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ABSTRACT
To choose the right cropping pattern with the aim of maximizing farmer income, stability and stability in
production, can not be satisfied only with one-year economic issues, but also issues such as weed control, pest
and disease control and soil fertility in the long run should be considered. The method that farmers traditionally
use and still is applicabe today, is crop rotation. However, crop rotation is not usually considered in crop pattern
optimization. In this study, the effect of crop rotation on crop yield and the amount of profit (as an effective
management practice) obtained from the crop unit has been investigated by an evaluation equation. In order to
calculate crop rotation as a factor in the optimization equation, an innovative method is presented in this study.
In this method, the matrix of crop rotation impact coefficient matrix was completed through the knowledgebase of an expert farmer. The values of this matrix show the coefficients of impact of cultivation of each crop
after another crop. Also, to evaluate the effect of rotation, according to farmers, seven different rotations with
wheat, potato, corn, barley and fallow crops were studied. The study area is Shavoor irrigation and drainage
network in Khuzestan province. The results of the rotation effect showed that in different rotations, the yield of
wheat increased by 9.6%, corn by 3.3% and barley by 11.4%, which increases the profit per crop. Also,
reviewing superior rotation with other rotations, the results showed that the presence of fallow in rotation and
the use of appropriate rotation with selected plants, can increase the profitability of the crop unit.
Keywords: Crop Rotation, Economic Benefits, Crop Model Aquacrop.
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بهگزينی الگوی کشت با بکارگيری اولويتهای تناوب کشت و استفاده از مدل  AquaCropبا هدف حداکثرسازی
سود اقتصادی
نسرين صرافزاده ،1کامران داوری ،*1علینقی ضيايی ،1حسين انصاری

1

 .1گروه علوم و مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/5/8 :تاریخ بازنگری -1400/12/12 :تاریخ تصویب)1400/12/16 :

چکيده
برای انتخاب الگوی کشت مناسب با این هدف که بتوان ضمن حداکثرسازی درآمد کشاورز ،پایداری و ثبات در تولید داشته
باشیم ،نمیتوان تنها به مباحث اقتصادی یکساله بسنده کرد ،بلکه مسائلی نظیر مقابله با علفهای هرز ،مقابله با آفات و
بیماریها و حاصلخیزی خاک در بلند مدت باید مورد توجه قرار گیرد .روشی که کشاورزان به صورت سنتی بکار میگیرند
و حتی ام روزه نیز کاربرد دارد ،تناوب زراعی است .با این وجود معموال تناوب زراعی در بهینهسازی الگو کشت در نظر گرفته
نمیشود .در این پژوهش ،اثر تناوب کشت بر عملکرد محصول و میزان سود قابل حصول (به عنوان اقدام مدیریتی تاثیرگذار)
از واحد زراعی توسط یک معادله ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفته است .بهمنظور احتساب تناوب زراعی به عنوان یک عامل
در معادله بهینهسازی ،روشی ابتکاری در این مطالعه ارائه شدهاست .در این روش ،ماتریس ضریب تاثیر تناوب کشت ،از
طریق نظر کشاورز مجرب تکمیل شد .درایههای این ماتریس ،ضرایب تاثیر کشت هر محصول پس از محصول دیگر را نشان
میدهد .همچنین برای بررسی اثر تناوب ،مطابق با نظر کشاورزان 7 ،تناوب مختلف با محصوالت گندم ،سیبزمینی ،ذرت
دانه ای ،جو و آیش مورد مطالعه قرار گرفت .منطقه مورد مطالعه نیز شبکه آبیاری و زهکشی شاوور در استان خوزستان
میباشد .نتایج حاصل از بررسی اثر تناوب نشان داد ،در تناوبهای مختلف میزان عملکرد گندم تا  ،%9.6ذرت دانهای تا
 %3.3و جو تا  %11.4افزایش داشته که بر سود حاصل از واحد زراعی افزوده میشود .همچنین در بررسی تناوب برتر با
سایر تناوبها ،نتایج نشان داد وجود آیش در تناوب و بکارگیری تناوب مناسب با گیاهان انتخابی ،امکان افزایش سودآوری
واحد زراعی را ایجاد میکند.
واژههای کليدی :تناوب کشت ،سود اقتصادی ،مدل شبیهسازی آب ،عملکرد .AquaCrop

مقدمه
توجه به بخش کشاورزی بهعنوان بستری برای کسب اهداف
توسعه و پیشرفت در کشورهای در حال توسعه امری ضروری
قلمداد میشود .بخش کشاورزی در این کشورها موتور اصلی رشد
و توسعه اقتصادی بوده و باید جهت دستیابی به درآمد حداکثری
در بخش کشاورزی با توجه به منابع آب و خاک در اختیار ،به
سمت شناسایی و اتخاذ برنامهها و تصمیمات بهینه در مدیریت
منابع پیش برویم.
رعایت اصول کاشت و انتخاب زمین زراعی مناسب جهت
کشت محصول و ترکیب کشت نقش مهمی در تولید ،افزایش
راندمان استفاده بهینه از منابع و پایداری سیستم تولید دارد .در
این ارتباط ،رعایت تناوب زراعی میتواند منجر به افزایش عملکرد
در هکتار ،کاهش مصرف سموم و نهادههای تولید و پایداری
کشاورزی شود( .)Najafinezhad et al., 2009در واقع تناوب
زراعی روشی است که از طریق مقابله با آفات ،حفظ حاصلخیزی
* نویسنده مسئول:
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خاک و مقابله با علفهای هرز سبب بهبود تولید میشود.
ولی از آنجا که ارزش تولیدی محصوالت مختلف با یکدیگر
تفاوت دارد و کشاورزان در انتخاب ترکیب کشت به ارزش محصول
تولیدی و هزینههای آن اهمیت زیادی میدهند ،لذا در رعایت
این توصیه زراعی باید محصوالتی را انتخاب کرد که عالوه بر
حصول نتایج مطلوب ناشی از تناوب ،از نظر اقتصادی نیز باالترین
ارزش را داشته باشند .زیرا میزان درآمد زارعین در الگوهای
مختلف میتواند بسیار متفاوت باشد .در این میان ،الگویی که
بیشترین درآمد را ایجاد کند پذیرش بیشتری دارد .با توجه به
اینکه تناوب زراعی یکی از عوامل تاثیرگذار بر الگو کشت است،
خود دارای اشکال مختلفی است( .)Gholami, 2003لذا الزم است
تا تناوبهای اقتصادی شناسایی و به مدیران واحدهای کشاورزی
معرفی شوند.
نگاهی به پیشینه تحقیق نشان داد که انجام مطالعات در
زمینه تناوب زراعی سابقه طوالنی دارد و در آنها به صورت

(علمی  -پژوهشی)

متناوب سعی شده تا ابعاد اقتصادی رعایت تناوبهای زراعی در
مطالعات موردی تعیین شود .شناسایی و معرفی تناوبهای
اقتصادی زراعی در مناطق مختلف ایران ،از جمله نیازهای اساسی
مدیریت مزارع کشاورزی است.
در این پژوهش ،اثر تناوب کشت بر میزان عملکرد محصول
و سود قابل حصول (به عنوان اقدامی مدیریتی تاثیرگذار) از واحد
زراعی توسط یک معادله ارزشیابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین برای آنکه تناوب زراعی بتواند به عنوان یک عامل در
معادله بهینهسازی بکار گرفته شود ،روشی ابتکاری توسعه یافته
است .با توجه به اهمیت قابل توجه استان خوزستان در بخش
کشاورزی کشور ،روش پیشنهادی در بخشی از اراضی این استان
(شبکه آبیاری و زهکشی شاوور) مورد آزمون قرار میگیرد.
از آنجا که یکی از مهمترین اجزا اثرگذار بر درآمد حاصل از
تولید در بخش کشاورزی ،برآورد عملکرد محصوالت میباشد و در
این پژوهش برای مدلسازی عمکرد محصوالت نرمافزار Aquacrop
مورد استفاده قرار گرفتهاست؛ از این رو پیشینه مطالعات در دو
موضوع کارایی این نرمافزار در شبیهسازی عملکرد محسوب و در
زمینه تاثیر تناوب زراعی بر عملکرد گیاه مورد بررسی قرار گرفت
که به برخی از این مطالعات اشاره میشود.
الف) مطالعات در زمينه کابردها و کارايی نرمافزار : Aquacrop

) Adabi et al. (2020اثر  47پارامتر گیاهی مدل متنبستهی
 AquaCropبر  5پارامتر خروجی مدل شامل تبخیر از سطح خاک،
تعرق ،تبخیر تعرق ،زیست توده و عملکرد دانه برای دو محصول
گندم و ذرت در مناطق دشت قزوین و پارسآباد مغان را مورد
مطالعه قرار داده و با استفاده از شاخص کارایی مدل نش-
ساتکلیف نسبی ،درجه حساسیت این پارامترها را مشخص کردند.
یارامترهای درجه روز رشد افزایش پوشش تاج ،درجه روز رشد
بذر افشانی تا بلوغ ،درجه روز رشد بذر افشانی تا آغاز پیری و
بیشترین پوشش تاج در نسبت پوشش خاک به صورت مشترک
در هر دو محصول بیشترین حساسیت را از خود نشان دادند .برای
هر  5خروجی ذرت و گندم منطقه قزوین ،حدود نیمی از
پارامترهای ورودی بدون تاثیر بوده و در هنگام واسنجی از اهمیت
ناچیزی برخوردار است.
) García and Fereres (2019در پژوهش خود نرمافزار
 AquaCropرا با استفاده از نتایج آزمایش کمآبیاری گیاه چغندر
قند مورد واسنجی قرار دادند .مدل با استفاده از دادههای هشت
مزرعه در محل ،سال ،انواع ،تاریخ کاشت و مقدار آبیاری اعتبار
سنجی شد .نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد کلی
 AquaCropبرای شبیه سازی پوشش تاج(،)RMSE=11.39%
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زیست توده ( 2.1تن بر هکتار) و عملکرد نهایی( 0.85تن بر
هکتار) دقیق بود.
) Tsakmakis et al.(2019الگوی توسعه ریشه گیاه ذرت در
فصل کشت در سال  2015و  2016در یونان را با اندازهگیری
مقدار آب خاک تعیین کردند .سپس قابلیت مدل AquaCrop
 FAOبرای شبیه سازی کمبود آبیاری پنبه تحت شرایط واقعی
کشاورزی را با استفاده از الگوی رشد ریشه برآورد شده همراه با
پوشش تاج  ،زیست توده  ،مقدار آب خاک و عملکرد دانه پنبه،
مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان داد این نرمافزار
الگوی رشد ریشه ،پوشش سایبان ،زیست توده و محتوای آب
خاک را با دقت مناسب شبیه سازی کرده است ( ، )R2 ≥ 0.93اما
عملکرد دانه پنبه فقط هنگامی که اطالعات کتابخانهای
 AquaCropمورد استفاده قرار گرفت ،به صورت قابل قبول
شبیهسازی شد.
) Ramezani et al. (2019به واسنجی و بررسی دقت مدل
 Aquacropدر شبیهسازی شاخصهای محصول جو در آزمایشی
دو ساله  1383-84و  1384-85در منطقه داراب پرداختند.
مقادیر ماده خشک قسمت هوایی گیاه شبیهسازی شده توسط
مدل با شاخصهای آماری  dو  NRMSEدر سال اول کشت به
ترتیب  0.982و  0.094و در سال دوم  0.935و  0.198و مقدار
عملکرد دانه برآورد شده توسط مدل در سال اول کشت به ترتیب
برابر  0.981و  0.172و در سال دوم برابر  0.992و  0.103بود.
نتایج آزمونهای آماری نشان دادند که مدل  AquaCropاز دقت
باالیی برخوردار است.
) Esmaeilian and Ramroudi (2018در پژوهش خود مدل
 AquaCropبرای سه رقم ذرت تحت فراهمی سطوح متفاوت
آبیاری (عدم تنش ،تنش مالیم و تنش شدید) و  4سطح نیتروژن
(صفر 180 ،120 ،و  240کیلوگرم در هکتار) مورد واسنجی و
ارزیابی قرار دادند .نتایج به دست آمده ،نشان داد میتوان مدل
AquaCropرا با درصد اطمینان باالیی برای شبیهسازی عملکرد
ذرت دانهای به کار برد.
) Greaves and Wang (2016نرمافزار  AquaCropرا برای
گیاه ذرت تحت کم آبیاری مورد ارزیابی قرار دادند .آنها از
مشاهدات مزرعه ای سه آزمایش شامل چهار تیمار برای ارزیابی
عملکرد مدل در شبیه سازی تاج پوشش ( ،)CCزیستتوده (،)B
عملکرد ( ،)Yتبخیر و تعرق گیاه ( )ETcو بهره وری مصرف آب
( )WUEاستفاده کردند .نتایج پیش بینی مدل نشان دادکه کارایی
این مدل در شرایط بدون تنش و تنش متوسط ،خوب است .در
شرایط تنش شدید ،شاهد کاهش کارایی مدل و افزایش انحرافات
تا  %9برای عملکرد و بیش از  %11برای زیستتوده هستیم .میزان
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انحراف تبخیر-تعرق و شاخص بهرهوری آب شبیهسازی شده با
مقادیر مشاهده شده نیز حاکی از قدرت پیشبینی خوب این مدل
است .نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که نرمافزار
 AquaCropبرای ارزیابی اثربخشی استراتژیهای مدیریت آبیاری
پیشنهاد شده برای ذرت قابل اعتماد است.
) Linker et al. (2016به منظور بهینهسازی برنامه آبیاری
بر اساس کمآبیاری برای سه محصول پنبه ،سیبزمینی و گوجه
فرنگی از نرمافزار  AquaCropاستفاده کردند .نتیجه پژوهش آنها
نشان داد که میتوان از محدودیتهای بهینهسازی غیرخطی و
نرمافزار  AquaCropبرای استخراج توابع مقعر به منظور دستیابی
به حداکثر عملکرد ،به صورت توام استفاده کرد.
) Ansari et al.(2014پژوهشی به منظور تعیین عمق بهینه
آبیاری و تحلیل اقتصادی آن برای محصول گندم و گوجه فرنگی
در مزارع خراسان رضوی (مشهد) به کمک نرمافزار AquaCrop
انجام دادهاند .با محاسبه چهار سطح از آب آبیاری نشان داده شده
است که در حداکثر عمق آبیاری به میزان  %30برای گندم و %10
برای گوجهفرنگی برای بدست آوردن حداکثر عملکرد ،کاهش
مصرف آب صورت گرفته است .منحنی توابع تولید رسم شده این
محصوالت نشان از افزایش عملکرد  %57برای گندم و حدود %20
برای گوجهفرنگی بوده است که در تحلیل اقتصادی سود حاصل
از آن برای گندم  51.01میلیون ریال و برای گوجهفرنگی
 117.80میلیون ریال بدست آمده است.
) García and Fereres (2012به منظور بهینهسازی
مدیریت آبیاری در سطح مزرعهای در جنوب شرقی اسپانیا ،از
ترکیب نتایج نرمافزار  AquaCropبا مدل اقتصادی استفاده کردند.
آنها میزان عملکرد در ازاء کمآبیاری چهار محصول یونجه ،پنبه،
سیبزمینی و آفتابگردان را با استفاده از نرمافزار AquaCrop
بدست آورده و سپس با استفاده از مدل بهینهساز اقتصادی با
هدف حداکثرسازی سود ،الگوی کشت وکفایت آبیاری مناسب را
ارائه نمودند .نتایج مطالعات آنها نشان داد تغییرات الگوی کشت
حاصل از سیاستهای کشاورزی منطقه ،بیشتر از افزایش قیمت
آب باعث صرفهجویی آب میشود.
) Babazadeh and Sarai (2012در پژوهش خود برای
ارزیابی و آنالیز حساسیت مدل  AquaCropاز دادههای مزرعه
تحت کشت گیاه سویا در منطقه کرج استفاده کردند .نتایج نشان
داد که مدل  AquaCropدر شبیهسازی عملکرد محصول ،تبخیر
تعرق گیاهی و کارایی مصرف آب سویا عملکرد قابل قبولی دارد.
نتایج این تحقیق بر اساس مقادیر ضریب آنالیز حساسیت ()Sc
نشان میدهد ورودیهای مدل به زمان سبز شدن بذرها ،رطوبت
اولیه خاک و عمق آب آبیاری در تیمار آبیاری کامل هیچ

حساسیتی ندارد.
ب) مطالعات و پژوهشهای انجام شده در زمينه تاثير تناوب
زراعی بر عملکرد گياه:

) Alemayehu et al.(2020اثر تناوب زراعی و کاربرد مواد آلی بر
سالمت خاک و بهرهوری مزارع تخریب شده در شمال غرب اتیوپی
را مورد بررسی قرار دادند .ایشان  5تناوب زراعی مختلف و  4تیمار
متفاوت کود (در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار
تکرار) را طی سه تناوب زراعی از سال  2013تا  ،2015مورد
آزمایش قرار دادند .نتایج نشان داد که با اعمال سه ساله تناوب
زراعی و کاربرد کود ،خصوصیات خاک و بهره وری محصوالت به
طور قابل توجهی بهبود یافته است .مقادیر تراکم حجم خاکpH ،
 CEC ،و محتوای کربن آلی ،نیتروژن کل ،فسفر موجود و پتاسیم
قابل تبادل به طور متوسط حدود در مقایسه با مقدار اولیه قبل از
شروع آزمایش  ،به ترتیب ،%150 ، ٪ 89 ، ٪67 ، ٪18 ، ٪23
 %89و  %44بهبود یافته است .به طور مشابه ،بهره وری گندم نان
و سیب زمینی در مقایسه با سال  ، 013در تناوب اول و دوم به
ترتیب حدود  ٪446و  ٪540در سال  2015افزایش یافت.
) Khorshidi et al. (2016در پژوهش خود تناوبهای دو
ساله شامل آیش-پیاز ،آیش-سیبزمینی ،پیاز-پیاز ،سیبزمینی-
پیاز ،پیاز -سیبزمینی و سیبزمینی -سیبزمینی را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد تناوب سیبزمینی-پیاز منجر به
افزایش معنیدار عملکرد سوخ و تولید سوخهای درشتتر پیاز
گردید .همچنین در تناوب آیش-سیبزمینی و سیبزمینی-
سیبزمینی غدههای سیبزمینی به ترتیب دارای بیشترین و
کمترین عملکرد بودند .نتایج تحقیق ایشان حاکی از تاثیر قابل
توجه تناوب زراعی بر عملکرد محصول بود.
) Sieling and Christen (2015در پژوهش خود با انجام
مطالعه میدانی طوالنی مدت ( )1988-2001و با  15تناوب
متفاوت شامل گیاهان زیتون و گندم و جو زمستانه ،لوبیا و جو
بهاره ،اثر محصول قبلی بر محصول بعدی (تناوب) را بر عملکرد
دانه زیتون ،گندم و جو زمستانه مورد بررسی قرار دادند .در سال
بعد نیز  2001-2002و  2002-2003با کاشت گندم زمستانه در
تمام قطعات ،اثرات باقیمانده محصول قبلی را بر رشد و عملکرد
دانه مورد بررسی قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که کشت
محصول نامطلوب باعث افت قابل مالحظهای در عملکرد گیاه
زیتون میشود .همچنین کشت محصوالت نامطلوب به طور
متوسط باعث افت %10در گندم و جو میگردد .کشت گندم بعد
از گندم نیز سبب کاهش وزن هزار دانه و کاهش تراکم سنبله در
گندم دوم میشود .نتایج این پژوهش بیانگر اثر و اهمیت تناوب
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زراعی بر عملکرد دانه مخصوصا گیاه گندم ،جو و زیتون است.
) Fan et al. (2012برای ارزیابی امکان عملیات بدون
خاکورزی در خاکهای سیاه شمال شرق چین ،اثرات خاکورزی
مختلف و ترکیبات تناوب زراعی بر عملکرد محصول و سودآوری
را مورد مطالعه قرار دادند .ایشان طی  8سال آزمایش در مزرعه،
تغییرات عملکرد و بازدهی اقتصادی دو گیاه ذرت و لوبیا را در سه
شرایط بدون خاکورزی( ،)NTبا عملیات شخمزنی( )MPو
خاکورزی با خاک اره( )RTو به صورت اعمال این شرایط بر
تناوبهای ذرت-ذرت-ذرت( ،)C-C-Cذرت-لوبیا( )C-Sو ذرت-
ذرت-لوبیا( ،)C-C-Sمورد بررسی قرار دادند .سودآوری ذرت و
لوبیا در روش  NTبه ترتیب  %15.9و  %22.4بیشتر از دو روش
دیگر بود .نتایج مطالعه ایشان نشان داد تناوب ذرت-لوبیا و بدون
عملیات خاکورزی ،یک اقدام خوب برای افزایش عملکرد محصول
و سودآوری در خاکهای سیاه شمال شرق چین خواهد بود.
مرور بر منابع نشان دهنده دقت و کفایت مدل AquaCrop
برای برآورد نیاز آبی و عملکرد محصول تحت تنش آبی بوده و
انتخاب آن بعنوان هسته محاسباتی عملکرد محصول مدنظر این
پژوهش مطلوب می باشد .مطالعات در زمینه تناوب زراعی نیز
بیانگر تاثیر و اهمیت این اقدام مدیریتی بر میزان عملکرد
محصوالت مختلف و در نتیجه بر میزان درآمد حاصل از محصوالت
میباشد که به دلیل مشکالت کمی کردن اثر این عامل در عملکرد
محصوالت ،کمتر در پژوهشهای مربوط به بهرهوری آب در
کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است .در این پژوهش روشی برای
وارد کردن اثر تناوب کشت در فرآیند بهینه سازی الگوی کشت

پیشنهاد شده و برای یک شبکه آبیاری و زهکشی در خوزستان
مورد آزمون قرار میگیرد.

مواد و روشها
موقعيت جغرافيايی منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه این پژوهش ،شبکه آبیاری و زهکشی شاوور
در استان خوزستان میباشد (علت انتخاب این شبکه ،وجود
اطالعات کشاورزی مورد نیاز پژوهش میباشد) .اراضی این شبکه
به وسعت  48460هکتار جز دشتهای رسوبی قدیمی
رودخانههای دز و کرخه میباشد که در نواری به طول  55کیلومتر
و عرض  8تا  16کیلومتر از شمال به اراضی طرح نیشکر میان آب
و بخش ،از شرق به خط آهن اهواز-اندیمشک و از غرب در قسمت
شمالی مسیر جاده اهواز-اندیمشک و در قسمت جنوبی آن به
رودخانه کرخه محدود شده است .مختصات جفرافیایی منطقه بین
 48درجه و  18دقیقه تا  48درجه و  40دقیقه طول شرقی و 31
درجه و  39دقیقه تا  31درجه و  53دقیقه عرض شمالی است.
کشت غالب منطقه شامل گیاهان گندم ،جو ،ذرت ،سیبزمینی،
هندوانه ،پیاز ،کلزا ،گوجهفرنگی ،برنج و شبدر میباشد (الگو کشت
دریافت شده از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان) .در
 Error! Reference source not found.موقعیت عمومی اراضی
شبکه آبیاری و زهکشی شاوور در استان خوزستان نشان داده شده
است.

شکل  -1موقعيت جغرافيايی شبکه آبياری و زهکشی شاوور در استان خوزستان (تهيه شده با استفاده از شيپ فايلهای دريافت شده از سازمان
آب وبرق خوزستان)
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روش بهگزينی و ارزشيابی گزينهها
الف) چهارچوب جديد برای لحاظ تناوب زراعی

در مطالعاتی که تا کنون در زمینه بهینهسازی تولید در کشاورزی
انجام شده است ،تناوب زراعی به عنوان عامل موثر در توابع هدف
در بهینهسازیها ،مورد توجه قرار نگرفته است .در این پژوهش
برای آنکه تناوب زراعی بتواند به عنوان یک عامل در بهینهسازی
بکار گرفته شود ،روشی ابتکاری توسعه یافته است.
این روش یک ماتریس ضریب تاثیر تناوب کشت مطابق
جدول می باشد که باید توسط کشاورز مجرب تکمیل گردد.

درایههای این ماتریس ،ضرایب تاثیر کشت هر محصول پس از
محصول دیگر را نشان میدهد .تفسیر درایهها چنین است:
درایه  a(x, y)  1بدان معنا است که اثر کشت گیاه y

بعد از گیاه  xدارای اثر منفی بر عملکرد گیاه  yمیباشد.

درایه  a(x, y)  1به معنی اثر مثبت کشت گیاه  yپس
از گیاه  xبر عملکرد گیاه  yاست.

درایه  a(x, y)  1بدان معنی است که کشت متوالی دو
محصول  yو  xدارای اثر خنثی بر عملکرد محصول دوم است.

جدول  -1نمونه ماتريس ضرايب تاثير تناوب زراعی
کشت اول

C1

C2

C3

C4

C5

C1

(a)1،1

(a)1،2

(a)1،3

(a)1،4

(a)1،5

C2

(a)2،1

(a)2،2

(a)2،3

(a)2،4

(a)2،5

C3

(a)3،1

(a)3،2

(a)3،3

(a)3،4

(a)3،5

C4

(a)4،1

(a)4،2

(a)4،3

(a)4،4

(a)4،5

C5

(a)5،1

(a)5،2

(a)5،3

(a)5،4

(a)5،5

کشت دوم

فرآیند تشکیل این ماتریس شامل تنظیم پرسشنامهای
مطابق با شک است که با تدوین آن و مصاحبه با کشاورزان خبره،
اثر سه عامل کنترل آفات و بیماریها ،کنترل علفهای هرز و
حفظ حاصلخیزی خاک بر تناوب زراعی مورد بررسی قرار گرفت.
بدین ترتیب که مطابق با نمونه پرسشنامه ،ابتدا از کشاورز خواسته
شد تا اثر کشت هر محصول بعد از محصول دیگر از منظر سه
عامل مذکور را به صورت توصیفی با عبارات (عالی -خوب-
متوسط -ضعیف -بد) بیان کرده و سپس به میزان تاثیر سه عامل
مذکور طوری امتیاز دهند که مجموع امتیاز سه عامل برابر 10
شود .به عنوان مثال وقتی کشاورزی به عامل کنترل آفات و
بیماریها ،عامل کنترل علفهای هرز و عامل حفظ حاصلخیزی
خاک به ترتیب  3 ،2و  5داده است یعنی اثر عامل حفظ
حاصلخیزی خاک در تناوب را بیشتر و پر رنگتر از بقیه و با نسبت
اختصاص داده شده ،میداند.
در مرحله آخر پرسشنامه نیز خواسته شد تا به عبارات
توصیفی خود از نظر اقتصادی و با در نظر گرفتن اثر کلی تناوب،
ضریب اختصاص داده و همچنین تناوب پیشنهادی خود با چهار
گیاه گندم ،جو ،ذرت دانهای و سیبزمینی را ارائه کنند .پس از
جمعآوری پرسشنامهها ،در هر پرسشنامه ،در هر یک از جداول
مربوط به سه عامل موثر در تناوب ،امتیازهای توصیفی جایگزین
عبارات توصیفی گشت .سپس با استفاده از ضرایب تاثیر سه عامل
که توسط کشاورز مشخص شده بود ،مقدار عددی ضرایب ماتریس

تناوب محاسبه شد .در ماتریس بدست آمده از هر پرسشنامه ،با
تقسیم تمام درایهها بر میانگین اعداد ماتریس ،ماتریس نرمالشده
حاصل شد .به این ترتیب بر اساس نظر هر کشاورز ،یک ماتریس
ضرایب تاثیر تناوب ،شکل گرفت.
جدول بدست آمده در این قسمت ،میتواند در فرآیند
بهینهسازی توسط کامپیوتر برای پیدا کردن بهترین تناوب زراعی
مورد استفاده قرار گیرد.
ب) معادله ارزشيابی

به منظور ارزشیابی تناوبهای زراعی مختلف پیشنهاد شده ،تابع
هدف به صورت معادله (رابطه  )1بکار گرفته شد .با استفاده از این
تابع ،سود حاصل از هر تناوب به عنوان امتیاز آن تناوب حساب
شده است و معیار مقایسه تناوبها با یکدیگر قرار گرفته است.
(رابطه )1

Ai
 R i 1,i 
n





n

B   (Y i  Pi 103 )  (C i  Pw V w i ) 
i 1

در این معادله :Σ،سود حاصل از تناوب(ریال) :Yi ،عملکرد
هر محصول(تن بر هکتار) :Pi ،قیمت هر محصول(ریال بر
کیلوگرم) :Ci ،هزینه تولید هر محصول(ریال بر هکتار) :Pw،قیمت
آب(ریال بر مترمکعب) و : Vwiحجم آب مصرفی هر
محصول(مترمکعب بر هکتار) :Ai،سطح زیر کشت هر
محصول(هکتار) :R(i-1,i)،ضریب تاثیر تناوب زراعی و  : nتعداد
گیاهان موجود در تناوب مورد نظر(آیش نیز در نظر گرفته
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R

دوره تناوب ،در همه تختههای زراعی کاشته میشوند؛ در نتیجه
در طول یک دور کامل تناوب ،همه گیاهان سطح زیر کشت واحد،
و برابر با کل سطح زیر کشت واحد زراعی را خواهند داشت .به
عنوان مثال تناوب گندم-آیش-سیبزمینی -آیش -جو -ذرت را
در نظر بگیرید(شکل .)3

R

میشود) میباشد .در این معادله  n ,i 
  0,i فرض میشود.
در این پژوهش فرض شده است که سطح زیر کشت گیاهان
( به همراه تعداد آیش) برابر است .دلیل سطح زیر کشت برابر این
است که در عمل تمام گیاهان موجود در یک تناوب ،در طول

شکل  -2نمونه پرسشنامه تدوين شده برای بررسی اثرات تناوب زراعی

گندم

جو

آیش

سیبزمینی

آیش

ذرت

گندم

سی 
ب
زمینی

ایش

ذرت
سیب
زمینی

جو

ذرت

آیش

جو

گندم

آیش

()1

()2

()3

آیش

آیش

جو

ذرت

سیبزمینی

گندم

جو
()4

آیش

آیش

سیب
زمینی

ذرت

گندم

آیش

جو

ذرت

()5
شکل  -3چرخش گياهان موجود در تناوب زراعی در يک سيکل کامل تناوب

آیش

آیش

سیبزمینی

()6

گندم
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در نتیجه با قبول سطح زیر کشت برابر برای محصوالت
موجود در تناوب ،معادله (رابطه  )1به معادله (رابطه )2تبدیل
میشود .در این تحقیق سطح قابل کشت ،یک واحد در نظر گرفته
شده است(.) A  1
(رابطه)2



 Pi 103  (C i  Pw V w i )  R i 1,i 

 Y
n

i

i 1

A
n

B

در تعیین عوامل موجود در معادله باال ،مقدار عملکرد گیاه
و حجم آب مورد نیاز آن توسط نرمافزار  ، AquaCropضریب تاثیر
تناوب از ماتریسهای مستخرج از پرسشنامه ،تعداد گیاهان و
آیش ،از تناوبهای پیشنهاد شده در پرسشنامه و قیمت فروش و

هزینه تولید محصوالت از سایت معاونت برنامه ریزی و امور
اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و برای سال ( 94آخرین سال
انتشار آمار هزینههای تولید محصوالت کشاورزی در استانهای
مختلف) تامین شد.
هزینه تولید محصوالت کشاورزی شامل هزینههای مراحل
آمادهسازی زمین ،کاشت ،داشت و برداشت میباشد .همچنین
هزینه سالیانه آب آبیاری برای شبکه آبیاری و زهکشی شاوور نیز
از جلد دوازدهم مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی
شاوورکه از سازمان آب و برق خوزستان دریافت شده است،
استخراج شد .آمار مذکور درجدول نشان داده شده است.

جدول  -2قيمت فروش و هزينه توليد محصوالت برای سال ( 94معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی)
هزینه (ریال/هکتار)
آماده سازى زمین

کاشت

داشت

برداشت

جمع

آب بها در شبکه شاوور
(ریال/مترمکعب)

قیمت (ریال/کیلوگرم)

گندم

229147

723286

375277

201225

1528935

886

11550

جو

226724

367389

142252

167168

903533

886

9200

ذرت دانهای

350284

704014

530894

249071

1834263

886

9600

سیب زمینی

495767

3558075

637689

1948055

6639586

886

3600

نام محصول

معرفی و ساختار نرمافزار شبيهسازی آب-محصول

AquaCrop

(از  FAO33تا )FAO66

نرمافزار  AquaCropبرنامهای پیشرفته بوده که تا کنون نسخههای
تکامل یافته متعددی از این برنامه توسط سازمان خوار و بار جهانی
( )FAOانتشار یافته است .در این پژوهش از نسخه  6.1استفاده
شده است .اساس کار  AquaCropمسیر دیگری به جز رویکرد
معادله دورنباس و کاسام دارد .عالوهبراین ،گام زمانی رویکرد

پیشین «دوره رشد» بود ،در حالیکه گام زمانی رویکرد جدید
روزانه است .همچنین ،رویکرد جدید با تفکیک نمودن تبخیرتعرق
واقعی(  )ETبه تبخیر از سطح خاک ) (Eو تعرق ) (Trو محاسبه
عملکرد نهایی ) (Yبر اساس تولید ماده خشک گیاه (زیست توده
نهایی) ) (Bو شاخص برداشت ( ، )HIتوسعه یافته است و در آن
اثری از  Kyنیست .بسط  AquaCropاز معادله دورنباس و کاسام
به صورت شماتیک در شکل ارائه شده است.

شکل  -4تمايز  AquaCropاز معادله دورنباس و کاسم (بر اساس نشريه )FAO 66

مولفههای نرمافزار و دادههای مورد استفاده

صراف زاده و همکاران :بهگزينی الگوی کشت با بکارگيری اولويتهای ...

(علمی  -پژوهشی)

دادههای اقليمی

داده های اقلیم در مؤلفه  Climateنرم افزار  AquaCropمورد
بحث قرار میگیرد و شامل متغیرهای کلیدی هواشناسی شامل
دمای حداکثر و حداقل روزانه ،بارش روزانه ،تبخیر و تعرق مرجع
و میانگین ساالنه غلظت  CO2اتمسفر است .در این تحقیق از
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مقادیر تبخیرتعرق پتانسیل ،بارش و دمای محاسبه شده توسط
شرکت مهندسین مشاور هیدروتک توس برای منطقه مورد نظر
استفاده شده است(جدول  .)3برای ، CO2مقدار  369.4 ppmبه
عنوان مرجع در نظر گرفته شده است.

ماه

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

جدول  -3مقادير تبخيرتعرق پتانسيل ،بارش ،دمای حداقل و حداکثر ماهانه در شبکه آبياری و زهکشی شاوور

متوسط تبخیرتعرق
پتانسیل(میلیمتر)

4/89

2/85

1/60

1/66

2/23

3/33

4/65

6/60

7/92

8/36

4/87

6/60

4/0

5/4

6/9

5/9

6

2

0/8

0/2

0/1

0

0

0/3

بارش (میلیمتر)
دمای حداقل (درجه
سانتیگراد)
دمای حداکثر (درجه
سانتیگراد)

2/21

1/19

9/13

1/9

9/6

5/8

7/11

9/15

4/21

9/24

2/27

7/26

4/38

34

4/24

8/17

5/17

4/20

5/24

9/29

3/37

8/41

7/43

3/43

گياه

در این پژوهش چهار گیاه گندم ،جو ،ذرت دانهای و سیبزمینی
برای قرارگیری در تناوب مورد بررسی قرار گرفتند .اطالعات
مربوط به این گیاهان در منطقه ،از مطالعات بههنگامسازی نیاز
آبی گیاهان زراعی و باغی کشور که توسط موسسه تحقیقات آب

و خاک کشور و موسسه پژوهشهای برنامهریزی ،اقتصاد کشاورزی و
توسعه روستایی برای استان خوزستان انجام شده است و برای گیاهان
موجود در شهرستان شوش به علت نزدیکی این شهرستان به شبکه
آبیاری و زهکشی شاوور ،استخراج گردید .این اطالعات برای چهار
گیاه مذکور در جدول 4نشان داده شده است.

جدول  -4اطالعات گياهی مورد استفاده
گیاه

تاریخ کشت

تاریخ برداشت

گندم

دهه سوم آبان

دهه دوم اردیبشهت

ذرت دانه ای

دهه سوم تیر

دهه دوم آذر

جو

دهه سوم آبان

دهه دوم اردیبشهت

سیب زمینی کشت دوم

دهه سوم مهر

طول دوره مراحل مختلف رشد (روز)
اولیه

توسعه

میانی

انتهایی

12

88

40

25

30

40

50

20

10

80

40

25

دهه دوم فروردین

20

30

70

50

خاک

مؤلفه خاک  AquaCropبه صورت یک سیستم پراکنده در نظر گرفته
میشود که تا  5الیه با بافتهای مختلف میتواند داشته باشد .خاک
منطقه مورد مطالعه طبق مطالعات بههنگامسازی نیاز آبی گیاهان
زراعی و باغی کشور و مطالعات اولیه شبکه آبیاری و زهکشی شاوور،
نسبتا سنگین تا سنگین و بافت آن رس لوم و رس میباشد .در این
پژوهش بافت خاک رس لوم در نظر گرفته شده است.

مديريت آبياری

در این پژوهش به دلیل اینکه عملکرد پتانسیل محصوالت و آب
متناظ ر آن مورد نظر است ،برای هر گیاه ،پس از رسیدن به
«حداکثر تخلیه مجاز رطوبتی خاک» آبیاری خودکار منظور
شده است .حداکثر تخلیه مجاز رطوبت خاک برای هر گیاه نیز بر
اساس نشریه فائو  33و بر حسب متوسط تبخیرتعرق پتانسیل در
نظر گرفته شدهاست(جدول.)5

جدول  -5تخليه مجاز رطوبتی خاک برای گياهان مختلف
FAO33

گیاه

گروه

وضعیت در منطقه مورد مطالعه
تبخیرتعرق مرجع در دوره رشد(میلیمتر بر
روز)
حداقل

متوسط

حداکثر

منتخب

FAO33

محدوده متوسط تبخیر تعرق
مرجع(میلیمتر بر روز)

محدوده
MAD

)MAD(%

 552تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،53شماره  ،3خرداد ( 1401علمی  -پژوهشی)
گندم

نیمه مقاوم

1/6

3/1

6/8

5-3

70-50

50

ذرت دانه ای

مقاوم

4/1

8/3

12/77

10-8

45-40

40

جو

نیمه مقاوم

1/6

3/1

6/8

5-3

70-50

50

سیب زمینی کشت دوم

حساس

1/5

2/6

¾

4-2

50-35

35

شبيهسازی عملکرد محصول-آب

در این پژوهش ابتدا با استفاده از اطالعات ذکر شده در
قسمتهای قبل ،عملکرد پتانسیل و آب مورد نیاز آبیاری برای هر
محصول از طریق شبیهسازی عملکرد محصوالت در شرایطی که
بر اساس تخلیه مجاز رطوبتی خاک آبیاری شوند ،بدست آمد .پس
از آن ،مقدار عملکرد برای محاسبه سود حاصل از هر تناوب مطابق
با معادله (رابطه )2و تعیین تناوب برتر مورد استفاده قرار گرفت.

نتايج و بحث
نتايج بررسی پرسشنامه تناوب زراعی

در این بخش نتایج حاصل از پرسشنامه تدوین شده به منظور
بررسی اثر سه عامل کنترل آفات و بیماریها ،کنترل علفهای
هرز و حفظ حاصلخیزی خاک در تناوب زراعی ارائه میگردد .پس
از تکمیل پرسشنامهها و مصاحبه با کشاورزان ،تعداد چهار تناوب
متفاوت با گیاهان مورد بررسی (گندم ،جو ،ذرت دانهای و
سیبزمینی) از سوی کشاورزان پیشنهاد شد .عالوه بر آن چهار
تناوب ،سه تناوب دیگر که مدت زمان آیش در آنها فقط به فاصله
بین برداشت گیاه اول و کشت گیاه دوم تقلیل دادهشدهاست (به
جای یک سال آیش) ،نیز مورد بررسی قرار گرفت (جدول.)6
نمونهای از پرسشنامههای تکمیل شده توسط کشاورزان نیز در
شکل نشان داده شده است.

همچنین از مجموع پرسشنامههای جمعآوری شده ،با
استفاده از روشی که توضیح داده شد ،تعداد چهار ماتریس متفاوت
به عنوان ماتریسهای ضرایب تاثیر تناوب بدست آمد که در جدول
( )7تا ( )10( Error! Reference source not found.با عناوین
الف تا د تفکیک شدهاند) نشان داده شده است .ضرایب حاصل از
هر پرسشنامه ،با استفاده از میانگین اعداد خودش ،نرمالسازی
شده است .از این ماتریسها برای تعیین امتیاز هر تناوب استفاده
شده است .با توجه به جداول  7تا  ،10وجود آیش قبل از کشت
هر گیاهی ،ضریب تاثیر عملکردی بین  1.4تا  2.11برابر را داشته
و همچنین کشت دو گیاه غیر هم خانواده نیز ضریب تاثیر عملکرد
بین  0.48تا  1.76برابری را دارد .به صورت کلی تمامی
ماتریسهای ضرایب بدست آمده از پرسشنامهها حاکی از اثر
مثبت و خوب آیش برای محصول بعدی بوده و همچنین
نشاندهنده اثرات مثبت رعایت کشت متوالی دو گیاه غیر هم
خانواده میباشند .از دیگر نتایجی که ماتریس ضرایب آن را تایید
میکند ،تاثیر بسیار منفی کشت یک گیاه به صورت متوالی است
که باعث کاهش عملکرد محصول کشت دوم خواهد شد .با توجه
به جداول  7تا  ،10کشت گیاه به صورت متوالی دارای ضریب
تاثیر بین  0.05تا  0.24می باشد که نشاندهنده افت عملکرد
میباشد.

جدول  -6تناوبهای مورد بررسی
شماره

تناوب

)1(1

گندم(6ماه) -آیش(5ماه) -سیبزمینی(6ماه) -آیش(15ماه) -ذرت دانهای(5ماه) -آیش(11ماه) -جو(6ماه) -آیش(6ماه)
گندم(6ماه) -آیش(5ماه) -سیبزمینی(6ماه) -آیش(15ماه) -ذرت دانهای(5ماه) -جو(6ماه) -آیش(6ماه)

1

2
)3(1

گندم(6ماه) -ذرت دانهای(5ماه) -آیش(10ماه) -سیبزمینی(6ماه) -آیش7(-ماه) جو(6ماه) -آیش(6ماه)
گندم(6ماه) -آیش(5ماه) -سیبزمینی(6ماه) -ذرت دانهای(5ماه) -آیش(11ماه) -جو(6ماه) -آیش(6ماه)
گندم(6ماه) -آیش(5ماه) -سیبزمینی(6ماه) -ذرت دانهای(5ماه) -جو(6ماه) -آیش(6ماه)
گندم(6ماه) -آیش(5ماه) -سیبزمینی(6ماه) -آیش(7ماه) -جو(6ماه) -ذرت دانهای(5ماه) -آیش(11ماه)

)4(1

گندم(6ماه) -آیش(5ماه) -سیبزمینی(6ماه) -آیش(7ماه) -جو(6ماه) -ذرت دانهای(5ماه)

3
4
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شکل  -5نمونه پرسشنامه تکميل شده توسط کشاورز

جدول  -7ماتريس ضرايب استاندارد شده تاثير تناوب برای کشاورز (الف)
گندم

ذرت دانهای

جو

سیبزمینی

آیش

کشت دوم

کشت اول
گندم

0/24

0/55

0/85

1/27

1/15

ذرت دانهای

0/24

0/06

0/36

1/09

1/45

جو

0/55

0/73

0/12

1/45

1/15

سیبزمینی
آیش

1/76

1/33

1/76

0/24

1/33

1/76

1/76

1/76

1/76

0/36

جدول  -8ماتريس ضرايب استاندارد شده تاثير تناوب برای کشاورز (ب)
گندم

ذرت دانهای

جو

سیبزمینی

آیش

کشت دوم

کشت اول
گندم

0/05

0/34

0/05

1/02

2/11

ذرت دانهای

0/05

0/05

0/05

0/77

2/11

جو

0/05

0/05

0/05

0/77

2/11

سیبزمینی

0/96

0/48

0/96

0/05

2/11

آیش

2/11

2/11

2/11

2/11

2/11
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جدول  -9ماتريس ضرايب استاندارد شده تاثير تناوب برای کشاورز (ج)
گندم

ذرت دانهای

جو

سیبزمینی

آیش

کشت دوم

کشت اول
گندم

0/1

0/2

0/1

1/5

1/8

ذرت دانهای

0/2

0/1

0/2

1/6

1/8

جو

0/1

0/2

0/1

1/5

1/8

سیبزمینی

1/5

1/6

1/5

0/1

1/8

آیش

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

جدول  -10ماتريس ضرايب استاندارد شده تاثير تناوب برای کشاورز (د)
گندم

ذرت دانهای

جو

سیبزمینی

آیش

کشت دوم

کشت اول
گندم

0/6

0/8

0/7

1/1

1/4

ذرت دانهای

0/7

0/6

0/7

1/1

1/4

جو

0/7

0/7

0/6

1/1

1/4

سیبزمینی

1/0

0/9

1/0

0/6

1/4

آیش

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

نتايج شبيهسازی عملکرد محصول-آب
نتايج شبيهسازی عملکرد پتانسيل محصوالت در آبياری بر
اساس تخليه مجاز رطوبتی خاک

در این بخش ،نتایج حاصل از شبیهسازی عملکرد محصوالت در
شرایطی که بر اساس تخلیه مجاز رطوبتی خاک آبیاری شوند،
ارائه شده است .در این حالت در شبیهسازی ،گیاه تحت هیچ نوع
تنشی نبوده و نتایج این شبیهسازی نشاندهنده عملکرد پتانسیل

هر محصول میباشد .همچنین در این حالت مقدار نیاز خالص
آبیاری هر محصول نیز از جمله خروجیهای شبیهسازی
میباشد(جدول .)11مقدار عملکرد چهار محصول گندم ،جو ،درت
دانهای و سیبزمینی در منطقه مورد مطالعه که از سازمان جهاد
کشاورزی استان خوزستان دریافت شدهاست ،در جدول  12نشان
داده است.

جدول  -11نتايج شبيهسازی گياه در شرايط آبياری بر اساس تخليه مجاز رطوبت خاک
گندم

ذرت دانه ای

جو

سیب زمینی

)MAD(%

%50

%40

%50

%35

گیاه
عملکرد(تن بر هکتار)
حجم آب آبیاری(مترمکعب/هکتار)
بهره وری (کیلوگرم بر متر مکعب آب)

7/9

15/5

7/8

20

4962

8561

4905

4368

1/79

1/92

1/85

4/92

جدول  -12مقدار عملکرد محصوالت در استان خوزستان(محدوده شبکه آبياری و زهکشی شاوور)(دريافت شده از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)
گیاه

گندم

ذرت دانه ای

جو

سیب زمینی

عملکرد(تن بر هکتار)

4/8

7

3/6

18/5

با توجه به جداول  11و  ،12مشاهده میشود که مقدار
تولید هر چهار محصول مذکور در منطقه مورد مطالعه ،کمتر از
مقدار پتانسیل تولید آنها میباشد.
نتايج شبيهسازی عملکرد پتانسيل محصوالت در تناوبهای
مختلف و تعيين امتياز تناوبها

پس از استخراج تناوبهای پیشنهاد شده ،عملکرد گیاهان در هر
تناوب با استفاده از نرمافزار  Aquacropشبیهسازی شده است.

سپس میزان سودآوری هر تناوب بر اساس قیمت فروش و هزینه
تولید هر محصول و هزینه آب در منطقه ،محاسبه گردید .پس از
آن ،با استفاده از ضرایب تاثیر تناوب استخراج شده از نظر
کشاورزان ،امتیاز هر تناوب بر اساس نظر هر کشاورز طبق رابطه
( ) 2محاسبه و متوسط امتیاز هر تناوب به عنوان معیار انتخاب
تناوب برتر قرار گرفت .نتایج حاصل از عملکرد شبیهسازی شده
برای محصوالت در هر تناوب در
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آیش -جو -آیش) دارای بیشترین امتیاز شده است .میتوان نتیجه
گرفت که اثر مفید آیش بر سودآوری کلی از واحد کشاورزی(فارغ
از مدت زمان تناوب) ،بارزتر از کشت گیاهان به صورت متوالی
خواهد بود .نتایج به دست آمده تاثیر مثبت کشت گیاه در زمین
آیش در عملکرد محصول را اثبات کرده و تاثیر سه عامل آفات
وبیماریها ،علف های هرز و حفظ حاصلخیزی خاک را نیز نشان
میدهد .با این حال ،در این بررسی فقط به تناوبهای مختلف بر
اساس ضرایب مستخرج از نظر کشاورزان امتیاز داده شده است و
از نظر ریالی مورد بررسی قرار نگرفته است.

جدول ( )13نشان داده شده است .همانطور که این نتایج
نشان میدهد ،میزان عملکرد هر محصول متاثر از کشت ماقبل
خود میباشد .به صورت کلی در تناوبهای مختلف میزان عملکرد
گندم تا  ،%9.6ذرت دانهای تا  %3.3و جو تا  %11.4افزایش داشته
که بر سود حاصل از واحد زراعی افزوده میشود .همچنین نتایج
حاصل از امتیاز محاسبه شده برای تناوبها در !Error
 )13( Reference source not found.آمده است .چنانچه در
 )14( Error! Reference source not found.مشاهده میشود،
تناوب شماره ( 1گندم -آیش -سیبزمینی -آیش -ذرت دانهای-

دادهشدهاست.
چنانچه در جدول  15مشاهده میشود ،تناوب شماره 4
دارای بیشترین و تناوبهای شماره  2 ،1و  3دارای کمترین سود
اقتصادی هستند .همچنین با توجه به این جدول میتوان بر اساس
آب موجود نیز تناوب مناسب را انتخاب کرد .اگر محدودیت
موجودی آب وجود داشته باشد ،میتوان تناوبهای ( 3)1و (4)1
که دارای سود اقتصادی کمتر و مدت زمان کوتاهتر هستند را
انتخاب و در صورتی که تنها سود اقتصادی مد نظر باشد ،میتوان
تناوب شماره  4را انتخاب کرد.

همچنین برای تناوبهای مذکور ،مقدار آب مصرفی (بدست
آمده از شبیهسازی محصول در نرمافزار  Aquacropو بر اساس
متر مکعب) ،طول مدت (حاصل از مجموع طول دوره کشت و
طول آیشهای تناوب بر اساس ماه) و سود اقتصادی برای هر
تناوب (محاسبه شده از رابطه ( )2و بر اساس میلیون تومان) مورد
بررسی قرار گرفت ،این نتایج در جدول  15نمایش داده شده است.
در این جدول مقادیر سود حاصل از هر تناوب به ترتیب از
بیشترین به کمترین با رنگهای سبز ،نارنجی ،زرد و قرمز نشان

جدول  -13عملکرد محصوالت در شرايط آبياری کامل و در تناوبهای مختلف(تن بر هکتار)
شماره تناوب

گندم

سیب زمینی

ذرت دانه ای

جو

1
)1(1
2
3
)3(1
4
)4(1

7/23
7/23
7/23
7/23
7/23
7/23
7/93

17/63
17/63
17/63
17/63
17/63
17/63
17/63

14/82
14/34
14/82
14/82
14/34
14/82
14/34

7/00
7/78
7/00
7/00
7/78
7/00
7/00

جدول  -14امتياز تناوبهای مختلف
شماره تناوب
1
)1(1
3
)3(1
2
4
)4(1

بر اساس ضرایب استاندارد
الف

ب

ج

د

7/09
6/85
7/29
7/07
5/81
6/23
5/19

8/50
7/85
6/62
5/67
6/36
5/81
4/12

7/26
6/84
7/91
7/56
5/25
5/28
4/07

5/64
5/84
5/50
5/74
5/31
5/20
5/11

میانگین امتیاز هر تناوب

تناوب برتر

7/12
6/84
6/83
6/51
5/68
5/63
4/62

1
2
3
4
5
6
7
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جدول  -15مقدار سود ،مدت و مقدار آب مصرفی هر تناوب
طول تناوب (ماه)

سود هر تناوب(میلیون تومان)
37

49

48

60
322,448,773

22910

تناوب 1
322,448,773

22485

آب مصرفی(متر مکعب)

تناوب 2
324,997,173

22310

تناوب (1)1
336,489,673

22185

تناوب4
322,448,773

22060

تناوب 3
21885

325,873,873

تناوب(4)1
21460

324,997,173

تناوب (3)1

نتيجهگيری
هدف این پژوهش ،مقدمهای برای چگونگی وارد کردن اثر تناوب
کشت به معادالت بهینهسازی کشاورزی است .برای آنکه تناوب
زراعی بتواند به عنوان یک عامل در معادله بهینهسازی بکار گرفته
شود ،روشی ابتکاری توسعه یافته است .جهت بررسی اثر سه عامل
کنترل آفات وبیماریها ،کنترل علفهای هرز و حفظ حاصلخیزی
خاک در تناوب زراعی بر عملکرد محصوالت ،پرسشنامهای تدوین
و از طریق مصاحبه با کشاورزان خبره تکمیل گشت .همچنین از
کشاورزان خواسته شد تناوب پیشنهادی خود را بیان کنند .از
مدل شبیهسازی محصول-آب  AquaCropبه منظور شبیهسازی
عملکرد چهار محصول گندم ،جو ،ذرت دانهای و سیبزمینی در
حالت آبیاری کامل و بدون تنش ،استفاده شد.
ضرایب تاثیر تناوب زراعی از پرسشنامهها استخراج و امتیاز
هر تناوب با استفاده از معادله ارزشیابی ارائه شده محاسبه شد .با
بررسی امتیاز حاصل از تناوبها در حالت آبیاری کامل ،تناوب
برتر نیز مشخص گردید.
در بررسی اثر تناوب زراعی بر عملکرد محصوالت ،نتایج
نشان میدهد ،میزان عملکرد هر محصول متاثر از کشت ماقبل
خود میباشد .به طوری که در تناوبهای مختلف میزان عملکرد

گندم تا  ،%9.6ذرت دانهای تا  %3.3و جو تا  %11.4افزایش داشته
که این افزایش سبب بیشتر شدن سود حاصل از واحد زراعی
میشود.
در بررسی تناوب برتر با سایر تناوبها ،نتایج نشان داد وجود
آیش در تناوب و بکارگیری تناوب مناسب (فارغ از مدت زمان
تناوب) با گیاهان انتخابی نیز سبب افزایش درآمد و سود از طریق
افزایش عملکرد محصوالت خواهد شد.
با توجه به نتایجی که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت،
میتوان نتیجه کلی این تحقیق را اینگونه بیان کرد که با استفاده
از معادله مطرح شده در این پژوهش ،میتوان اثر تناوب زراعی را
در معادالت بهینهسازی (با هدف حداکثرسازی سود حاصل از
واحد کشاورزی) ،وارد کرد .همچنین میتوان به کمک معادله
مطرح شده در این پژوهش ،پایههای مدل بهینهسازیای را تهیه
کرد که قابلیت کاربرد در سطوح مدیریت کالن کشاورزی نظیر
شبکههای آبیاری و زهکشی و یا مدیریت کشاورزی استانی را
داشته باشد تا بتوان عالوه بر تناوب ،سطوح زیر کشت بهینه و
سطوح بهینه آبیاری را تعیین کرد ،به صورتیکه حداکثر سود از
واحد زراعی بدست آید.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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