطح زير كشت آنها
میتواند بيشترين عملكرد را در جهت تأمين هدف ،كه
بيشينهسازي درآمد به هزينه است ،داشته باشد.
مقدار درآمد به هزينة بقيه محصوالت بين  1/31تا 2/72
متغير است .به منظور دستيابی به باالترين درآمد به هزينه،
سطح زير كشت اين گياهان ،كه درآمد به هزينة كمتري نسبت
به محصوالت ذرت و برنج دارند ،كاهش يافته است .گفتنی است
سطح زير كشت بهينه براي محصوالت يونجه ،آفتابگردان ،جو،
پياز ،و چغندر حداقل مساحت موجود (بر اساس تغييرات 50
درصد از سطح زير كشت) است .اما سطح زير كشت گياه گندم
به اين ميزان كاهش پيدا نكرده است.
در مورد محصول گندم بايد گفت سطح زير كشت اين
محصول در سال مبنا  47درصد از سطح زير كشت شبكه در
اين سال بوده و يگانه محصولی است كه چنين سطح زير كشت
بااليی داشته است .همچنين ،مساحت گياهان يونجه،
آفتابگردان ،جو ،پياز ،و چغندر به دليل درآمد به هزينة پايين
بايد حتماً كاهش يابد و از طرفی افزايش مساحت محصوالت
ذرت و برنج حتی به ميزان بيشترين سطح زير كشت مجاز براي
آنها در محدوديت  50درصد نمیتواند قيد حفظ حداقل
مجموع مساحتهاي كشتشده را تأمين كند و عالوه بر آن از
نظر ميزان مصرف آب توسعة آنها محدود است .بنابراين ،يگانه
محصولی كه میتواند اين قيد را برقرار كند گندم است كه سطح
زير كشت آن در الگوي كشت بهينه زياد و نزديک به مساحت
آن در الگوي كشت در سال مبنا شده است.
از سوي ديگر ،نياز آبی برنج نسبت به گندم و جو ،به
ترتيب 2/2 ،و  2/5برابر است؛ در حالی كه قيمت تضمينی اين
محصول نسبت به گندم و جو در سال مبنا ،به ترتيب ،حدود  5و
 5/5برابر بوده است .با توجه به تفاوت قيمت تضمينی محصول،
كاهش سطح زير كشت گندم و افزايش برنج پيشنهاد شده است.
گفتنی است اين تغييرات با توجه به محدوديت برداشت آب
زيرزمينی صورت میگيرد و در الگوي پيشنهادي ميزان برداشت
آب زيرزمينی شبكه ،نهتنها افزايش نيافته ،بلكه به مقدار شايان
توجهی كاهش يافته است.
ميزان برداشت از آب زيرزمينی براي الگوي كشت بهينه

(با محدوديت  50درصد تغيير سطح زير كشت هر محصول) در
سه سناريوي برداشت ،مطابق شرايط سال مبنا ،بر اساس
پتانسيل برداشت (حد مجاز) و بر اساس نياز آبی ،به ترتيب99 ،
و  87و  37درصد از مقدار كل و مقادير آنها ،به ترتيب ،برابر
 213/59و  142/35و  34/87ميليون متر مكعب است.
علت افزايش سطح زير كشت ذرت نيز عملكرد آن است.
زيرا عملكرد مشاهدهاي ذرت در منطقه حدود  80تن در هكتار
است؛ در حالی كه عملكرد گندم و جو ،به ترتيب ،حدود  6تن
در هكتار و  5تن در هكتار گزارش شده است.

نتيجهگيري
در اين تحقيق الگوي كشت محصوالت در مقياس يک شبكة
آبياري و زهكشی ،به روش پويايی سيستم شبيهسازي و
پارامترهاي اقتصادي ناشی از آن ،در شبكه بررسی شد .با اجراي
مدل فوق میتوان تأثير هر يک از عوامل مؤثر بر درآمد به هزينه
را در شبكه بررسی كرد .در نتيجه ،به منظور اعمال يک مديريت
صحيح و كارآمد ،درصدهاي مختلف از سطح زير كشت در سال
مبنا در نظر گرفته شد و سه نحوة برداشت از آب زيرزمينی ،بر
اساس آبياري در سال شاخص ،پتانسيل برداشت از آبخوان
شبكه ،و نياز آبی محصوالت در دو حالت توجه و عدم توجه به
حفظ مجموع مساحت محصوالت كشتشده در سال زراعی مبنا
شبيهسازي شد .در نهايت ،تأثير هر يک از اين پارامترها روي
درآمد به هزينه مدلسازي و الگوي كشت هر حالت استخراج
شد.
همچنين ،از قابليت مدل تهيهشده در اين تحقيق ،عالوه بر
نمايش تغييرات همة پارامترهاي مؤثر در سيستم نسبت به زمان،
میتوان به افزايش سرعت ايجاد مدل ،سادگی اصالح ساختار
مدل در واكنش به تغييرات سيستم ،قابليت تحليل حساسيت ،و
صرف زمان كمتر در اجراي برنامه اشاره كرد.
نتايج بهينهسازي نيز عبارتاند از:
ـ باالترين سود به هزينه مربوط به نحوة برداشت از آب
زيرزمينی بر اساس نياز آبی است .پس توصيه میشود در شبكة
مورد نظر ،به منظور پايداري منابع آب شبكه و تأمين درآمد به
هزينة باال براي كشاورزان ،آبياري محصوالت مطابق با نياز آبی
آنها صورت گيرد.
ـ همواره مدل تمايل به تغيير زياد در سطح زير كشت
دارد و اين بدين معنی است كه سطح زير كشت موجود در سال
زراعی مبنا از سطح زير كشت مطلوب فاصلة زيادي دارد.
ـ افزايش سطح زير كشت براي اين شبكه توصيه
نمیشود .به عبارت ديگر ،چنانچه محدوديت حفظ مجموع
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حفظ مجموع مساحت در سال مبنا منجر به افزايش هزينة آب و
.در نتيجه باعث كاهش درآمد به هزينه میشود
گفتنی است نتايج مذكور براي حالتی است كه قيمت آب
 در صورتی كه از قيمت واقعی آب استفاده.مصرفی واقعی نيست
 ممكن است،شود و قيمت تضمينی خريد محصوالت تغيير كند
.نتايج تغيير يابد و الگوي كشت پيشنهادي متفاوت باشد

 مدل تمايل به كاهش شديد،مساحت در سال مبنا برداشته شود
 نتايج نشان میدهد، در مجموع.مجموع سطح زير كشت دارد
،تركيب محصوالت عمدة شبكه با ويژگیهايی از جمله نياز آبی
 و عملكرد آنها مناسب نيست و به تغيير در،درآمد به هزينه
.نوع محصوالت شبكه نياز است
ـ مقايسة جداول درآمد به هزينه نشان میدهد محدوديت
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