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ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ
)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي :دﺷﺖ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ(
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اﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮزاده ،*1ﻋﺒﺎس ﺧﺎﺷﻌﯽ ﺳﯿﻮﮐﯽ ،2ﻋﻠﯽ ﺷﻬﯿﺪي
 .1داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
 .2اﺳﺘﺎدﯾﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
 .3داﻧﺸﯿﺎر،ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب ،داﻧﺸﮑﺪه ﮐﺸﺎورزي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ
)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ - 1395/2/19 :ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ(1395/3/24:

ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﻈﯿﺮ آب ،ﺗﺨﺼﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﺳﻄﺤﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي زارﻋﯿﻦ ،اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰي ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺿﺮورت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻧﺘﺨﺎب روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺪد را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﻣﺪﯾﺮ را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ روشﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮا اﺑﺘﮑﺎري ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ در اﻓﻖ ﺳﺎل  1418ﺷﻤﺴﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﺸﺎورزان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب در آﺑﺨﻮان
دﺷﺖ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ ازدﺣﺎم ذرات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزي رﻓﺘﺎر ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ از ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎي ﻣﺪل BCM2
ﺗﺤﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮي اﻧﺘﺸﺎر  B1اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﯾﺞ و ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﻃﻮريﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و
ﺑﺎﻏﯽ دﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﮐﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑﺨﻮان ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﮐﺸﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ زﻋﻔﺮان ،زرﺷﮏ و ﻋﻨﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي
در اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺖ ارﺗﻔﺎع ﺳﻄﺢ آﺑﺨﻮان ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آﺑﺨﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺎدل  3/86ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب آﺑﺨﻮان در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎدل  26/9ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ
آﻣﺪ.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ،ﺳﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد،

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﺑﺴﯿﺎري از
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ازﺟﻤﻠﻪ دﺷﺖ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻏﯿﺮ
ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اداﻣﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ
ﺟﺎي ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزي در
ﺗﺨﻠﯿﻪ از آﺑﺨﻮان در اﯾﻦ دﺷﺖ )ﺣﺪود  60درﺻﺪ( ،ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوري از آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣ ﻼً ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ ) Water
 .(Regional Organization of Southern Khorasan, 2008از
ﻃﺮﻓﯽ ﺷﻮاﻫﺪ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل
* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮلmnt.jafarzadeh@chmail.ir :

MOPSO

ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﺘﺮي
داﺷﺘﻪ و ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻊ
ﺑﺎزار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ) .(Khadem, 1990در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزي ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺿﺮوري اﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي
ﮐﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﻣﻠﯽ را ﻧﯿﺰ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ) .(Saliani, 1996ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﮐﺸﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
اﺳﺖ )Aghajani et al, 2013؛ Alamirew et al, 2015؛
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Asadpoor et al, 2000؛ Baltar & Fontane, 2008؛ Dury et
al, 2103؛ Erfanifar et al. 2013؛ Fasakhodi et al, 2010؛
Gill et al, 2006؛  )Haouari & Azaiez, 2001که در ادامه

بهاختصار به بیان مختصری از آنها پرداخته میشود .در یک
پژوهش میدانی ) Alizadeh et al, (2012به بررسی بهینهسازی
الگوی کشت با هدف تعادلبخشی منابع آب زیرزمنی پرداختند.
آنها برای دستیابی به هدف فوق از روشهای حل بهینهسازی
برنامهریزی خطی و غیرخطی چندهدفهی آرمانی در قالب
ساختارهای اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی استفاده کردند.
نتایج مطالعه آنها نشان داد که با به کارگیری الگوی
مشخصشده در دوره برنامهریزی دهساله عالوه بر دستیابی به
اهداف چندگانه ،سبب کاهش کسری ذخایر مخزن آب
زیرزمینی منطقه موردمطالعه خواهد شد .در مطالعهای دیگر
) Jolaei (2006با استفاده از یک مدل چند منطقهای نشان داد
که استفاده از برنامهریزی آرمانی که هر سه هدف بیشینه کردن
سود بازاری ،اجتماعی و دستیابی به خودکفایی در آن لحاظ
شده باشد ،برای هر محصول نتایج منطقیتری را نسبت به
مدلهای تکهدفه ارائه مینماید Singh et al, (2001) .از مدل
برنامهریزی خطی استفاده نمودند تا الگوی بهینه کشت را با
هدف بیشینه کردن درآمد خالص در منطقهای از پاکستان
برآورد نمایند .در این مدل ،میزان زمین و کمترین سطح کشت
گندم و برنج برای نیازهای غذایی کشاورزان بهعنوان
محدودیتهای مدل در نظر گرفته شد که بر اساس نتایج حاصله
سودآورترین کشت منطقه ،کشت محصول گندم تعیین گردید.
همچنین ) Alabdulkader et al, (2012در پژوهشی دیگر به
بهینهسازی الگوی کشت با استفاده از برنامهریزی ریاضی در
عربستان سعودی پرداختند .در این مطالعه اهدافی از قبیل
بیشینهسازی بازده ساالنه ،کاهش مصرف آب و تخصیص کارآمد
زمینهای زراعی در میان محصوالت رقیب در نظر گرفته شد.
روشی که آنها در مطالعه خود از آن بهره گرفتند استفاده از
برنامهریزی ریاضی میباشد .نتایج مطالعه آنها نشان داد که در
الگوی کشت بهینه بازده در حدود  2/22میلیارد دالر آمریکا در
سال دارای افزایش است .همچنین میزان مصرف آب نیز در
حدود  13درصد کاهش داشته است .در یک مطالعه دیگر
) Rawabdeh et al, (2010اقدام به بهینهسازی الگوی کشت در
اراضی شمالی و جنوبی رشتهکوه اردن نمودند .آنها در مطالعه
خود شرایط خشکسالی و محدودیت منابع آب را در نظر گرفتند.
آنها از یک مدل اقتصادی برای ارزیابی درآمد کشاورزان
استفاده کردند .همچنین برای بررسی بیالن عرضه و تقاضای آب
از سناریوهای مختلف مدیریتی استفاده کردند .نتایج کلی

مطالعه آنها نشان داد که بهرهوری آب در قسمت جنوبی در
مقایسه با قسمت شمالی پایینتر است .همچنین & Shirdeli
) Dastvar et al, (2014با استفاده از یک مدل ریاضی تکهدفه
اقدام به بهینهسازی الگوی کشت اراضی کشاورزی پاییندست
سد بوئین پرداختند .هدف مطالعه آنها بیشینهسازی درآمد
کشاورزان در این منطقه بود و برای تحلیل آن در آینده  2برنامه
 1ساله را تدوین نمودند .نتایج مطالعه آنها حاکی از این بود که
امکان افزایش قابلتوجه درآمد کشاورزان در این منطقه وجود
دارد .همچنین میزان افزایش درآمد کشاورزان در طی برنامههای
 1ساله دوم تا چهارم به ترتیب  22/7 ،26و  216/3درصد
نسبت به اولین دوره  1ساله خواهد بود .بعد از اتمام آخرین
برنامه  1ساله میزان بهرهوری آب از  16درصد تا  77درصد
افزایش داشته است .ازجمله پژوهشگرانی که مبادرت به بررسی
الگوی کشت متأثر از شرایط اقلیمی نمودند ،میتوان به
) Matthews et al, (2013) ،Ashofteh et al, (2015و Yang et
) al, (2011اشاره نمود .آنها در مطالعات خود اقدام به تعیین
الگوی کشت بهینه در شرایط تغییر اقلیم نمودند .در پژوهشی
دیگر ) Bagherian et al, (2006برای تعیین الگوی بهینه کشت،
از روش برنامهریزی خطی که در رابطه با تخصیص بهینه منابع
کمیاب بین فعالیتهای مختلف رقیب بکار گرفته میشود،
استفاده کردند .همچنین برای استخراج و تجزیه و تحلیل نتایج از
نرمافزار  LINGOاستفاده شد که از این طریق الگوی کشت در دو
حالت کنونی (واسنجی) و بهینه ،با توجه به محدودیتهای
منطقه تعیین گردید .برای نشان دادن رابطه قیمت -مقدار،
نمودار تقاضای آب بهصورت پلکانی استخراج گردید .نتایج نشان
داد که کشاورزان از منابع موجود به نحو بهینه استفاده نمیکنند،
بهگونهای که اختالف سود در اجرای دو حالت کنونی و بهینه
 11/1درصد میباشد .تحلیل نظریه مدل برنامهریزی آرمانی
فازی و بررسی کاربرد آن در بهینهسازی الگوی کشت مزرعه
دانشگاه فردوسی مشهد موضوع مطالعه Kohansal et al,
) (2008میباشد .آنها بهمنظور نیل به هدف فوق از نرمافزار
 Win Qsbاستفاده کردند .اهداف مختلفی که مدیر واحد زراعی
در این مطالعه در نظر گرفته است شامل بیشینه کردن بازده
برنامهای ،کمینه کردن هزینههای جاری تولید و بیشینه کردن
اشتغال ،کمینه کردن استفاده از کودهای شیمیایی ازته و
فسفاته و به کارگیری ماشینآالت و بیشینه کردن اهداف
تولیدی میشود .همچنین در یک پژوهش نو Khashei et al,
) (2010با استفاده از مدل بیالن آب زیرزمینی و با روش
فراکاوشی  PSOالگو و تراکم کشت بهینه محصوالت زراعی
دشت نیشابور را تعیین نمود .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
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میتوان با کاهش  36درصدی سطح زیر کشت اغلب محصوالت
بهاره و افزایش  36درصدی سطح زیر کشت گندم و جو و کلزا
بیشترین درآمد را از آب استحصالی از آبخوان دشت نیشابور
کسب نمود .در بین محصوالت بهاره ذرت و گوجهفرنگی نسبت
به دیگر محصوالت بهاره بیشترین سهم را در افزایش سطح
داشت .نتایج نشان داد که با افزایش  26111هکتار به
محصوالت پاییزه و کاهش  16176هکتار از محصوالت بهاره
میتوان  7166هزار ریال بهطور متوسط در هر هکتار درآمد
بیشتری به دست آورد.
بااینحال تاکنون مطالعهای که بهطور خاص با به
کارگیری رهیافت بهینهسازی چندهدفه  MOPSOو با مدنظر
قرار دادن اثرات پدیده تغییر اقلیم اقدام به تدوین الگوی کشت
بهینه در منطقه موردمطالعه پرداخته باشد ،صورت نپذیرفته
است .بر این اساس مطالعه حاضر در نظر دارد در چارچوب بک
روش بهینهسازی چندهدفه به تبیین الگوی بهینه پرداخته که
دو هدف مورد نظر خود یعنی افزایش سود به هزینه حاصل از
کشت محصوالت زراعی و باغی و کاهش افت سطح آبخوان را
تأمین نماید.

953

مواد و روشها
معرفی منطقه موردمطالعه

شهرستان بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی در شمال
رشتهکوههای باقران و در محدودهی  11درجه و  13ثانیه طول
جغرافیایی و با  32درجه و  13ثانیه عرض جغرافیایی قرار گرفته
است .وسعت این شهر  22/7کیلومترمربع ،دارای  2بخش و 16
دهستان میباشد .میانگین کمینه و بیشینه دمای سالیانه
بیرجند به ترتیب  1و  22درجه سانتی گراد است .بارش ساالنه
 112میلیمتر و ارتفاع از سطح دریا  1211متر میباشد .اقلیم
خشک در این محدوده مطالعاتی با میانگین تبخیر پتانسیل
 1721/31میلیمتر و عدم دسترسی به منابع سطحی قوی و
پایدار ،تکیه بر منابع آب زیرزمینی را تشدید کرده است .بر
اساس آمار درازمدت ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بیرجند
( )2612-1112میانگین بارندگی ماهانه  12/21میلیمتر و
میانگین بارندگی ساالنه این دشت  112میلیمتر است
(  .)Jafarzadeh et al, 2015 a , bشکل ( )1جزئیات بهتری از
موقعیت دشت بیرجند را ارائه میدهد.

شکل  -3موقعيت محدوده مطالعاتی بيرجند

مدل گردش عمومی جو -اقيانوس)AOGCM( -

در این مطالعه با توجه به مطالعات ) Jafarzadeh, (2015از مدل
 BCM2تحت سناریوی  B1بهعنوان سازگارترین خروجی موجود
در آرشیو مدل  LARS-WGبرای شبیهسازی متغیر بارندگی
استفاده شد .نام کامل این مدل که در مرکز تحقیقات اقلیمی
بیجرکنس نروژ ( Bjerknes Centre for Climate Research,

 )Norwayتوسعه پیدا کرده است BCCR-BCM2.0 ،بوده که به
اختصار  BCM2نامیده میشود .مؤلفههای بارش ،دمای کمینه و
بیشینه در سال  1211شمسی بهصورت روزانه ریزمقیاس شد.
بهمنظور تعیین سازگارترین خروجی مدلهای
 ،AOGCMآمار مشاهداتی ایستگاه سینوپتیک بیرجند شامل
مؤلفههای بارندگی ،دمای کمینه و بیشینه و تابش خورشیدی
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بهصورت روزانه حدفاصل سالهای  1116تا  2616میالدی
بهعنوان دورهی پایه (واسنجی مدل  )LARS-WGبه مدل
معرفی شد .پس از واسنجی ،از  11مدل  AOGCMموجود در
آرشیو  LARS-WGتحت سناریوهای  A2 ،A1Bو  B1بهمنظور

مقایسه با آمار مشاهداتی حدفاصل سالهای  2611تا 2612
میالدی استفاده شد .بدین ترتیب بهترین و سازگارترین خروجی
تعیین میشود .جدول ( )1جزئیات کاملی از سناریوهای انتشار
تغییر اقلیم را ارائه میدهد (.)Jafarzadeh, 2015

جدول  -3جزئيات سناريوهای انتشار گازهای گلخانهای

شاخصهای توسعه جامعه

A1B

A2

B1

رشد جمعیت

پایین

پایین

پایین

تولید ناخالص داخلی

خیلی باال

خیلی باال

باال

استفاده از انرژی

خیلی باال

باال

پایین

تغییر کاربری زمین

پایین

پایین

باال

منابع سوخت در دسترس (گاز و نفت)

متوسط

متوسط

پایین

تغییر تکنولوژی

سریع

سریع

سریع

نحوه استفاده از انرژی (فسیلی و پاک)

متعادل

بدون سوخت فسیلی

انرژی پاک و کارآمد

بهينهسازی

میانگین افت درازمدت آبخوان دشت بیرجند حدفاصل سالهای
 1381تا  1316معادل  26سانتیمتر برآورد شده است .این در
حالی است که میزان افت در سالهای اخیر روند افزایشی به
خود گرفته است .افت سطح آب و کسری مخزن آبخوان دشت
بیرجند در سالهای  1311و  1312به ترتیب معادل 76
سانتیمتر و  11/17میلیون مترمکعب بوده است ( Water
.)Regional Organization of Southern Khorasan, 2008
همچنین موضوع قابلتوجه دیگر تخصیص  82درصدی حجم
تخلیه از آبخوان به مصارف کشاورزی است متأسفانه به دلیل
عدم توجه به اصالح الگوی کشت بیشتر مصارف آب کشاورزی
صرف محصوالت با نیاز آبی باال میشود .درحالیکه کشت این
محصوالت نیز ارزش اقتصادی باالیی را دارا نمیباشد .با توجه به
محدودیت شدید منابع آب زیرزمینی در این منطقه انتظار
میرود تا از آب مصرفی بیشترین استفاده و بهرهوری انجام
پذیرد .از این رو در این مطالعه سعی بر این شده است تا ضمن
کاهش افت تراز هیدرولیکی آبخوان ،به افزایش میزان سود به
هزینه محصوالت کشاورزی توجه شود .بهمنظور رسیدن به هدف
فوق مقدار عمق آب آبیاری و سطح زیر کشت بهعنوان متغیر
تصمیم در نظر گرفته شد .بدین ترتیب حجم آب موردنیاز برای
کشاورزی منطقه با در نظر گرفتن افت سطح آب در آبخوان و
میزان سود به هزینه بهینه میشود .با توجه به مطالب بیانشده
توابع هدف در این مطالعه بهصورت زیر در نظر گرفته شد:
(رابطه )1

Z1  Headless

Z 2  B C

در رابطه ( )1منظور از  Headlessافت سطح آب در
آبخوان برحسب متر B ،سود حاصل از فروش برحسب ریال و C
هزینه مربوط به کشت برحسب ریال محصوالت زراعی و باغی در
محدوده دشت بیرجند است .بهمنظور تعیین تابع سود به هزینه
( )B/Cو افت سطح آب در آبخوان به ترتیب از تابع عملکرد
محصوالت کشاورزی و مدل مفهومی بیالن آبخوان استفاده شد.
مدل مفهومی بيالن آبخوان

به دلیل کمبود ریزشهای جوی در مناطق خشک و نیمهخشک
نظیر محدوده مطالعاتی بیرجند ،مدیریت منابع آب وابستگی
شدیدی به آبهای زیرزمینی پیدا کرده است .مدیریت جامع
منابع آب زیرزمینی نیازمند تحلیل دقیقی از تغییرات تمامی
مؤلفههای آبخوان است .با توجه به اهمیت این مسئله ،مدلهای
مفهومی مختلفی ارائه شده است که این مدلها همواره دارای
اجزایی هستند که میبایست با توجه به دادههای مشاهداتی
مورد تخمین قرار گیرند .تخمین دقیق این اجزا ،از اهمیت
بسزایی برخوردار است و مطالعات و تحقیقات آینده بستگی به
چگونگی تخمین آنها دارد .یکی از روشهای واسنجی مدلها
استفاده از روشهای واسنجی خودکار (الگوریتمهای
بهینهسازی) است که نسبت به سایر روشهای سعی و خطا
سریعتر و دقیقتر میباشند .در این مطالعه از مقادیر واسنجی
شده مطالعه ) Jafarzadeh, (2015استفاده شد.
جریانهای ورودی و خروجی در آبخوان ،تخلیه مصارف
شرب ،صنعت و کشاورزی ،حجم آب برگشتی و حجم نفوذی از
بارش و رواناب ازجمله پارامترهای تأثیرگذار در معادله بیالن
آبخوان است .درواقع بیالن آبخوان وابسته به بارش باران
(ورودی) و تخلیه مصارف متنوع (خروجی) است.

جعفرزاده و همکاران :طراحی يک مدل تصميمگيری چند هدفه به منظور تعيين 951 ...

(رابطه )2

) R  ( I p  I i  I d )  (Od  Oo

که در آن  Rبیالن آبخوان Ip ،جریان نفوذی ناشی از
بارندگی Ii ،جبهههای ورودی به آبخوان Id ،جریان برگشتی
ناشی از مصارف Od ،جریان خروجی ناشی از مصارف و Oo
جبهههای خروجی از آبخوان را نشان میدهد .واحد کلیه
مؤلفههای فوق برحسب میلیون مترمکعب میباشد .معادله ()3
جزئیات دقیق معادله ( )2را نمایش میدهد.
(رابطه )3
OUT  disch arg e  output

IN  Input  Agri _ reach  Ind _ reach  Dom _ reach  P _ reach
V  IN  OUT


که در آن  dischargeحجم تخلیه output ،حجم جبهه
خروجی input ،حجم جبهه ورودی،Dom_reach ،Agri_reach ،
 Ind_reachو  P_reachبه ترتیب حجم برگشتی از مصارف
کشاورزی -دامپروری ،شرب -خدمات ،صنعت و حجم نفوذ
حاصل از بارندگی میباشد .همچنین تخلیه ساالنه از آبخوان
معادل  76میلیون مترمکعب در نظر گرفته شده است .درصد
تخلیه کشاورزی ،شرب و صنعت به ترتیب  22 ،82و  12درصد

اعمال شد .تفاوت حجم ورودی و خروجی نسبت به سطح
آبخوان و با درنظرگرفتن ضریب ذخیره ،نشاندهندهی تغییرات
تراز هیدرولیکی آبخوان میباشد ( Water Regional
 .)Organization of Southern Khorasan, 2008معادله ( )2این
موضوع را بیان میکند.
Z1  Headless  V
A S
(رابطه )2
hi 1  hi  Headless
در رابطه فوق  Aو  Sبه ترتیب مساحت و ضریب ذخیره
آبخوان میباشد .طبق معادله ( )2تراز هیدرولیکی آبخوان در
ابتدای هر ماه از حاصلجمع تغییرات و مقدار تراز هیدرولیکی
در ماه قبل به دست میآید .در یک جمعبندی میتوان گفت که
معادالت ( )2تا ( )2بهعنوان مدل مفهومی تغییرات تراز
هیدرولیکی آبخوان عمل میکنند .همچنین جدول ( )2جزئیات
مقادیر واسنجی شده مؤلفههای مدل مفهومی بیالن آبخوان را
نشان میدهد .بارش بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در ارتفاع
سطح آبخوان از خروجی مدل  BCM2تحت سناریوی B1
بهصورت ماهانه گردآوری شد.

جدول  -2مقادير بهينه اجزای معادله بيالن آبخوان

نام متغیر
جبهه ورودی
نفوذ حاصل از بارندگی
میزان برگشت حاصل از کشاورزی -دامپروری
میزان برگشت حاصل از شرب -خدمات
میزان برگشت حاصل از صنعت
جبهه خروجی
تخلیه از آبخوان
ضریب ذخیره
تابع عملکرد محصوالت

بهمنظور تعیین عملکرد واقعی محصوالت از رابطه ( )1استفاده
شد.
N
 EATct 
(رابطه )) )1
Yac  Ypc  ( (1  Kyct 1 
t 
t
 EAPc 
در رابطه فوق  ETActو  ETPctبه ترتیب تبخیر و تعرق
واقعی و مرجع گیاه  cاُم در دوره  tمیباشد Ya .و  Ypبه ترتیب
مقدار عملکرد واقعی و پتانسیل محصول برحسب کیلوگرم بر
هکتار است .همچنین  Kyضریب حساسیت گیاه به آب میباشد.
ازآنجاکه سال آبی در ایران از ابتدای پاییز آغاز میشود،

مقدار

واحد

11/12
1
26
11/13
86
11/12
11
6/1

میلیون مترمکعب
درصد
درصد
درصد
درصد
میلیون مترمکعب
میلیون مترمکعب
-

زمان شروع کشت محصوالت زراعی ابتدای مهرماه در نظر
شد .همچنین با توجه به اینکه دور آبیاری غالب منطقه بین  7تا
 12روز متغیر است ،دور آبیاری را نیز  16روز در نظر میگیریم.
با این حساب تعداد  38دوره رشد برای کلیه محصوالت منطقه
فراهم است .تبخیر و تعرق مرجع تحت تأثیر تغییر اقلیم و با
استفاده از خروجی مدل  BCM2تحت سناریوی  B1بهصورت
 16روزه و با استفاده از روش پنمن مانتیث تعیین شد .ضرایب
گیاهی و حساسیت به خشکی بر اساس اطالعات نشریه فائو ،33
مطالعات انجام شده در منطقه و نظر کارشناسی اساتید مربوطه
به دست آمد .با توجه به اراضی کالس  Iو  IIدر منطقه بافت
گرفته
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بیشتر اراضی کشاورزی متوسط تا سبک در نظر گرفته شد
(لومی شنی) .بر این اساس ظرفیت نگهداشت خاک مزرعه و
نقطه پژمردگی به ترتیب  116و  76میلیمتر در هر متر از خاک
برآورد شد .میزان تبحیر و تعرق واقعی گیاه بهصورت تابعی از
وضعیت رطوبتی خاک در مراحل رشد و با استفاده از روابط ()8
الی ( )16تعیین میشود.
(رابطه )8
) SM 1tc Dct  SM ct Dct  RFct  qct  SM 1cMAX ( Dct 1  Dct

در رابطه فوق  qمقدار عمق آبیاری ( D ،)mmعمق توسعه
ریشه در مرحله  tاُم RF ،بارندگی در مرحله  tاُم SM ،رطوبت
اولیه خاک ( )mm/cmو  SMcmaxحداکثر رطوبت موجود
( )mm/cmدر خاک که معادل رطوبت ظرفیت زراعی است .این
میزان رطوبت ( )SM1صرف رشد گیاه (تبخیر و تعرق واقعی)،
رواناب سطحی و نفوذ عمقی خواهد شد .از طریق رابطه ()7
میتوان مقدار تبخیر و تعرق واقعی را تعیین نمود.
(رابطه )7
if
SM 1tc  pwp  EATct  0

t
t
t
t
elseif SM 1c  ( pwp  (1  MADc )  ( fc  pwp ))  EATc  EAPc

t
t
t
t
))EATc  ( EAPc  ( SM 1c  pwp )) /((1  MADc )  ( fc  pwp
else
 EAP t  Kc t  EAO t
c
c
c


در رابطه ( MADct )7بیشترین تخلیه مجاز برای گیاه  cو
دوره  tاُم است .بعد از محاسبه تبخیر و تعرق واقعی گیاه میزان
نفوذ عمقی از طریق روابط ( )1و ( )1تعیین میشود .الزم به
ذکر است ازآنجاکه در بیشتر مناطق کشاورزی دشت بیرجند
انتهای کرت و یا شیار موردنظر بسته نگه داشته میشود ،عمالً
روانابی ایجاد نخواهد شد.
(رابطه )1
) SM 2 tc  Dct  SM 1tc  Dct  EATct  SM cMAX  ( Dct 1  Dct

SM 3tc  Dct  SM 2 tc  Dct  SRct
در رابطه فوق  SM2رطوبت خاک پس از کسر تبخیر

تعرق واقعی ( SRtc ،)mm/cmرواناب حاصل از آبیاری گیاه  cو
دوره  tاُم و  SM3رطوبت خاک پس از کسر رواناب میباشد
(.)mm/cm
(رابطه )1
if SM 3tc  fc  DPct  0

)else DPct  (n  SM sat  (exp( SM 3tc - fc )  1)) /(exp( SM sat - fc )  1

در رابطه ( n )1و  SMsatبه ترتیب تخلخل و رطوبت خاک
در حالت اشباع میباشد ( .)mm/cmبعد از حصول تبخیر تعرق
واقعی ،رواناب و نفوذ عمقی در مرحله  tمیتوان میزان رطوبت
در خاک در مرحله بعدی ( )t+1را از رابطه ( )16به دست آورد.

(رابطه )16
SM ct 1  Dct  SM ct  Dct  RFct  qct  SM1cMAX ( Dct 1  Dct )  EATct  DPct

روابط ( )8الی ( )16برای تمام مراحل رشد کلیه
محصوالت انجام میشود و مقدار تبخیر و تعرق واقعی هر کدام
از محصوالت به دست میآید .درنهایت با به کار بردن مقدار تبخیر
و تعرق واقعی در رابطه ( )1میتوان مقدار عملکرد هر کدام از
محصوالت را به دست آورد.
تعداد  12محصول زراعی و باغی در سطح محدوده
بیرجند که دارای سطح زیر کشت قابلتوجهی هستند شناسایی
شد .جدول ( )3سطح زیر کشت فعلی و قیمت هر کیلو از
محصوالت و هزینه الزم برای کشت یک هکتار را نشان میدهد
(  .)Jihad Keshavarzi Ministry, 2016همچنین شکل ()2
طول دوره رشد محصوالت را نشان میدهد ( Cost of Crops
.)Prduction, 2011
جدول  -1جزئيات محصوالت تحت کشت دشت بيرجند

محصول

سطح زیر کشت
(هکتار)

هزینه
(میلیون ریال بر هکتار)

قیمت
(ریال بر کیلوگرم)

گندم
جو
چغندر
پنبه
ذرت
سبزیجات
یونجه
عناب
زعفران
زرشک
جالیزی
انگور
بادام
گردو

1826
1671
181
216
266
167/8
381
322
116
1126
136
161
223
126

12/73
11/17
22/1
21/31
11
22/1
21/1
31
36
36
36
31
86
26

11116
1266
1666
21166
7666
16666
12666
126666
86666666
166666
766
166
11666
11666

بعد از مشخص شدن عملکرد واقعی محصوالت با استفاده از
رابطه ( )12مقدار سود به هزینه برای کل دشت محاسبه خواهد
شد.
(رابطه )12

) C  Sum(a  Cost

)  B  Sum(Ya  a  Benefit
)  Z  ( B / C
 2

در رابطه فوق  aسطح زیر کشت (هکتار) Cost ،هزینه هر هکتار
هر کدام از محصوالت دشت بیرجند (ریال) Ya(c) ،عملکرد
واقعی محصول  cاُم (کیلوگرم بر هکتار) و  Benefitقیمت فروش
هر کیلوگرم از محصوالت دشت بیرجند (ریال) .ازآنجاکه برآورد
قیمت در آینده میبایست تا تعیین شود ،در نظر گرفتن تورم در
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قیمت و هزینهها ضروری است .لکن با توجه به نوع تابع هدف
دوم که بهصورت کسری میباشد ،از این حیث بیبعد شده است.
همچنین چون کد بهینهسازی الگوریتم کمینهسازی انجام
دی

آذر

آبان

مهر

شهريور

مرداد

تير

خرداد

میدهد ،بنابراین با منفی کردن تابع هدف بیشینهسازی آن
انجام خواهد شد.

ارديبهشت فروردين

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3محصول
گندم
جو
چغندر
پنبه
ذرت
سبزيجات
يونجه
عناب
زعفران
زرشک
جاليزی
انگور
بادام
گردو

شکل  -2تقويم کشت محصوالت زراعی و باغی دشت بيرجند

(رابطه )13

الگوريتم ازدحام ذرات ()PSO

این الگوریتم بهینهسازی اولین بار توسط
) Kennedy (1995میالدی ارائه شد .اساس این الگوریتم،
شبیهسازی یک رفتار دستهجمعی است که از آن برای نشان
دادن حرکت گروه پرندهها و ماهیان استفاده میشود .الگوریتم
 PSOنیز مانند سایر تکنیکهای محاسبات تکاملی ،از یک
جمعیت اولیه که شامل راهحلهای بالقوه مسئله تحت بررسی
است ،جهت اکتشاف در فﻀای جستجو استفاده میکند .هر چند
که در این الگوریتم هر عﻀو از جمعیت ،دارای یک سرعت
(تغییر مکان) است که مطابق با آن در فﻀای جستجو حرکت
میکنند ،عالوه بر آن هر کدام از آنها دارای حافظه نیز
میباشند ،یعنی بهترین موقعیتی که در فﻀای جستجو به آن
میرسند را به خاطر میسپارند .بنابراین حرکت هر عﻀو در دو
جهت صورت میگیرد -1 :بهسوی بهترین موقعیتی که مالقات
کردهاند -2 .بهسوی بهترین موقعیتی که بهترین عﻀو در
همسایگی آنها مالقات کرده است.
فرض کنید که فﻀای جستجوی مسئله ،دارای  Dبعد
باشد ،پس  iاًمین ذره از جمعیت را میتوان با یک بردار D
بُعدی ) Xi = (xi1, xi2, ..., xiDنمایش داد ،و سرعت آن (تغییر
مکان آن) را هم میتوان با بردار  Dبُعدی Vi = (vi1, vi2, …,
) viDنمایش داد .بهترین موقعیت مالقات شده توسط هر ذره را
با  pbestو بهترین موقعیت مالقات شده در کل ذرات را با gbest
نشان میدهند .درنهایت کل جمعیت مطابق با رابطه زیر با
مهارت به حرکت در میآید.
& Eberhart

i
i
i
i
i
i

) vt 1  wi vt  c1 r1 ( pbest t  xt )  c 2 r2 ( gbest t  xt
 i
i
i

 xt 1  xt  vt 1

که در آن  xموقعیت ذرات v ،سرعت ذرات i ،شمارنده
ذرات w ،ضریب اینرسی وزنی ( c1 ،)inertia weightو c2
پارامترهای شناختی ( )cognitiveو اجتماعی (( )socialدو
ضریب ثابت و مثبت) و  r1و  r2اعداد تصادفی در محدودهی (1
و  )6با توزیع یکنواخت است.
اتمام  PSOمیتواند بر اساس تعداد مشخصی تکرار یا
رسیدن به مقدار تعیینشدهای از  pbestباشد و یا زمانی که هیﭻ
بهبود و تغییری در آن حاصل نشود ،به پایان برسد .مراحل
الگوریتم  PSOاستاندارد بهصورت زیر است -1 :مقداردهی اولیه
ذرات در موقعیتهای تصادفی با سرعت اولیه در فﻀای تصمیم
مسئله -2 .بهروزرسانی سرعت و موقعیت هر ذره طبق روابط
( )1و ( -3 .)16محاسبه تابع هدف و بروز رسانی  pbestو gbest
در صورتی که جواب بهتری به دست آمده باشد -2 .تکرار
مراحل  2تا  2تا زمانی که شرایط خاتمه محقق شود.
الگوريتم ازدحام ذرات چندهدفه ()MOPSO

الگورﯾ  MOPSOتوسط ) Coello, (2004معرفی گردﯾ .
ﯿ ﯾ
ﯾ  MOPSOﯾ
ﯾ  PSOاضافه شده است .که به تاالر مشاهﯿ ﯿ
ﯾ
ﯾ
.
ﯾتم  MOPSOاست.
هنگامیکه ذرات میخواهند حرکتی انجام دهند ﯾ

 958تحقيقات آب و خاک ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،7زمستان 3195

ﯾ

بهعنوان رهبر انتخاب میکنند .اﯾ
ﯿ
.
ﯿ
 gbestﯾ
.
 PSOمخزن
ﯿ
میشود .به اﯾ
ﯾ
ﯾ
وجود ندارد زﯾ
 MOPSOچند ذره وجود دارد که
.
ﯾ
نامغلوب هستند و در مجموعه جواب جای دارند .ترتﯿ
موردنیاز
ﯾ میباشد -1 :تعﯿﯿ
ﯾ
ﯾ
ﯿ ﯾ میشود.
برای اجرای الگورﯾ  -2 MOPSOجمعﯿ
ﯿﯿ میشود -2 .اعﻀای
 -3بهترﯾ
ﯿ میشوند -1 .هر
نامغلوب جمعﯿ
میکند و حرکت
ﯾ
ذره از مﯿ
خود را انجام میدهد -8 .بهترین تجربه شخصی هر کدام از
ذرات بهروز میشوند -7 .اعﻀای نامغلوب جدﯾ
میشوند -1 .اعﻀای مغلوب مخزن حذف میشوند -1 .در
1
صورتی که شراﯾ
میشود.
ﯾ
در مطالعه حاضر مقدار عمق آبیاری (میلیمتر) و سطح
زیر کشت (هکتار) بهعنوان متغیر تصمیم در نظر گرفته شدند.

ازآنجاکه دور آبیاری  16روز درنظرگرفته شده است و همچنین
با احتساب  12محصول ،تعداد متغیرهای تصمیم برای هر ذره
معادل  111میباشد 38( .عمق آب و یک سطح زیر کشت برای
هر محصول) .بهمنظور شروع بهینهسازی جمعیت اولیه الگوریتم
با تعداد  266ذره تشکیل شد .حدود تغییرات سطح زیر کشت
بین  ±6/1وضعیت موجود فرض شد .همچنین حدود تغییرات
عمق آب آبیاری نیز متناسب با رابطه ( )12قرار داده شد.
(رابطه )12

LowerBound .q  0

)UpperBound .q  MAD  D  ( fc  pwp

در رابطه فوق منظور از  LowerBoundو
به ترتیب حد پایین و باالی تغییرات میزان عمق آب آبیاری را
نشان می دهد .هر کدام از ذرات الگوریتم با فراخوانی تابع
عملکرد محصوالت و مدل مفهومی بیالن روابط ( )2و ( )16را
شبیهسازی میکنند تا مقدار عملکرد واقعی هر محصول و میزان
افت سطح آبخوان توسط هر کدام از ذرات محاسبه شود .مقدار
توابع هدف هرکدام از ذرات شرح روابط ( )2و ( )12ارزیابی
میشود .جدول ( )2جزئیات مؤلفههای الگوریتم  MOPSOرا
نشان میدهد.
UpperBound

جدول  -7مقادير مؤلفههای مورداستفاده در الگوريتم MOPSO

تعداد ذرات

تعداد تکرار

C1

C2

ضریب انقباض

تعداد اعﻀای غالب

266

2666

2

1/1

6/11

266

نتايج و بحث
الگوریتم بهینهسازی  MOPSOپس از  2666تکرار و مدت زمان
ثانیه از حلقه اصلی خود خارج شد .دامنه تغییرات تابع سود به
هزینه و افت سطح آبخوان به ترتیب بین  3/81تا  3/1و  6/8تا
 6/1318متر قرار دارد .شکل ( )3نمودار وضعیت نهایی اعﻀای
غالب (جبهه پارتو) را نشان میدهد .همچنین سطح زیر کشت
بهینه برای سه نمونه از جوابهای پارتو که با رنگ آبی در شکل
( )3مشخص شدهاند ،در جدول ( )1ارائه شده است .ازآنجاکه
یکی از اهداف بهینهسازی ،کاهش افت سطح آب در آبخوان در
نظر گرفته شده است الزم است تا حجم استحصالی از آبخوان
نیز کاهش یابد .از این رو بهطورکلی سطح زیر کشت محصوالت
نسبت به وضعیت فعلی کاهش داشته است .این موضوع در نتایج
هر سه نمونه جواب (مخصوصاً در محصوالت با نیاز آبی باال نظیر
چغندر ،پنبه ،ذرت ،سبزیجات ،بادام و انگور) مشهود است
(جدول  .)1با توجه به کاهش سطح زیر کشت قابلتوجه اکثر
محصوالت ،متعاقباً سود کشاورزان نیز در الگوی کشت بهینه

کاهش خواهد یافت .در این زمینه بهمنظور جبران کاهش سود
باید توجه داشت تا ضمن کاهش هزینههای اضافی در مراحل
مختلف دوره رشد محصوالت ،مقبولیت ظرفیتهای بومی غیر
کشاورزی منطقه نظیر قالیبافی ،گیاهان دارویی ،استفاده از
تابش خورشیدی و  ..در نگاه عموم کشاورزان افزایش پیدا نماید.
این مهم جز با سیاستگذاری پیوسته و جامع نهادهایی نظیر
شرکت آب منطقهای ،سازمان جهاد کشاورزی و مراکز آموزش
عالی محقق نخواهد شد.
با توجه به نیاز آبی پایین و عملکرد باال ،محصوالتی نظیر
زعفران ،زرشک و عناب بهعنوان ظرفیتهای اختصاصی
کشاورزی در منطقه شناخته میشوند .سطوح کشت بهینه
محصوالت مندرج در جدول ( )1نشان میدهد که هر کدام از
جوابها بهصورت موردی حداکثر  1الی  2محصول استراتژیک را
در سطح باالیی قرار داده است .از این رو میتوان گفت که
الگوریتم بهینهسازی  MOPSOبه دلیل تعداد زیاد متغیر تصمیم
( 111عدد) نتوانسته است سطح زیرکشت باالیی را برای هر سه
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محصوالت استراتژیک (در کنار هم) شبیهسازی نماید .از این
حیث که ذرات غالب الگوریتم به دنبال سطوح باالی کشت برای
محصوالت استراتژیک منطقه میباشند ،نتایج مطالعه پیش رو با
نتایج مطالعات ) Falahi et al, (2013) ،Sadeghi et al, (2015و
) Alizadeh et al, (2012همخوانی دارد.
نتایج مطالعه ) Alizadeh et al (2012که مبادرت به
بهینهسازی الگوی کشت در منطقه دشت مشهد -چناران
نمودهاند نشان میدهد که با اجرای الگوی کشت پیشنهادی در
طی یک دوره  16ساله افت سالیانه ذخایر آب زیرزمینی بهشدت
کاهش پیدا میکند .طبق یافتههای پژوهش عالوه بر کاهش
مقدار افت سطح آب در آبخوان نسبت به وضعیت موجود (نمونه
جواب  )2وضعیت اقتصادی کشاورزی منطقه نیز رونق پیدا
خواهد کرد .نتایج این بخش پژوهش پیشرو با نتایج مطالعه
) Bavali et al (2015مطابقت دارد .نتایج مطالعه Bavali et al
) (2015که اقدام به بهینهسازی الگوی کشت تک و دوهدفه
نمودند ،نشان میدهد که الگوی کشت بهینه دوهدفه با افزایش
بازده به میزان  1/72درصد ،کاهش هزینههای جاری محصوالت
را به همراه خواهد داشت .همچنین خروجی بهینهسازی
تکهدفه به کاهش افت سطح آب در آبخوان از طریق کاهش
سطح زیر کشت اشاره میکند .آنها در مطالعه خود پیشنهاد
میکنند که شرکت آب منطقهای و سازمان جهاد کشاورزی

استان برای حفظ منابع آب زیرزمینی مبادرت به اجرای الگوی
کشت بهینه نمایند و کاهش سود در الگوی پیشنهادی را
بهصورت پرداخت نقدی ،اعطای کمک و یارانههای خرید نهادهها
جبران نمایند.
در مطالعه ) Sadeghi et al (2015که در خصوص
محصوالت زراعی اقدام به بهینهسازی الگوی کشت تک هدفه با
 3مؤلفه سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی نمودند نیز نتایج مشابهی
ارائه شده است .نتایج بهینهسازی آنها نشان میدهد به دلیل
اشتغال زایی و درآمد باال در کنار آب مجازی پایین محصوالت
زعفران و جالیزی بیشترین سطوح کشت را دارا میباشند.
مقدار تابع سود به هزینه محصوالت نیز عامل دیگر
تغییرات سطح کشت محصوالت است .سری جوابهایی که افت
کمتر در آبخوان را دارند ،از حیث اقتصادی دارای وضعیت خوبی
نمیباشند (جواب  .)1همچنین جوابهایی که از منظر اقتصادی
وضعیت از وضعیت خوبی برخوردار هستند به دلیل تخلیه بیشتر
از آبخوان ،افت بیشتری را دارا میباشند .با توجه به مطالب
بیانشده جواب ( )2در کنار داشتن میزان سود به هزینه
قابلقبول دارای افت کمتری میباشند .بیشترین میزان سود به
هزینه محصوالت در این جواب به ترتیب در زعفران ،عناب ،بادام
و زرشک میباشد.

شکل  -1جبهه پارتو بهينه مدل بهينهسازی چندهدفه
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 سطح زير کشت بهينه در هر کدام از سياستها-5 جدول

1 جواب
)سطح زیر کشت (هکتار
021/11
471/80
77/00
027/11
011/21
016/75
225/88
040/11
661/11
721/11
072/87
48/82
020/07
072/00

2 جواب
)سطح زیر کشت (هکتار
0014/75
467/57
01/71
064/82
011/11
54/45
006/71
212/02
661/11
721/11
58/75
72/71
846/71
001/11

. زرشک و عناب ازجمله این محصوالت میباشند،زعفران
همچنین به دلیل اینکه یکی از اهداف بهینهسازی در مسئله
 سطح زیر،موردنظر کاهش افت سطح آبخوان در نظر گرفته شد
کشت غالب محصوالت در اکثر جوابهای بهینه کاهش داشته
 ذرت، یونجه، به دلیل نیاز آبی باال محصوالتی نظیر چغندر.است
و پنبه سطح زیر کشت این محصوالت در اکثر جوابهای
.جبههی پارتو کاهش داشته است

3 جواب
)سطح زیر کشت (هکتار
021/11
466/11
07/78
808/87
016/06
77/04
247/67
046/55
066/60
721/11
077/11
40/00
020/71
066/04

وضعیت موجود
)سطح زیر کشت (هکتار
0461
0150
040
271
211
015/4
847
822
001
0061
081
017
268
021

مح
صول
گن
دم جو
چغ
ندر پن
به ذر
ت س
بزیجاتیو
نجه عنا
ب زع
فران زر
شک جال
یزی ان
گور بادا
م گرد
و

نتيجهگيری کلی

الگوی کشت بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار در
 این مطالعه مبادرت به تعیین.مدیریت منابع آب مطرح میباشد
الگوی کشت بهینه در منطقه موردمطالعه تحت تأثیر پدیده تغییر
 مشاهده شد.اقلیم و با استفاده از الگوریتمهای فرا ابتکاری نمود
که با وجود تعداد متغیرهای تصمیم باال در مسئله موردنظر
بهطور کلی جوابهای بهینه برای محصوالت استراتژیک منطقه
 محصوالتی نظیر.سطح زیر کشت باالتری را تعیین نمودهاند
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