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ABSTRACT
The main objective of this research is to optimize the type and location of Best Management Practices (BMPs)
to reduce the amount of nutrients entering the lake Zrebar in order to improve lake conditions. In this regard,
Simulation-Optimization approach derived from the integration of the SWAT model and a spatial optimization
model of BMPs based on multi-objective genetic algorithm (NSGA-II) was used. In this approach, the optimal
model of management practices was determined with respect to three objectives: maximizing the net profit of
the agricultural sector, minimizing the nitrogen loads and minimizing the phosphor loads. In this research, a
wide range of BMPs was investigated and the optimal spatial pattern of the management practices such as
fertilizer, irrigation and tillage managements were determined. Results showed that by applying the selected
management practices with the optimal spatial pattern, the total amount of phosphorus and nitrogen in the basin
outlet decreased by 2.8% and 22.1% respectively and consequently the concentration of nitrate in the lake will
be greatly reduced. Also the net income of the agricultural sector decreased by 16.4%. The results indicated
that applying the selected management practices with the optimal spatial pattern can help to improve the
environmental condition of the lake.
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 .1دانش آموخته کارشناسي ارشد مهندسي منابع آب ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 .2استاديار گروه مهندسي منابع آب ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 .3دانش آموخته کارشناسي ارشد مهندسي منابع آب دانشگاه تربيت مدرس و دانشجوی دکتری مهندسي محيطزيست-
منابع آب دانشگاه تهران
 .4کارشناسي ارشد منابع آب ،استانداری کردستان ،سنندج ،ايران
(تاريخ دريافت -1397/6/12 :تاريخ بازنگری -1397/9/13 :تاريخ تصويب)1397/10/2 :

چکيده
هدف اصلي در اين تحقيق ،بهينهسازی نوع و موقعيت مکاني بهترين اقدامات مديريتي ( )BMPsبرای کاهش بار مواد مغذی
ورودی به درياچه زريبار بهمنظور بهبود شرايط درياچه ميباشد .در اين راستا از رويکرد شبيهسازی-بهينهسازی ()S-O
حاصل از تلفيق مدل  SWATبهمنظور شبيهسازی بار مواد مغذی ورودی به درياچه و مدل بهينهسازی مبتني بر الگوريتم
ژنتيک چندهدفه ( )NSGA-IIبرای تعيين الگوی مکاني BMPها ،استفاده شد .الگوی بهينه اقدامات مديريتي با توجه به
اهداف سهگانه حداکثرسازی سود خالص بخش کشاورزی ،حداقلسازی بار نيتروژن و حداقلسازی بار فسفر ورودی به
درياچه تعيين شد .در اين تحقيق طيف متنوعي از BMPها بررسي شد و در نهايت به بهينهسازی الگوی مکاني اقداماتي
مديريتي از قبيل مديريت انواع کود ،مديريت آبياری و تعيين نوع شخمزني مناسب پرداخته شد .نتايج حاصل از مدل نشان
داد که با اعمال اقدامات مديريتي منتخب با الگوی مکاني بهينه مجموع بار کل فسفر و نيتروژن در خروجي حوضه به
ترتيب  2/8و  22/1درصد کاهش مييابند و به سبب آن غلظت نيترات درياچه بهشدت کاهش پيدا خواهد کرد و درآمد
خالص بخش کشاورزی با کاهش  16/4درصدی روبهرو خواهد شد .نتايج نشان ميدهد با اعمال اقدامات مديريتي منتخب
با الگوی مکاني بهينه ميتوان وضعيت کيفي درياچه را بهبود بخشيد.
واژههاي کليدي :آاليندههای غير نقطهای ،مدل  ،SWATشبيهسازیNSGA-II،

مقدمه
آلودگي منابع آب ،مشکالت روزافزون کيفي سيستمهای آبي و
ورود حجم زياد مواد مغذی و آاليندهها بهسبب فعاليتهای بيش
از حد کشاورزی ،دامداری و صنعتي ،از جمله مهمترين مسائل در
مديريت و بهرهبرداری از منابع آبي حوزههای آبخيز محسوب مي-
شود .درياچه زريبار نمونهای از درياچههای آب شيرين ايران است
که با پتانسيل باالی تغذيهگرايي در آن مواجه ميباشد .چنانچه
اين امر سبب رشد فراوان جلبک و ايجاد نيزار در سطح آن شده
است و موجب کاهش شديد کيفيت آب درياچه شده است و
وسعت نيزارها در آن نسبت به گذشته افزايش چشمگيری داشته
است (.)Imani et al., 2016
آلودگيهای غيرنقطهای جزو مهمترين عوامل در افزايش بار
مواد مغذی ورودی به درياچهها محسوب ميشوند ( Diaz and

 .)Rosenberg 2008لذا شناسايي و کنترل هدفمند و بهينه منابع
آالينده در حوزه آبخيز درياچه زريبار با استفاده از بهترين اقدامات
مديريتي ( 1)BMPsميتواند نقش مهمي در بهبود کيفيت آب و
همچنين حفظ اکوسيستم آن داشته باشد .از طرفي در انتخاب
BMPها هزينههای اجرايي غالباً بهعنوان يک عامل مهم تلقي
ميشود و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی اقدامات در کنار مسائل
کيفي و زيستمحيطي در اتخاذ تصميمات واقعبينانه ،دارای
اهميت زيادی است ( .)Gitau et al., 2014شناسايي مناطق
آالينده بحراني ( 2)CSAsو بررسي کارآيي آنها در اين مناطق به
لحاظ کاهش بار مواد مغذی و هزينههای اجرايي آنها از جمله
رويکردهای مطرح در زمينه انتخاب و بهکارگيری BMPها مي-
باشد ( .)Imani, 2015در اين راستا انتخاب و مکانيابي بهينه
اقدامات در مناطق بحراني با توجه به اهداف اقتصادی ،اجتماعي
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و محيطزيستي ميتواند بهعنوان يک رکن کليدی در کنترل
آاليندههای پيکرههای آبي مطرح کرد ;Gitau et al., 2002
).)Yang, 2011; Ayele et al., 2017
تأثير فعاليتهای باالدست بر پيکرههای آبي باعث اهميت
رويکرد حوضهای در مديريت مسائل کيفي منابع آبي شده است.
بدين منظور محققين زيادی بهمنظور شبيهسازی بار مواد مغذی
و آاليندهها از مدلهای مفهومي برای شبيهسازی حوضههای آبريز
استفاده کردهاند .از اين ميان به عنوان مثال Yuan and Bingner
) (2002از مدل ساالنه آلودگي غير نقطهای ( 1)AnnAGNPSدر
حوضه رودخانه  Mississippiبهمنظور بررسي امکان بهبود
کيفيت آب درياچه واقع در حوضه ،استفاده کردند .نتايج حاصل
حاکي از قابليت مدل  AnnAGNPSدر تعيين  CSAsمختلف
بدون نياز به واسنجي بسيار مطلوب در اين حوضه است .همچنين
در مطالعهای ديگر در حوضه باالدست مخزن  Miyunدر چين،
برای کنترل آلودگي غير نقطهای با استفاده از تلفيق
مدل CLUE-S 2و مدل  SWAT 3برای کاهش بار نيتروژن و فسفر
ورودی به مخزن از حوضه ،تأثير BMPهايي مانند نوارهای بافر و
بازگرداندن اراضي به پوشش جنگلي مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج حاصل نشان داد کاربری اراضي مختلف بهطور قابلتوجهي
بار مواد آالينده را در حوضه تحت تأثير قرار ميدهند ( Zhang et
 .)al., 2013در زمينه انتخاب BMPها نيز محققين مختلفي از
رويکردهای مختلفي شامل رويکرد آناليز سناريو با استفاده از
مدلهای شبيهسازی ( Gitau, 2004; Zhang, 2013; Chiang,
 )2014; Imani et al., 2016و رويکرد شبيهسازی-بهينهسازی
( Srivastava et al., 2002; Maringanti et al., 2009; Dong et
 )al., 2015; Joen et al., 2018استفاده کردهاند .در زمينه استفاده
از رويکرد شبيهسازی-بهينهسازی به عنوان مثال در حوزه آبخيز
يک مخزن در اياالتمتحده امريکا با هدف دستيابي به کاهش
 60درصدی بار فسفر در خروجي حوزه آبخيز آن از الگوريتم
ژنتيک اصالحشده ،مدل  SWATو يک ابزار بهترين اقدامات
مديريتي ( )BMP Toolبرای تعيين BMPهای مؤثر و
اولويتبندی آنها استفاده گرديد .محققين در اين مطالعه از
الگوريتم ژنتيک چندهدفه برای انتخاب بهينه BMPها استفاده
کردند .نتايج حاصل نشان داد اين روش برای تعيين بهينه و
مقرون بهصرفهتر BMPها مناسب است (.)Gitau et al., 2004
نتايج حاصل از تحقيقات نشان ميدهد استفاده از نوارهای بافر،
مديريت چرا و برنامههای مديريت مواد مغذی (مديريت آبياری،
خاکورزی و کوددهي) در کاهش بار آلودگي بيش از بقيه اقدامات
1. Annualized Agricultural Non-Point Source
2. Conversion of Land Use and its Effect-Scanner

در کاهش بار مواد مغذی مؤثرتر بوده است
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;Zhang et al., 2013

).)Dong et al., 2015; Singh et al., 2018
در مطالعه حاضر تالش شده است تا با تلفيق يک مدل
بهينهسازی با يک مدل شبيهسازی پيوسته آلودگيهای
غيرنقطهای مناسبترين نوع BMPها و موقعيت مکاني آنها به
منظور کنترل بار آلودگي در پيکرههای آبي تعيين گردد .در اين
راستا از يک رويکرد شبيهسازی-بهينهسازی ( )S-Oحاصل از
ترکيب مدل شبيهسازی  SWATبهمنظور شبيهسازی بار مواد
مغذی و تأثير اقدامات مديريتي و يک مدل بهينهسازی الگوی
مکاني BMPها مبتني بر الگوريتم ژنتيک چندهدفه (،)NSGA-II
استفاده شد .در اين رويکرد الگوی بهينه اقدامات مديريتي با توجه
به اهداف حداکثرسازی سود خالص بخش کشاورزی و حداقل-
سازی بار مواد مغذی مدنظر قرار گرفت .به منظور ارزيابي
روششناسي مطالعه نيز حوضه آبريز درياچه زريبار به دليل وجود
مشکالت کيفي ناشي از آلودگيهای غيرنقطهای (کشاورزی) ،نياز
به احيای درياچه با اعمال گزينههای مديريتي و در دسترس بودن
اطالعات کيفي مناسب ،به عنوان منطقه مطالعاتي مد نظر قرار
گرفت.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

درياچه زريبار يا زريوار در فاصله  3کيلومتری غرب مريوان ،از
شهرهای کردستان و از مکانهای گردشگری منطقه ميباشد.
مساحت اين درياچه در حدود  2000هکتار بوده و حوزه آبخيز
اين درياچه با مساحتي حدود  8900هکتار در مختصات
جغرافيايي ʺ 35°30´31تا ʺ 35°37´06عرض شمالي و ʺ46°03´52
تا ʺ 46°10´47طول شرقي واقع است .شکل ( )1نمايي از حوضه
مورد مطالعه و نيز کاربریهای اراضي موجود در حوضه زريبار را
نشان ميدهد.
منابع تأمين آب درياچه زريبار از  3منبع عمده تشکيل
ميشود ( )Asarab ،2007که شامل:
-1ريزشهای جوی که ساالنه در حدود  20ميليون
مترمکعب (سال  )1384-1392آب درياچه را تأمين ميکنند
 -2چشمههای کف جوش بستر درياچه که به سفرههای
زيرزميني مرتبط است و برآورد شده است ساالنه  11ميليون
مترمکعب از اين منابع آب به درياچه وارد ميشود.
 -3آبهای ورودی به درياچه با رقمي معادل  33ميليون
3. Soil and Water Assessment Tool
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مترمکعب در سال (سال  ، )1384-1392که از منابع تأمين آب
موقتي درياچه محسوب ميشوند و پس از بارش باران يا برف ،از
(الف)

طريق آبراهههای جاری بر دامنههای غربي ،شرقي و حوضه آبخيز
درياچه به آن ميريزد
(ج)

(ب)

شکل ( -1الف) منطقه مطالعاتي (ب) کاربريهاي اراضي موجود در منطقه (ج) محلهاي ورود بار آلودگي به درياچه

همچنين رودخانه قزلچهسو که از بلندیهای شمال مريوان
سرچشمه ميگيرد ،از سال  1383تاکنون بهوسيله يک بند
انحرافي به درياچه زريبار اتصال يافته است .هدف کلي از احداث
اين سد ،جلوگيری از خروج آب از مرزهای بينالمللي به ميزان
متوسط ساليانه  20ميليون مترمکعب ،تأمين آب  2100هکتار
اراضي جنوب درياچه در سالهای خشک و کمباران ،اشتغالزائي،
تثبيت بستر رودخانه و حفظ اکوسيستم محيطزیست درياچه
زريبار در سالهای خشک و کم باران ميباشد.
عمده منابع آلودگي حوضه شامل مراکز جمعيتي (شامل

آلودگي ناشي از کانونهای جمعيتي مشرف به درياچه و آلودگي
ناشي از ورود گردشگران به منطقه) ،فعاليتهای کشاورزی (شامل
گسترش وسعت اراضي ،وفور نسبي آب حوضه و استفاده بيش از
حد از چاههای اطراف درياچه) ،فعاليتهای دامداری (چرای بيش
از حد دامها و وارد شدن فضوالت حيواني به درياچه) ميباشند
که خالصه اطالعات مربوط به هريک در جدول ( )1آمده است .بر
اساس اطالعات حاصله از آمار سازمان گردشگری شهرستان
مريوان نيز بهطور متوسط ،ساالنه يک ميليون گردشگر وارد اين
شهر ميشوند.

جدول  -1جمعيت مراکز روستايي و تعداد دام سنتي به تفکيک روستاهاي اطراف درياچه زريبار بر اساس آمار مرکز آمار و کشاورزي سال 1390

نام روستا

جمعيت (نفر)

گاو و گوساله (رأس)

گوسفند و بز (رأس)

طيور بومي (قطعه)

برده رشه
پيرصفا
درهتفي
سيف
کوالن
ينگيجه

1094
307
924
522
650
362

450
195
450
370
250
355

545
340
850
1750
700
370

600
320
700
670
500
450

مدل شبيهسازي -بهينهسازي نوع و موقعيت مکاني بهترين
اقدامات مديريتي

بهمنظور تعيين الگوی بهينه BMPها در سطح حوضه بهمنظور
کاهش بار مواد مغذی در ورودی درياچه زريبار از يک رويکرد
شبيهسازی-بهينهسازی مبتني بر تلفيق الگوريتم ژنتيک
چندهدفه با مرتبسازی نامغلوب ( 1)NSGA-IIبا مدل SWAT
1. Nondominated Sorting Genetic Algorithm

استفاده شد .در مدل بهينهسازی  ،NSGA-IIاجزای مهم و اصلي
شامل توليد جمعيت تصادفي ،اعمال تغييرات مربوطه در فايلهای
ورودی  SWATو سپس اجرای مدل شبيهسازی بار مواد مغذی و
در نهايت محاسبات مربوط به توابع هدف از روی خروجيهای
مدل  ،SWATوجود دارند .پس از اين محاسبات ميزان مطلوبيت
نتايج ارائه شده توسط الگوريتم مورد بررسي قرار گرفت .شکل
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( )2نحوه ارتباط الگوريتم ژنتيک چندهدفه با مدل  SWATرا
نشان ميدهد.
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بسيار بهتری از بيالن آبي حوضه به دست ميدهد .مدل توانايي
خوبي در شبيهسازی عملکرد گياهي ،انتقال مواد مغذی و رواناب
دارد .در اين مدل تأثير نسبي دادههای ورودی (تغيير در روشهای
مديريتي ،آب و هوا ،پوشش گياهي و غيره) بر روی کيفيت آب و
ديگر متغيرها قابلبررسي هستند.
اين مدل نيازمند اطالعاتي در مورد آب و هوا ،مشخصات
خاک ،توپوگرافي ،پوشش گياهي و روشهای مديريت و کاربری
اراضي در سطح حوزه آبخيز ميباشد .در اين مطالعه اطالعات
مرتبط با الگوی کشت غالب و مديريت زراعي شامل شيوههای
مديريت کشت ،آبياری ،کوددهي و غيره برای تهيه مدل SWAT
حوزه آبخيز درياچه زريبار از آمار سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان اخذ و در فايل های  .mgtمدل مورد استفاده قرار گرفته
است (جدول  .)2الزم به توضيح است راندمان کل آبياری در مدل
بر اساس مطالعات صورت گرفته در منطقه (توانآب)13863 ،
برابر با  35درصد در نظر گرفته شد.

مدل شبيهساز جامع حوزه آبخيز درياچه زريبار

در اين مطالعه بهمنظور شبيهسازی حوزه آبخيز از مدل ،SWAT
استفاده شد .مدل  SWATدر دپارتمان کشاورزی امريکا
( )USDAتهيه شده است .در اين مدل بيالن آبي اساس شبيه-
سازی هر پديدهای است که در سطح حوضه روی ميدهد اين
مدل برای پيشبيني تأثير روشهای مختلف مديريت بر مقادير
آب ،رسوب و مواد شيميايي کشاورزی در سطح حوزههای آبخيز
پيچيده و بزرگ با خاک ،کاربری اراضي و شرايط مختلف مديريتي
در درازمدت طراحي شده است .تفکيک حوضه به زير حوضهها و
HRUها مدل را قادر ميسازد که تفاوت در مقدار پارامترهای
هيدرولوژيکي حوضه را برای گياهان و خاکهای مختلف منعکس
کند .اين روش دقت محاسبات را افزايش داده و توصيف فيزيکي

جدول -2محصوالت عمده در حوضه درياچه زريبار ،تاريخ کشت و برداشت (ميالدي) ،ميزان کود مصرفي ساالنه (کيلوگرم در هکتار) و نوع شخم و ميزان آبياري
(ميليمتر)

الگوی کشت

تاريخ کشت

تاريخ برداشت

نوع شخم

نياز خالص
آبياری

کود حيواني

کود ازته

کود فسفاته

يونجه ( 5چين)

هفته دوم فروردين تا آخر
ارديبهشت

اواسط خرداد تا اواسط آذر

ديسک

967

25000

100

100

گندم آبي
جو آبي

هفته دوم مهر تا آخر آبان
هفته دوم مهر تا آخر آبان

گوجهفرنگي
توتون
نخود ديم

هفته دوم ارديبهشت تا آخر خرداد
هفته دوم ارديبهشت تا آخر خرداد
هفته اول فروردين تا هفته
ارديبهشت و آذر
اوايل فروردين
اوايل فروردين
اوايل مهر تا آخر آبان
اوايل مهر تا آخر آبان

اواخر خرداد تا اواخر تير
اواخر ارديبهشت تا اواخر
خرداد
اوايل شهريور تا اواخر مهر
اواخر شهريور تا اواخر مهر
اواسط خرداد تا شهريور

ديسک
ديسک

264
204

15000
15000

200
200

100
100

ديسک
ديسک
ديسک

854
494
--

10000
15000
--

100
300
100

100
50
--

اواخر شهريور تا اواخر آبان
اواخر شهريور تا اواخر آبان
اواسط خرداد تا اواخر تير
اواسط خرداد تا اواخر تير

--ديسک
ديسک

1006
----

25000
25000
15000
15000

200
-200
200

150
-100
100

سيب
انگور ديم
گندم ديم
جو ديم

اليه  DEM1با اندازه سلولي  30متر از پايگاه سازمان
فضايي ملي ايالت متحده آمريکا و خاک منطقه از نقشه خاک
سازمان خوار و بار کشاورزی ملل متحد استخراج شد .برای اليه
رقومي کاربری اراضي ،از نقشههای پوشش گياهي تهيهشده توسط
سازمان جنگلها و مراتع کشور ( )1385استفاده شد .اصالحات
انجامشده در اين اليه شامل تفکيک کاربری اراضي کشت آبي و
کشت ديم و مشخص نمودن محدوده مراکز جمعيتي روستايي
1. Digital Elevation Model

ميزان کود مصرفي در طي دوره کشت

بودند .از اطالعات روزانه دمای ايستگاه سينوپتيک مريوان و
ايستگاه اقليمسنجي سروآباد و اطالعات بارندگي ايستگاه
سينوپتيک مريوان و ايستگاه بارانسنجي درياچه زريبار ،چناره،
دزيل و ساوجي برای تهيه دادههای هواشناسي استفاده شده است.
همچنين آمار ماهانه برآورد شده دبي ورودی به درياچه و تراز آب
درياچه از ايستگاه درياچه زريبار از سال  2005تا  2013برای
واسنجي و اعتبارسنجي مدل استفاده گرديد .برای مطالعات
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کيفيت آب نيز از اطالعات حاصله از نمونهبرداریهای دسامبر
 2006و ژانويه  2007و آوريل تا ژوئن سال  2007و همچنين
اطالعات ايستگاه آنالين سازمان حفاظت محيط زيست کردستان
از اوت تا دسامبر سال  2013با گام زماني  3ساعته استفاده شد

(.)Imani et al., 2016
معيار انتخاب اين ايستگاهها نزديکترين فاصله با منطقه
مورد مطالعه بوده است .برای شبيهسازی فرآيندهای موردنظر اين
اطالعات از دوره  2005تا  2013تهيه شد.

شکل  -2فلوچارت الگوريتم  NSGA-IIو نحوه ارتباط آن با مدل SWAT

مدل بهينهسازي نوع و موقعيت مکاني بهترين اقدامات مديريتي

الگوريتم بهينهسازی چندهدفه يکي از اجزاء کليدی مدل شبيه-
سازی-بهينهسازی در اين مطالعه محسوب ميشود .توابع هدف
در نظر گرفتهشده در مدل بهينهسازی عبارت هستند از )1 :به
حداقل رساندن هزينه اعمال BMPها (حداقلسازی سطح پياده-
سازی اقدامات مديريتي) و به حداکثر رساندن عملکرد محصوالت
و يا به عبارتي حداکثر کردن سود خالص حاصل از بخش
کشاورزی )2 ،حداقلسازی بار کل نيتروژن و  )3حداقلسازی بار
کل فسفر ورودی به درياچه .از جمله محدوديتهای مسئله نيز
ميتوان به محدوديت سطح اعمال هرکدام از BMPها با توجه به

محدوديت سطح پيادهسازی اقدامات مديريتي از نظر مکاني و
محدوديتهای فني اشاره نمود .توابع هدف استفاده شده در
بهينهسازی به صورت رابطه ( )1ميباشد:
(رابطه )1

𝑠𝐵𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇𝑍1 = −
} 𝑠𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 { 𝑍2
𝑠𝑁𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 = 𝑍3

که در آن Z1 ،تابع هدف اول TotalBs ،درآمد خالص بخش
کشاورزی (] Z2 ،)TotalBs ϵ [0,1تابع هدف دوم TotalPs ،متوسط
بار فسفر ورودی استانداردشده به درياچه Z3 ،تابع هدف سوم
TotalNمتوسط بار نيتروژن ورودی به درياچه ميباشد.
بهمنظور محاسبه مقدار استانداردشده درآمد خالص از

محمودي وهمکاران :بهينه سازي نوع و موقعيت مکاني اقدامات 983 ...

رابطه ( )2استفاده شد (اجزای رابطه  2بر حسب ميليون ريال
است).
𝑠𝑃𝑀𝐵𝐶 𝐵𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 − 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 −
𝑡𝑛𝑎𝑡𝑠𝑛𝑜𝑐𝐶 𝐵𝑚𝑎𝑥 −

(رابطه )2

= 𝑠𝐵𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

(رابطه )5

که در آن Baverage ،متوسط درآمد ناخالص حاصل از کشت
محصوالت کشاورزی است که محاسبات آن طبق رابطه ()3
ميباشد Cconstant .نيز هزينههای ثابت نهادههای مختلف کود،
شخم ،آبياری و نگهداری است که مقادير آن بر اساس رابطه ()4
محاسبه ميشود Bmax .که از رابطه ( )5بهدست ميآيد،
نشاندهنده حداکثر سود ناخالص بخش کشاورزی ميباشد.
CBMPSهزينه اعمال اقدامات مديريتي بوده و بر اساس رابطه ()6
ميباشد.
(رابطه )3

(رابطه )4

(رابطه )6
در اين روابط  Yaverage jمتوسط عملکرد محصول jاُم در طول
دوره (تن در هکتار در سال است) Pj ،قيمت محصول jاُم (ميليون
ريال) Aj ،مساحت زير کشت محصول jاُم در حوضه (هکتار) مي-
باشد Cj .مجموع هزينه نهادههای توليد محصول jاُم (ميليون ريال
در هکتار) Ymax j ،حداکثر عملکرد محصول jاُم در حوضه در واحد
کيلوگرم در هکتار (جدول  al ،)3مقدار متغير تصميم lاُم است.
برای محاسبه  CBMPSماتريس  aدر ماتريس هزينههای BMP
( )CBMPضرب شده و مقادير آن با هم جمع ميگردند a .و CBMP
يک ماتريس  1×nميباشند که  nتعداد متغيرهای تصميم است.

جدول  -3حداکثر عملکرد محصوالت کشاورزي در حوضه درياچه زريبار (تن در هکتار)

سيب

جوآبي

جوديم

پياز

انگور

تنباکو

گوجهفرنگي

گندم آبي

گندم ديم

يونجه

شبدر

نخود

12

2/5

1

15/5

5

2/5

15/5

3

1/5

8

8

0/75

مقادير  Yaverageاز خروجي مدل  SWATدر هر بار اجرا
ميباشد ( .)Output.hruبهمنظور محاسبه مقادير استاندارد شده،
بار نيتروژن و فسفر و متوسط بار ورودی به درياچه در محل
ورودی به آن بر حداکثر بار فسفر يا نيتروژن ورودی تقسيم شد
(رابطههای  7و .)8
(رابطه )7
𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 10,12,13,16,17,23,25

(رابطه )8
𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 10,12,13,16,17,23,25

𝑖𝑁𝑇 ∑
,
𝑥𝑎𝑚𝑁𝑇

= 𝑑𝑟𝑎𝑑𝑛𝑎𝑡𝑠𝑁𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

𝑖𝑃𝑇 ∑
=
,
𝑥𝑎𝑚𝑃𝑇

𝑑𝑟𝑎𝑑𝑛𝑎𝑡𝑠𝑃𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

در رابطه ( TNi ،)7بار نيتروژن ورودی ساالنه به درياچه از
زير حوضه iاُم TNmax ،حداکثر بار نيتروژن ساالنه ورودی به
درياچه و در رابطه ( iTP ، )8بار فسفر ورودی ساالنه به درياچه از
زير حوضه iاُم TPmax ،حداکثر بار فسفر ورودی ساالنه به درياچه
ميباشد .مقادير  TPو  TNاز فايل خروجي مدل  SWATبا نام
 Output.rchدر هر بار اجرای مدل استخراج ميگردند.
متغير تصميم موجود در مسئله ،ماتريس ( am×nتعيين نوع
و موقعيت مکاني  mاقدام مديريتي ( )BMPدر  nمکان (کشت)
در حوضه) ميباشد که در آن مقادير ماتريس ميتوانند صفر و يا
يک باشند به صورتي که اگر  aijبرابر با صفر شود ،آنگاه i BMPاُم
در کشت jاُم اعمال نميشود .در غير اينصورت i BMPاُم اعمال

ميشود .از مقادير بهدست آمده ماتريس  am×nکه در هر تکرار
توليد ميشود ،برای محاسبه مقادير درصد کاهش کود و آبياری
استفاده ميشود (رابطه .)9
(رابطه )9
در اين رابطه  R_Valuem×nمقادير نهايي تصادفي ،درصد
تغيير مقدار انواع کود و مقدار آبياری از پيش تعيينشده و
r_valuem×n

مقادير از پيش تعيينشده مربوط به درصد تغيير
پارامترهای پيش تعيينشده (مقدار انواع کود و مقدار آبياری)
است که مقدار آن در هر تکرار ثابت ميباشد .اما با متغير بودن aij
مقادير  R_Valueijيا صفر و يا برابر  r_Valueijخواهد بود.
محدوديتهای مسئله شامل الف) اقدامات مديريتي تنها در
آن دسته از اراضي قابل اعمال هستند که در آنها کشاورزی آبي
و ديم اعم از زراعي و باغي صورت ميگيرد .لذا محدوديت ذکر
شده به صورت رابطه ( )10در مدل بهينهسازی مدنظر قرار گرفت.
𝑛

(رابطه )10

𝑖𝑟𝑔𝑎𝐴 ≤ 𝑖𝐴 ∑
𝑖=1

ب) با توجه به اينکه برخي از BMPها در بعضي از اراضي
قابل اعمال نيستند و يا اينکه تعريف نشدهاند ،در بعضي موارد
مقدار  aijبه صورت پيشفرض صفر در نظر گرفته شده است .به
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عنوان مثال مديريت شخم در حوضه مربوط به کشتهای زراعي
و باغي است اما در باغات سيب و انگور هر نوع شخمزني به عنوان
مثال استفاده از کولتيواتر انجام نميگيرد و يا کاهش آبياری برای
محصوالت ديم تعريف نميشود و نيز مديريت کود در کشتهايي
انجام ميپذيرد که کود مورد نظر مورد استفاده قرار بگيرد:
(رابطه )11
𝑑𝑒𝑛𝑖𝑓𝑒𝑑𝑛𝑈 𝑠𝑖 𝑗𝑖𝐶𝐿𝑃 𝑛𝑖 𝑗𝑖𝑃𝑀𝐵 𝑓𝑖 0
{ = 𝑗𝑖𝑎
}
𝑑𝑒𝑛𝑖𝑓𝑒𝐷 𝑠𝑖 𝑗𝑖𝐶𝐿𝑃 𝑛𝑖 𝑗𝑖𝑃𝑀𝐵 𝑓𝑖 𝑋

نتايج و بحث
اجراي مدل  SWATحوزه آبخيز درياچه زريبار

HRUو  26زير حوضه انجام شد .واسنجي مدل  SWATبهصورت
جامع و طي يک فرايند چندمرحلهای شامل واسنجي شبيهسازی
هيدرولوژيکي ،رشد گياهي و مواد مغذی و با استفاده از دادههای
مشاهداتي شامل دبي ورودی به درياچه ،حجم درياچه ،غلظت
فسفات و نيترات درياچه ،تبخير-تعرق و نيز عملکرد محصوالت
کشاورزی انجام گرفته است که نتايج حاکي از مطلوبيت نتايج
مدل شبيهسازی ميباشد .خالصه نتايج واسنجي و اعتبارسنجي
مدل برای دبي ورودی ،نيترات و فسفات درياچه در جدول
()4آورده شده است .شرح کامل نتايج واسنجي و اعتبار سنجي
مدل در مطالعه  )2017( Imani et al.در دسترس ميباشد.

مدل شبيهسازی حوضه با تفکيک حوزه آبخيز درياچه به 1100
جدول  -4نتايج واسنجي و اعتبارسنجي مدل براي دبي ورودي ،نيترات و فسفات درياچه ()3

واسنجي

اعتبارسنجي
2

2

پارامتر

RMSE
0/52
1/87
0/96

R
0/80
0/82
0/52

RMSE
0/64
0/70
0/87

R
0/65
0/89
0/56

دبي ()m3/sec
غلظت نيترات ()ppm
غلظت فسفات ()ppm

0/34

0/33

0/24

0/79

حجم مخزن ()MCM

توسعه و تحليل حساسيت مدل بهينهسازي

بهمنظور بهکارگيری مدل بهينهسازی نوع و موقعيت مکاني
اقدامات مديريتي در سطح حوضه آبريز ،ابتدا آناليز حساسيت
پارامترهای الگوريتم بهينهسازی انجام شد .بر طبق نتايج حاصل
از تجزيه و تحليل آناليز حساسيتهای مختلف روی توابع و
پارامترها ،نتايج نشان داد که با انتخاب تابع جهش ،Uniform
ميزان تابع جهش برای متغيرهای تصميم دودويي (،)Bit String
بين  0/04تا  0/08مناسب خواهد بود و با اندازه جمعيت برابر با
 50تا  60بهترين نتايج حاصل شد .همچنين برای تعيين حداکثر
تعداد توليد نسل در طول اجرای الگوريتم ،ارزيابي اوليهای با
استفاده از حل الگوريتم بهينهسازی صورت پذيرفت .نتايج حاصل
از اجرای الگوريتم و نحوه همگرائي توابع هدف اول ) (Z1و دوم
) (Z2و نيز همه توابع با هم در شکل ( )3ارائه شده است .نتايج
بيانگر کافي بودن تعداد توليد نسل برابر با  400برای تعيين
منحني پارتوی بهينه است .البته نتايج حاصل از اجرای الگوريتم
با تعداد توليد نسل بيش از  ،400به طور مثال 500به نسبت کمي
بهتر است اما زمان اجرای مدل شبيهسازی-بهينهسازی بهطور
قابلمالحظهای بسيار بزرگتر ميشود ،بهطوریکه زمان اجرای
الگوريتم با جمعيت  100و تعداد توليد  ،450در يک کامپيوتر با

پردازشگر  Cotrei16و  8GBps RAMحدود  26روز و بيشتر طول
خواهد کشيد .همچنين بهمنظور بررسي دقيقتر تعداد توليد نسل
 500نيز بررسي شد و تفاوت محسوسي در نتايج حاصل مشاهده
نشد لذا نتايج حاصل از اجرای مدل با جمعيت  50و تعداد توليد
 400پذيرفته شد.
الگوي بهينه اقدامات مديريتي در سطح حوزه آبخيز

در شکل ( )4رويه پرتو سطح  1حاصل از بهينهسازی موقعيت
مکاني بهترين اقدامات مديريتي در سطح حوضه با استفاده از
الگوريتم  NSGA-IIبرای توابع هدف نشان داده شده است .در
نهايت از ميان مجموعه جواب بهدستآمده يکي از جوابها با
استفاده از روش وزني انتخاب شد .با توجه به بررسيهای انجام-
شده در خصوص اثرپذيری هرکدام از توابع هدف مسئله و نيز
اهميت نسبي کاهش بار کل فسفر نسبت به بار کل نيتروژن در
پديده تغذيهگرايي اين درياچه ،وزنها به ترتيب برای درآمد
خالص کشاورزی ،بار کل فسفر و بار کل نيتروژن برابر 0/5 ،0/2
و  0/3انتخاب شد و در نهايت مقادير تابع هدف برای نقطه انتخابي
به ترتيب برابر با  39545/2ميليون ريال 38009/4 ،کيلوگرم و
 135369/8کيلوگرم در سال ميباشند

محمودي وهمکاران :بهينه سازي نوع و موقعيت مکاني اقدامات 985 ...

شکل  -3منحنيهاي پارتوي الگوريتم بهازاي تعداد توليد مختلف ( = PSاندازه جمعيت؛  = Genتعداد توليد)

شکل  -4رويههاي پرتو بهدست آمده از بهينهسازي نوع و موقعيت مکاني بهترين اقدامات مديريتي در سطح حوضه

پس از اجرای مدل شبيهسازی-بهينهسازی ،مقادير موقعيت
و الگوی مکاني بهينه اقدامات مديريتي برای نقطه مشخصشده
در شکل ( )5و الگوی بهينه آنها برای نوع محصوالت در جدول
( )5نمايش داده شده است .همانطور که در شکل ( )5مشاهده
ميگردد با توجه به نقش قابلتوجه اراضي کشاورزی حاشيه
درياچه در توليد و انتقال آلودگي به درياچه ،عمده اقدامات

مديريتي در اراضي حاشيه درياچه پيشنهاد ميگردد .با افزايش
فاصله از درياچه و در اراضي ديم حوضه عمده اقدامات مديريتي
مختص به کنترل کود حيواني و شخم حفاظتي ميباشد.
بر اساس جدول ( )5در اراضي کشاورزی آبي کنترل
آلودگي از طريق طيف متوعي از اقدامات و عمدتاً بهواسطه کم
آبياری و کنترل کودهای شيمايي و حيواني توصيه ميگردد.

شکل  -5موقعيت مکاني بهترين اقدامات مديريتي در سطح حوضه
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جدول  -5الگوي بهينه  BMPها براي محصوالت مختلف (تعيين درصد کاهش آبياري و کوددهي و تعيين نوع شخمزني)

کاربری اراضي

محصول
يونجه
گندم آبي

آبي

ديم

جو آبي
گوجهفرنگي
تنباکو
سيب
شبدر
پياز
گندم ديم
جو ديم
نخود ديم
باغ انگور

آبياری

کود فسفاته

کود نيتراته

کود حيواني

نوع شخمزني

-

50

30

-

ديسک

60

50

50

60

کولتيواتر
عدم شخمزني
عدم شخمزني
ديسک
ديسک
عدم شخمزني
کولتيواتر
ديسک
ديسک
ديسک

40
20
60
60
*
*
*
*

50
20
50
20
50
50
50
*
-

30
0
50
50
50
50
*
30

20
60
60
20
60
60
60
-

کولتيواتر

کاسته شود .باتوجه به اهميت بارکل نيتروژن و فسفر در پديده
تغذيهگرايي ،ميانگين ساالنه بار کل فسفر و نيتروژن ورودی به
درياچه شبيهسازی شد .نتايج حاصل در جدول ( )6ارائه شده
است.

بررسي وضعيت حوزه آبخيز درياچه زريبار در شرايط بهينه
بررسي ميزان بار آالينده ورودي به درياچه زريبار و تغذيهگرايي
آن

پس از اعمال BMPها در مکانهای بهينه ،انتظار ميرود شرايط
درياچه بهبود يابد و از ميزان بار کل آالينده ورودی به درياچه

جدول  -6ميانگين ساالنه و درصد تغييرات بار کل فسفر ( )TPو نيتروژن ( )TNدر خروجي زيرحوضههاي منتهي به درياچه (کيلوگرم)

نوع آالينده
حالت پايه
حالت بهينه
درصد تغيير

زيرحوضه16

زيرحوضه17

زيرحوضه23

زيرحوضه25

کل

زيرحوضه10
TN

39542/2

5812/8

55797/8

33858/9

7103

30672/2

1009/3

173796/2

TP

6946/3

1636/9

15257/8

8110/1

562/6

6090

497/3

39101/1

TN

26937/8
6759/7

4599/9
1590/3

47437/8
15155/6

31901/1
8095/9

6069/6
542/7

17739/1
5377/4

711/6
487/9

135396/8
38009/4

TN

31/9

20/9

15/0

5/8

14/5

42/2

29/5

22/1

TP

2/7

2/8

0/7

0/2

3/5

11/7

1/9

2/8

TP

زيرحوضه12

زيرحوضه13

در شرايط پايه بيشترين بار فسفر و نيتروژن بهطور ميانگين
به ترتيب  15257/8و  55797/8کيلوگرم در سال از خروجي
زيرحوضه 13اُم در شمال شرق درياچه اتفاق ميافتد و کمترين
بار فسفر و نيتروژن بهطور ميانگين به ترتيب  497/3و 1009/3
کيلوگرم در سال از خروجي زيرحوضه 25اُم از جنوب درياچه وارد
ميشوند .در شرايط اعمال اقدامات مديريتي بهينه ،کاهش 15
درصدی بار نيتروژن در خروجي 13اُم انتظار ميرود و بيشترين
کاهش نسبي بار نيتروژن و فسفر مربوط به خروجي 23اُم به ترتيب
به ميزان  11/7درصد و  42/2درصد ميباشد .نتايج کاهش بار کل
نيتروژن و فسفر را به ترتيب  22/1و  2/8درصد نشان ميدهد.
در اثر اعمال اقدامات مديريتي با الگوی مکاني بهينه ،ميزان
غلظت نيترات و فسفات داخل درياچه نيز کاهش خواهد داشت،
چنانچه در شکل ( )6و ( )7مشاهده ميشود ،غلظت نيترات کاهش
محسوسي پيدا کرده است بهطوریکه ميانگين تغييرات نسبت به

حالت پايه  0/861ميليگرم بر ليتر ميباشد و در پايان دوره نيز
نسبت به حالت پايه  1/646ميليگرم در ليتر کاهش مشاهده شده
است .غلظت فسفات نيز در طول دوره بهطور متوسط 2/65×10-3
ميليگرم در ليتر نسبت به حالت پايه کاهش پيدا کرده است .دو
مؤلفه نيتروژن و فسفر ،هرچند مؤلفههای زيستمحيطي و کيفي
محسوب ميشوند و هردو مسبب پديده تغذيهگرايي هستند ،اما
بيانگر دو رفتار متفاوت از حوضه آبريز ميباشند .بهعنوان مثال،
توزيع نيتروژن و افزايش غلظت آن در درياچه عموماً ناشي از
آبشويي بوده اما فسفر تماماً از انتقال رسوب ميباشد .اينکه در
جريان فسفر ورودی به درياچه تغيير مصرف کود کماثر بوده،
ميتواند ناشي از انتقال فسفات به شکل رسوب به داخل درياچه
باشد لذا در اين مقاله با توجه به اعمال گزينههای مديريتي در
بخش کشاورزی تفاوت چنداني در ميزان غلظت فسفات ورودی
به درياچه حاصل نگرديد.

محمودي وهمکاران :بهينه سازي نوع و موقعيت مکاني اقدامات 987 ...

شکل  -6غلظت نيترات داخل درياچه (ميليگرم /ليتر) ،در شرايط بهينه مدل قطعي نسبت به حالت پايه

شکل  -7غلظت فسفات داخل درياچه (ميليگرم /ليتر) ،در شرايط بهينه مدل قطعي نسبت به حالت پايه

بررسي ميزان بار آاليندهها در کاربريهاي اراضي کشاورزي در
حوزه آبخيز

در نتيجه اعمال بهترين اقدامات مديريتي با الگوی مکاني بهينه و
با توجه به اينکه کاربریهای کشاورزی از اهميت بيشتری نسبت
به کاربریهای ديگر برخوردار هستند ،لذا ميزان کاهش بار
نيتروژن و فسفر کل به تفکيک کاربریهای آبي و ديم در
کشاورزی مورد بررسي قرار گرفته است .نتايج حاصل در جدول
( )7نشان داده شده است.
جدول  -7درصد کاهش بار نيتروژن کل ،فسفر کل خروجي از کاربريهاي
کشت آبي و ديم
کشاورزي ديم

کاربري اراضي

کشاورزي آبي

بار کل نيتروژن

2/9

>0/01

بار کل فسفر

35/8

>0/01

چنانچه نتايج نيز نشان ميدهد ،با اعمال اقدامات مديريتي
با الگوی مکاني بهينه ،بيشترين تأثير بين اراضي کشاورزی ديم و
آبي روی مناطقي است که کشاورزی آبي صورت ميگيرد .اين امر

ميتواند به اين دليل باشد که پساب حاصل از کشت محصوالت
کشاورزی يکي از اصليترين عوامل انتقال بار مواد مغذی به سمت
درياچه است .از طرفي نيز با کاهش آب آبياری و ميزان کودهای
مصرفي در حوضه ،بيشترين کاهش بار آالينده متوجه اراضي
کشاورزی آبي ميشود .زيرا که در زمينهای ديم تنها عامل
آبشويي آاليندهها و انتقال رسوبات آب باران بوده و با اقدامات
مديريتي انتخابشده در اين تحقيق کاهش چشمگير بار مواد
مغذی در اراضي کشاورزی ديم انتظار نميرود .چنانچه نتايج به-
دستآمده نيز اين مسئله را بهخوبي نشان ميدهد .بهمنظور
بررسي دقيقتر تغييرات بار مواد مغذی خروجي از اراضي
کشاورزی ،جريان کل و شاخصهای ترکيبي به تفکيک الگوی
کشت منطقه در جدول ( )8نشان داده شده است .شاخص ترکيبي
اول ) CI(1نشاندهنده مقاديری است که در آن بهترتيب جريان،
 TP ،TNوزنهای مساوی  0/33را دارا است .اين مقادير برای
شاخص ترکيبي دوم ) CI(2بهترتيب برابر  0/2برای جريان0/3 ،
برای  TNو  0/5برای  TPميباشد .اين وزنها با استفاده از روش
آنتروپي محاسبه شدهاند (.)3
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جدول  -8درصد کاهش جريان کل ،نيتروژن کل و فسفر کل و شاخصهاي ترکيبي در کاربري کشاورزي

کاربری

آبي

ديم

محصوالت

جريان کل

TN

TP

)CI(1

)CI(2

سيب

0

>0/01

>0/01

0

0

جو آبي

15/1

0/02

0/04

14

13/4

يونجه

0

>0/01

>0/01

>0/01

>0/01

شبدر

33/2

+0/5

1/8

29/5

27/6

پياز

37/2

49/5

95

43/5

50/3

گندم آبي

27/2

13/2

11/5

24/6

23/5

تنباکو

14/2

19/4

17/1

14/9

15/2

گوجهفرنگي

0

0

>0/01

0

0

گندم ديم

-

>0/01

>0/01

0

0

باغ انگور

-

0/2

0

>0/01

>0/01

نخود ديم

-

>0/01

0

0

0

جو ديم

-

0

0

0

0

بيشترين کاهش بار نيتروژن و فسفر متوجه کشتهای پياز،
تنباکو ،شبدر و گندم آبي شده است .در کاربری کشت ديم نيز ،با
اعمال اقدامات مديريتي با الگوی مکاني بهينه ،محصوالت تقريباً
به مقدار خيلي ناچيز از ميزان انتشار بار نيتروژن و فسفر کاسته
شده است .با اعمال اقدامات مديريتي با الگوی مکاني بهينه بار
فسفر در کشت پياز  95درصد کاهش پيدا کرده و بار نيتروژن نيز
 49/5درصد کاهش را بهدنبال خواهد داشت .اين در حالي است
که جريان کل از اين کشت نيز  37/2درصد کاهش خواهد يافت
و اين در اثر کاهش ميزان آب آبياری در اين کشتها نيز ميباشد
و تأثير زيادی نيز روی عملکرد اين محصوالت خواهد داشت.
نتايج حاصل از بهينهسازی نشاندهنده اين است که کاهش
 60درصدی ميزان آب آبياری محصوالت گندم آبي ،شبدر و پياز
بيشترين تأثير را روی بار کل فسفر و نيتروژن خروجي از حوضه
دارد .بر اساس نتايج کاهش  50درصدی کود فسفاته برای اغلب

محصوالت و کاهش 60درصدی کود حيواني در اراضي ديم ،باغات
سيب ،شبدر و گندم آبي تأثير چشمگيری روی کاهش بار کل
فسفر نداشته اما تأثير زيادی روی بار کل نيتروژن خواهد داشت.
ارزيابي عملکرد و درآمد خالص محصوالت در منطقه

مديريتهايي که به منظور کاهش بار آاليندهها در سطح حوضه به
کار ميروند ،بهطور مستقيم بر عملکرد محصوالت تأثيرگذار هستند،
لذا ميزان تأثير اين اقدامات بر روی عملکرد محصوالت محاسبه شد
(شکل  .)8عملکرد محصوالت کشاورزی در اغلب محصوالت بدون
تغيير و يا تغييرات آن ناچيز بوده است .بيشترين تأثير اعمال اقدامات
مديريتي روی عملکرد پياز حدود  -36درصد بوده است و پس از آن
روی عملکرد تنباکو و گندم آبي به ترتيب  -6/1و  -0/5درصد تأثير
خواهند گذاشت.

عملکرد (تن در هکتار)

20
15
10
5
0

محصوالت کشاورزی

عملکرد در شرايط بهينه

عملکرد پايه

شکل  -8عملکرد محصوالت کشاورزي در شرايط پايه و بهينه (تن/هکتار)

محمودي وهمکاران :بهينه سازي نوع و موقعيت مکاني اقدامات 989 ...

کشاورزی و معادل  51/9درصد از بودجه اختصاص داده شده برای
احيای درياچه زريبار ميباشد (طبق آخرين اخبار از خبرگزاری
کشاورزی ايران (ايانا) برای احياء درياچه زريبار که سالها است با
مشکالت بسياری روبهرو بوده 15000 ،ميليونريال اعتبار مصوب
و نهايي شده است) .اين مهم حاکي از امکان عملياتي شدن
گزينههای مديريتي پيشنهاد شده از منظر بودجه ميباشد.

بر اساس جدول  9در حالت پايه کل درآمد برابر با
 182062/6ميليونريال ميباشد و از اين مقدار 134733/2
ميليونريال متعلق به هزينه کاشت و يا داشت اين محصوالت در
طي هرسال است .در حالت بهينه نيز کل درآمد ناخالص متأثر از
اين اقدامات مديريتي به ميزان  4/2درصد و درآمد خالص
کشاورزی  16/4درصد کاهش خواهد يافت .اين مقدار کاهش برابر
است با کاهش  7780/2ميليونريال درآمد حاصل از بخش

جدول  -9هزينه ،درآمد ناخالص و درآمد خالص بخش کشاورزي (ميليون ريال)
پايه
بهينه
تغييرات()%

کل درآمد ناخالص
182062/6
174386/8
-4/2

هزينههاي ثابت
134733/2
134733/2
0

هزينه BMPها
0
108/5
-

درآمد
47329
/4خالص
39545/2
-16/4

خواهد گرفت ،ارائهشده است .بيشترين سطح پيادهسازی مربوط
به مديريت کود حيواني ميباشد که در سطحي معادل  86درصد
مساحت اراضي کشاورزی ميبايست اعمال شود .سطح پيادهسازی
اقدام خاکورزی با توجه به هزينه تحميلي آن بر بخش کشاورزی
کمترين مساحت را به خود اختصاص داده است.

بررسي و ارزيابي سطح پيادهسازي اقدامات مديريتي

ازنظر عملياتي اجرای BMPها بستگي به سطح پيادهسازی آنها
در حوضه دارد .کل مساحت کشاورزی آبي و ديم در حوزه آبخيز
درياچه زريبار برابر  2303/4هکتار ميباشد .در جدول  10به
تفکيک نوع  ،BMPمساحتي از حوضه که تحت مديريت قرار

جدول  -10سطح پيادهسازي BMPهاي مديريت کود ،مديريت آبياري و خاکورزي
مديريت کود دهي ()ha

نوع BMP

خاکورزي ()ha

کود حيواني

کود نيتراته

کود فسفاته

مديريت آبياري ()ha

مساحت اعمال BMP

296/1

1975/5

853/4

866/9

491/9

نسبت به کل اراضي کشاورزي()%

12/9

85/8

37/1

37/6

21/4

سطح اعمال BMP

نتيجهگيري کلي

هدف اصلي در اين تحقيق بهينهسازی نوع و موقعيت مکاني
بهترين اقدامات مديريتي برای رسيدن به اهداف کاهش بار فسفر
و نيتروژن ،حداکثر کردن عملکرد محصوالت کشاورزی و حداقل
کردن هزينه اجرايي اقدامات مديريتي بود .لذا بهطور خالصه
نتايج بهدست آمده در اين تحقيق به شرح زير است:
کشتهای آبي نسبت به ساير کاربریها نظير فعاليتهای
دامپروری و روستايي باالترين سهم را در آلودگيهای غير نقطهای
( TNو  )TPو رواناب دارا ميباشد .در اين کاربری کشت يونجه و
پياز بيشترين سهم انتشار بار نيتروژن را دارا هستند و پس
از آن گوجهفرنگي و تنباکو به نسبت ديگر محصوالت بيشترين
سهم را در انتشار بار آلودگي به خود اختصاص دادهاند .همچنين
کشتهای يونجه ،پياز ،گوجهفرنگي و تنباکو به ترتيب دارای
بيشترين بار فسفر ميباشند.
بر اساس نتايج حاصل از مدل بهينهسازی ،در شرايط اعمال

اقدامات مديريتي بهينه کاهش  15درصدی بار نيتروژن از سمت
شمال شرقي درياچه انتظار ميرود .همچنين از سمت جنوب
درياچه کاهش بار فسفر به ميزان  11/7درصد مشاهده ميشود.
بر اساس نتايج تحقيق ميزان کاهش بار کل نيتروژن و فسفر
به ترتيب  22/1و  2/8درصد به دست آمد .بيشترين ميزان کاهش
بار نيتروژن کل ،فسفر کل ،جريان کل و شاخصهای ترکيبي در
اثر اعمال الگوی بهينه اقدامات مديريتي در کشاورزی آبي صورت
ميگيرد .اين امر به دليل پساب حاصل از کشت محصوالت
کشاورزی بهعنوان يکي از اصليترين عوامل انتقال بار آاليندهها
به سمت درياچه است .در کاربری کشت ديم نيز ،با اعمال اقدامات
مديريتي با الگوی مکاني بهينه ،تقريباً به مقدار خيلي ناچيز از
ميزان انتشار بار نيتروژن و فسفر کاسته خواهد شد.
در شرايط پايه غلظت نيترات داخل درياچه از  1ميليگرم
در ليتر در اوايل دوره شبيهسازی (سال  )2005به حدود 6/8
ميليگرم در ليتر در انتهای دوره (سال  )2013رسيده است و

1398  شهريور،4  شماره،50  دوره،تحقيقات آب و خاک ايران

،برای رسيدن به اهداف کاهش بار مواد مغذی در حوضه
درصد از اراضي کشاورزی به مديريت خاکورزی نياز13 حدود
 درصد از اراضي کشاورزی مديريت کود59  همچنين در.دارند
 درصد از اراضي کشاورزی مديريت کود فسفاته37 حيواني و در
 هکتار از492  در اين راستا حدود.و نيتراته الزامي خواهد بود
 درصد از اراضي کشاورزی نيازمند مديريت21/4 اراضي معادل
.آبياری (کاهش آب آبياری) هستند
با اعمال اقدامات مديريتي با الگوی مکاني بهينه در سطح
. درصد کاهش خواهد يافت16/4  درآمد خالص کشاورزی،حوضه
 ميليونريال درآمد7780/2 اين مقدار کاهش برابر است با کاهش
 درصد از بودجه51/9 حاصل از بخش کشاورزی و معادل
.اختصاص داده شده برای احيای درياچه زريبار ميباشد

990

غلظت فسفات داخل درياچه نيز افزايش قابلتوجهي داشته است
چنانچه بر اثر اعمال الگوی بهينه اقدامات مديريتي در سطح
 غلظت نيترات درياچه بهشدت کاهش پيدا خواهد کرد،حوضه
هرچند که غلظت فسفات داخل آن تغيير چشمگيری نداشته
 اما با توجه به آستانههای مربوط به درياچههای تغذيهگرا و،است
نقش کليدی فسفر در آن کاهش نيتروژن و اعمال گزينههای
مديريتي در منطقه بهتنهايي نتوانست بهطور قابل توجهي از
.تغذيهگرايي درياچه بکاهد
عملکرد محصوالت کشاورزی در اغلب محصوالت بدون
 بيشترين تأثير اعمال اقدامات.تغيير و يا تغييرات آن ناچيز بود
 روی-6/1%  و پسازآن-36% مديريتي روی عملکرد پياز حدود
.عملکرد تنباکو بود
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