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چکیده
با توجه به ماهيت ویژة فعاليتهای کشاورزی و تأثيرگرفتن نتایج تصميمات از ریسك و عدم حتميت این
فعاليتها ،درنظرگرفتن ریسك به هنگام برنامهریزی در بخش کشاورزی امری ضروری است .در مطالعة
حاضر ،برای لحاظکردن شرایط عدم قطعيت و همچنين تأکيد بر محدودیت منابع آب در تعيين الگوی بهينة
زراعی ،از روش برنامهریزی فازی با ارزش بازهای استفاده شد .آمار و اطالعات مورد نياز از طریق جمعآوری
 121پرسشنامه و مصاحبة حضوری با کشاورزان شهرستان اسفراین بهصورت نمونهگيری تصادفی ساده ،در
سال زراعی  1322-1321تهيه شد .نتایج نشان میدهد محصوالت ذرت علوفهای ،لوبيا قرمز و گندم
محصوالت بهينه و اقتصادی برای کشت در اکثر سناریوهاست و سود الگوی بهينه با کاهش عدم قطعيت
منابع آب افزایش مییابد .همچنين ،ميزان استفاده از آب در الگوی کشت فعلی بيش از مقدار مصرف آب
در الگوی کشت بهينه است؛ بنابراین ،پيشنهاد میشود با ارائة سياستهای حمایتی توسط مسئوالن کشاورزی
شهرستان مذکور ،مانند تقویت سطح پوشش بيمة محصوالت کشاورزی یا قيمت تضمينی برای کشت
محصوالت بهينة پيشنهادی گسترش یابد تا ضمن افزایش سودآوری کشاورزان ،از برداشت بيش از حد از
سفرههای آب زیرزمينی نيز جلوگيری شود.
واژههای کلیدی :ارزش بازهای ،برش آلفا ،برنامهریزی فازی ،منابع آب ،عدم قطعيت.
مقدمه
بحران كمآبي و خشكسالي از حوادث ناگوار حال و آيندة جامعة
بشري بهشمار ميرود ،بهطوريكه ميتوان با توجه به روند اين
خشكساليها از يكطرف و افزايش جمعيت و نياز به اراضي
كشاورزي و ميزان آب بيشتر براي آبياري اراضي از طرف ديگر،
پيشبيني كرد در سالهاي آتي ،آب بهعنوان منبع قدرت
كشورها بهشمار ميرود و كشورهاي قدرتمند ،كشورهايي
باشند كه ذخاير آبي فراوان دارند يا در زمينة مديريت آب
پيشرفتهاند ( .)Mohammadi et al., 2009تحقيقات نشان داد
 نويسنده مسئول

حدود  76درصد از آب در بخش كشاورزي مصرف ميشود و
اين ميزان در كشورهاي درحال توسعه از جمله ايران حدود 10
درصد را شامل ميشود .ايران با آنكه بيش از  9/9درصد از
سطح خشكيهاي كرة زمين را دارد ،فقط سهمي معادل 0/37
درصد از كل نزوالت آسماني را دارا ميباشد كه اين ميزان،
حدود يكسوم متوسط جهاني و نصف قارة آسياست ( soil
.)water management Research Group, 2005
شرايط ويژة اقليمي كشور كه خشكي و پراكنش نامناسب
زماني و مكاني بارندگي ،واقعيت گريزناپذير آن است ،هرگونه
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توليد موادغذايي و كشاورزي پايدار را منوط به استفادة صحيح
و منطقي از منابع آب محدود كشور كرده است ( Berimnejad
 .)& Paykani, 2004ضمن اينكه پايينرفتن سطح سفرههاي
آب زيرزميني و بحرانيشدن وضعيت آب در بيش از  990دشت
از دشتهاي مستعد كشور كه هرساله به اين تعداد اضافه
ميشود ،يكي از بزرگترين مشكالت بخش كشاورزي است
( .)Mansouri et al., 2009مطالعات اخير مؤسسة بينالمللي
تحقيقات ،سياستگذاري غذا و مؤسسة بينالمللي آب بيانگر اين
نكته است كه با ادامة افزايش جمعيت و توسعة شهرنشيني تا
سال  9095ميزان آب قابل تخصيص بخش كشاورزي در كل
جهان محدودتر ميشود و درنتيجه بهدليل اختصاص منابع آب
به مصارف مختلف زيستمحيطي ،خانوادگي و صنعت ،بخش
كشاورزي با زيانهاي بيشتري مواجه ميشود (.)IWMI, 2003
با توجه به اهميت آب در بخش كشاورزي ،ميتوان به
سادگي قضاوت كرد كه كمبود آب آتي بيش از پيش ،اين بخش
را بهويژه در كشورهاي درحال توسعه متأثر ميسازد و با توجه
به اينكه بخش كشاورزي ،بخش زيربنايي توسعة كشورهاي
درحال توسعه را بنيان مينهد ،لزوم استفادة كارا يا بهعبارتي
مديريت آب كشاورزي اجتنابناپذير است ( Mohammadi et
 .)al., 2010مديريت آب بهويژه در بخش كشاورزي ،زمينة
پيشرفت و توسعة هر كشوري را فراهم ميكند و اين مسئله
درمورد ايران اهميت ويژهاي دارد ،زيرا از يكسو كشاورزي آن
بخش مهمي از توليد ناخالص داخلي و اشتغال كشور را
دربرميگيرد و از سوي ديگر با مشكل كمآبي روبهروست
( .)Mohammadi et al., 2009اما افزايش سطح زير كشت
محصوالت كشاورزي بدون توجه به عوامل محدودكنندهاي
مانند آب قابل دسترس و نقدينگي ،موجب استفادة غير بهينه
از منابع موجود در زمينهاي كشاورزي و درنهايت شكست
برنامهريزي زراعي ميشود .در كشورهايي نظير ايران با توجه
به كمبود منابع توليد كشاورزي بهويژه زمينهاي حاصلخيز و
آب ،تهية الگوي بهينة كشت براي انجامدادن عمليات زراعي در
مناطق مختلف ضروري بهنظر ميرسد .عالوهبر وجود
محدوديت در منابع توليد كشاورزي ،مسئلة عدم حتميت در
تأمين اين منابع ،از مسائل بسيار مهم است ،بهطوريكه
تصميمگيري درمورد طرحهاي كشاورزي بدون توجه به عدم
حتميت موجب بروز مشكالت فراواني براي كشاورزان و مديران
اجرايي ميشود (.)Mardani et al., 2011
در زمينة تعيين الگوي بهينة زراعي و همچنين مديريت
منابع آب در شرايط عدم قطعيت ،مطالعات گوناگوني انجام

گرفته است كه از جمله آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد.
 (2013) Ghorbanian et al.به تعيين الگوي بهينة كشت و
ميزان برداشت بهينه از منابع آب كشاورزي با استفاده از مدل
برنامهريزي با محدوديت تصادفي ،در دشت كوار واقع در استان
فارس اقدام كردند .نتايج تحقيق نشان داد ميزان آب مصرفي
با ريسكگريزي زارع رابطة عكس دارد و بهرهبردار ريسكگريز
از تمام امكانات آبي خود استفاده نميكند و الگوي كشتي را
انتخاب ميكند كه ميزان آب كمتري مصرف ميكند.
 (2013) Hosseinzadeh et al.به بررسي اثر هدفمندكردن
يارانهها بر الگوي كشت شهرستان اسفراين با استفاده از برنامهريزي
بازهاي پرداختند .يافتههاي مطالعة آنان نشان داد هرچند
كشاورزان در شرايط كنوني از تنوع محصوالت كشاورزي بهره
ميگيرند و سود در حد مناسبي را دارند ،اما با لحاظ ريسك ضمني
در قالب متنوعسازي رفتارهاي كشاورزان و در چارچوب
هدفمندسازي يارانهها ،ميتوان سودآوري واحدهاي توليد را
افزايش داد و از اين طريق منطقه را به سمت الگوي كشت
منطقهاي هدايت كرد (2013) Sabouhi & Mardani .براي
بهينهسازي تخصيص آب در شبكة عرضة آب حوضة آبريز
زايندهرود از بهينهسازي با پارامترهاي كنترلكنندة ميزان
محافظهكاري (ميزان عدم حتميت) استفاده كردند .براساس نتايج،
افزايش حوضچههاي آبهاي زيرزميني براي جبران كمبود آب در
منابع آب زيرزميني توصيه شد .افزون بر آن ،افزايش راندمان
آبياري هزينههاي مربوط به شبكة توزيع آب بخش كشاورزي را
كاهش ميدهد (2012) Mohammadi et al. .با استفاده از الگوي
برنامهريزي چندهدفة غير خطي فازي ،امكان تحقق آرمانهاي
حداكثركردن بازده برنامهاي را در مصالحه با اهداف كاهش مصرف
آب ،حداقلكردن مصرف كود شيميايي ،حداقلكردن ريسك
توليد و افزايش منافع اجتماعي از طريق افزايش سطح اشتغال
نيروي كار در الگوي كشت شهرستان مرودشت استان فارس
بررسي كردند .نتايج نشان داد الگوي جاري كشاورزان ،الگوي
بهينة زراعي نبود و زارعان در برقراري مصالحه بين اهداف مختلف،
ناكارا عمل ميكنند و اجراي الگوي چندهدفه در مناطق مورد
مطالعه ،عالوهبر كاهش مصرف آب و كود شيميايي ،افزايش بازده
برنامهاي و كاهش ريسك را نيز دربر داردRastegaripour & .
 (2012) Sabouhiبه تدوين الگوي كشت همسو با كشاورزي پايدار
با استفاده از برنامهريزي كسري خاكستري در شهرستان قوچان
پرداختند .برايناساس ،محدودة تغييرات سطح زير كشت گندم
آبي و ديم ،جو آبي و ديم ،چغندرقند و يونجه تعيين شد و نتايج
نشان داد شاخص پايداري نسبت به كود ازت در حالت برنامهريزي
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كسري در بازة برنامهريزي بازهاي كسري خاكستري قرار گرفته و
نسبت به الگوي كشت فعلي بهبود يافته است .همچنين ،سطح زير
كشت فعلي گندم در بازة الگوي كشت پايدار قرار دارد.
 (2011) Sabouhi & Mardaniدر مطالعهاي به بررسي
تأثير عامل بارندگي بر الگوي كشت و درآمد ناخالص كل در
شرايط عدم حتميت براي شبكة آبياري سمت راست سد
انحرافي نكوآباد پرداختند .نتايج نشان داد در شرايط ثابت با
افزايش احتمال انحراف هر محدوديت از كران خود (كاهش عدم
حتميت) ،درآمد ناخالص كل افزايش مييابدMortazavi et .
 (2011) al.در پژوهشي به تعيين الگوي بهينة كشت و
بازارگرايي در شرايط نبود قطعيت آبوهوايي در دشت ارژن
استان فارس پرداختند .نتايج تحقيق نشان داد در كوتاهمدت
و درصورت وجود اطالعات آب و هوايي كامل و درست در زمان
تصميمگيري ،مدلهاي برنامهريزي قطعي ،دامنهاي از
بازدههاي برنامهاي را بهدست ميدهند كه در آن منطقه از
حالت خريدار خالصبودن به فروشندة خالصبودن تغيير
وضعيت ميدهد ،(2010) XieTing et al. .بهمنظور مديريت
منابع آب كشاورزي ليانگ ژو ،استان گانسو (در شمال غرب
چين) با استفاده از برنامهريزي خطي چندمنظورة فازي 9به
برنامهريزي كشت بهينة منطقه پرداختند .نتايج تحقيق نشان
داد راهحلهاي ارائهشده توسط برنامهريزي خطي چندمنظورة
فازي در مقايسه با برنامهريزي خطي چندمنظوره ميتواند
رضايت بيشتري در تصميمگيران با درنظرگرفتن اولويتهاي
مديريت در برنامه ايجاد كند و در برنامهريزي و ارائة راه حلهاي
جايگزين براي پشتيباني تصميمگيري بهتر استفاده شودKaur .
 (2010) & et al.بهمنظور حداكثركردن درآمد خالص و
صرفهجويي در مصرف آب ،به تعيين الگوي بهينة كشت با
استفاده از الگوي برنامهريزي خطي در پنجاب پرداختند و به
اين نتيجه رسيدند كه استفاده از محصوالت جديد مانند پنبه
در الگوي كشت ،درآمد را حدود  4درصد افزايش ميدهد و
 97/55درصد موجب صرفهجويي در مصرف آب ميشودLi .
 (2009) & et al.براي مديريت و تخصيص منابع آب ،مدل
برنامهريزي فازي -تصادفي چندمرحلهاي را استفاده كردند.
آنها پس از تجزيه و تحليل مجموعههاي چندفازي ،راه حلها
را با يك مجموعه سطوح برش  به يكسري زير مدلهاي
قطعي تبديل كردند .نتايج بهكارگيري اين شيوه كمك به
طراحي سياستهاي مديريت منابع آب تحت شرايط
نبود حتميت بود .آنها روش برنامهريزي تصادفي را براي

حل مسائل تخصيص منابع آب تلفيقي سطحي (رودخانه) و
زيرزميني بين سه محصول يونجه ،سيبزميني و گندم بهكار
بردند و نتايج نشان ميدهند به منابع آب زيرزميني تنها بايد
بهعنوان مكمل در زماني توجه شود كه منابع آب سطحي
تقاضاي كشاورزان را تأمين نميكند و تمركز بهرهبرداري بايد
بر منابع آب سطحي باشد .براي حفظ تعادل منابع آب
زيرزميني بايد مقداري از آب برداشتي به زمين تزريق شود كه
به افزايش هزينة بهرهبرداري از منابع زيرزميني منجر ميشود.
در زمينة موضوع مديريت منابع آب تحت شرايط
نبود حتميت با استفاده از مدلهاي برنامهريزي رياضي
مطالعات بسياري در خارج از كشور صورت گرفته است كه از
آن جمله ميتوان به مطالعة Li et al. ،(2010) XU & Qin
)Huang ،(2011) Tan et al. ،(2011) Zhang et al. ،(2011
Fan ،(2010) Guo et al. ،(2012) Chen et al. ،(2012) et al.
 (2012) et al.و  (2011) Wang & Huangاشاره كرد.
بخش كشاورزي در شهرستان اسفراين واقع در استان
خراسان شمالي ،اهميت و جايگاه ويژهاي دارد و از فعاليتهاي
اصلي اقتصادي اين منطقه بهشمار ميرود .ميانگين سطح زير
كشت محصوالت زراعي آبي و ديم اين شهرستان حدود 31
هزار هكتار و متوسط توليد اين محصوالت حدود  900هزار تن
است (،)Agriculture- Jehad of Northern Khorasan, 2012
اما كشاورزي در اين منطقه بهدليل استفادة كشاورزان از الگوي
كشتي كه براساس تجربه در منطقه حكمفرما بود ،همواره در
سطح پاييني از لحاظ سودآوري و رفاهي قرار داشته است.
همچنين ،برداشت بيرويه از سفرههاي آب زيرزميني ،موجب
نشست زمين ،ممنوعشدن استفاده از دشتها و شور يا
خشكشدن چاهها شده است كه در برخي موارد بيكاري
كشاورزان را نيز در پي داشته است؛ بنابراين ،با توجه به مطالب
ذكرشده ،تهية الگوي بهينة كشت براي انجامدادن عمليات
زراعي ضروري بهنظر ميرسد .درنتيجه ،هدف مطالعة حاضر
تعيين الگوي بهينة زراعي اين منطقه با درنظرگرفتن شرايط
عدم قطعيت و با توجه به محدوديت منابع آب است.
مواد و روشها
مدلهاي برنامهريزي رياضي ميتواند ابزار مناسبي براي تعيين
الگوي كشت باشد ،اما بيتوجهي به ريسك در مدلهاي
كالسيك برنامهريزي رياضي مزرعه ،اغلب موجب نتايج غير
قابل قبولي شده است و سياستگذاري براساس نتايج را با مشكل
1. Fuzzy multi-objective linear programming.
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مواجه ميسازد .بهمنظور رفع اين مشكل و توجه به عامل
ريسك در برنامة بهينة مزرعه ،مدلهاي متعددي ارائه شده
است كه از جمله اين رهيافتها ،نظرية فازي و بازهاي است.
مدل برنامهريزي فازي بهدليل اينكه امكان دخالت دادههاي غير
دقيق و مبهم را در پارامترهاي مدل به تصميمگيرندگان
ميدهد ،نسبت به مدلهاي كالسيك برنامهريزي رياضي براي
استفاده در مسائل بهينهسازي الگوي كشت محصوالت
كشاورزي داراي كاربرد و انعطافپذيري بيشتري است و نتايج
قابل اعتمادتري ارائه ميدهد (.(Biswas & Baranpal, 2004
يكي ديگر از روشهايي كه ميتوان به كمك آن مقادير نادقيق
ناشي از شرايط ريسك و نبود قطعيت را در ضرايب تابع هدف
و ضرايب فني و مقادير سمت راست قيود و محدوديتهاي
مسئله وارد كرد ،منطق بازهاي است ( .)Sengupta, 2001از
اينرو ،در اين مطالعه سعي بر آن است تا با بهكارگيري رهيافت
فازي با ارزش بازهاي ( IVFLP: interval-valued fuzzy linear
 ،)programmingمدلي با قابليت باالتر براي لحاظكردن نبود
قطعيت ارائه شود تا از اين طريق تمام اطالعات نادقيق و فازي
در فرايند بهينهسازي انتقال داده شود.
مجموعة فازي با ارزش بازهاي ( Aمجموعة فازي  )i-vروي
با  A  X ,   A (x ),  A (x ) نشان داده ميشود
L

U

وقتي
. x  
 A (x ),  A (x )  01
,
)  ،  x    A L (x )   AU (xمجموعه فازي i-v
بهصورت  A  A L , A U نمايش داده ميشود
U

(.)Gorzalezang, 1987
يعني درجة
عضويت x

و

L

متعلق

بازه

به

   A (x ),  A (x ) است .در اين بازه A (x ) ،
كمترين درجة عضويت  xو )   A (xبزرگترين درجة
U

L

L

U

عضويت  xاست.
توابع عضويت )   A L (xبهصورت زير است:
()9

(x  p ) (q  p ), p  x  q

A L (x )  (r  x ) (r  q ), q  x  r
o , otherwise


متغيرهاي  q , rو  pبهترتيب بيانگر حد نوسان باال ،محتملترين
مقدار و حد نوسان پايين مربوط به مجموعة فازي هستند.

بنابراين A L  ( p , q , r ) ،و توابع عضويت ) A (x
U

عبارت است از:
()9

(x  e ) (q  e ), e  x  q

AU (x )  (h  x ) (h  q ), q  x  h
o , otherwise

بنابراين A U  (e , q , h ) ،و . e  p  q  r  h
بنابراين A U  (e , q , h ) ،و . e  p  q  r  h
بهصورت
i-v
فازي
مجموعة
پس



(x ),  AU (x )  , x 

AL

 X , 

 Aاست و ميتوان

آن را بهصورت زير نمايش داد:

A  ( p , q , r ),(e , q , h )  A L , A U 

برش آلفاي مجموعة فازي )  A  ( p , q , rبه ازاي 0    1

بهصورت  A ( )  A L ( ), A U ( ) است .درواقع ،مقدار
سمت چپ آلفا برش  A L ( )  p  (q  p )و مقدار سمت

راست آلفا برش  A U ( )  r  (r  q )است (شكل )9؛
بنابراين،

برشِ

آلفا

مجموعة

فازي A

بهصورت

 A ( )  A ( ), A ( ) است.
U

L

بهطور مشابه براي مجموعة فازي با ارزش بازهاي

 ، A  ( p , q , r ),(e , q , h )نقاط سمت راست و چپ
برش آلفاي مجموعة  Aبهصورت زير در شكل  9است:

A rL ( )  r  (r  q )

AlL ( )  p  (q  p ) ,

A rU ( )  h  (h  q )

AlU ( )  e  (q  e ) ,

بنابراين ،با استفاده از روش آلفا برش ،مجموعة فازي به
تعداد نامحدودي بازههاي بسته تبديل ميشود ،بهطوريكه
تمام اطالعات فازي ميتوانند در عمليات بهينهسازي وارد شوند
(.)Lu et al., 2009

بهرامینسب و همکاران :تعیین الگوی بهینة زراعی شهرستان اسفراین...
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شکل  .1برش آلفای مجموعة فازی



شکل  .2برش آلفای مجموعة فازی با ارزش بازهای ( ) A

در برنامهريزي خطي فازي با ارزش بازهاي ( ،)IVFLPدو
تابع عضويت با هم و بهصورت مشترک ،اطالعات هريك از
پارامترهاي فازي را نشان ميدهند .حد پايين درجات عضويت،
از تابع عضويتي حاصل شد كه در داخل تابع عضويت ديگر-
كه توسط حد بااليي درجات عضويت شكلگرفته -قرار گرفته
است؛ بهعبارت ديگر ،تابع عضويت داخلي نشانگر وضعيتي است
كه تمام درجات عضويت ،محافظهكارترين مقادير خود را اختيار
كردهاند و برعكس ،تابع بيروني مربوط به وضعيتي است كه
درجات عضويت برابر با خوشبينانهترين مقادير خود هستند
(.)Lu et al., 2011
با اعمال هر برش آلفا روي توابع عضويت ،مدل برنامهريزي
خطي فازي با ارزش بازهاي ( )IVFLPبه دو مدل برنامهريزي خطي

بازهاي تبديل ميشود كه با استفاده از روش حل برنامهريزي بازهاي
و طبق روش تانگ شوچنگ ،بهصورت زير قابل برآورد است.
براساس روش تانگ شوچنگ ،حد باالي تابع هدف و متغير

تصميم )  (Xاز حل رابطة  3بهدست ميآيد:
n

MaxZ   cx j

()3

i 1

n

s .t . aij x j  bi

i 1, 2,..., m

j 1

با حل رابطة  4نيز حد پايين تابع هدف و متغير تصميم

)  (Xبهدست ميآيد:
n

()4

MaxZ   cx j
i 1
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n

s .t . aij x j  bi

i 1, 2,..., m

j 1

نمادهاي « » و « » بهترتيب نشانگر حدود پايين و باالي
بازه مربوط به هريك از پارامترهاي موجود در رابطههاي  3و 4
است .پارامتر  Zدر رابطههاي باال ،معرف بازده برنامهاي كل،
 x jمتغيرهاي تصميم (فعاليتهاي توليد محصوالت)c j ،
بازده برنامهاي هر واحد فعاليت aij ،ضرايب فني (مقدار مورد

(شرايط بدبينانه) نيز عكس اين موضوع صادق است .مدل
تجربي در مطالعة حاضر با بهكارگيري برنامهريزي فازي با ارزش
بازهاي ،بهصورت رابطة  7است كه در اين رابطه محدوديتهاي
اول تا هشتم ،بهعنوان قيود مسئله با هدف حداكثركردن سود
ناخالص كل وارد مدل شدند.
()7

Maxf   c j x j
j 1,...,14

نياز از منبع iام براي توليد هر واحد از فعاليت jام) و  biمعرف
مقادير سمت راست محدوديتها (مقدار كل نهاده يا منبع در
دسترس) است.
اما موضوع مهم در زمينة مدل ( )IVFLPاين است كه تابع
يعني
است؛
بازه
يك
بهصورت
عضويت

j 1,...,14

و

j 1,...,14

كه Al : x  0,1

A (x )  Al (x ), Au (x ) 
 0,1

o   (x )   (x )  1, x  X
l
A

بنابراين ،عمليات تجزيه (آلفا برش) روي اين مجموعهها نبايد
مثل مجموعههاي فازي معمولي ،بهصورت برش خطي انجام گيرد،
بلكه بايد بهصورت برش بازهاي ( )interval cutصورت گيرد.

درواقع ،داريم (   l ,  u   0,1 :)GUO, 2001

يك مدل برنامهريزي خطي فازي با ارزش بازهاي ()IVFLP
كه در آن پارامترهاي فازي با ارزش بازهاي بهطور همزمان با
مجموعهاي از پارامترهاي بازهاي وجود دارند ،بهصورت زير
فرمولبندي ميشود ):(Lu et al., 2010
()5
Maxf   c  x 
Subject to

A x   B 

j 2
j  1,10,11

j  2, 5,10,11

 Au : xبهصورتي كه:
u
A

j 1,10,11



عالمت «  » ويژة مقادير بازهاي است .عالمت « » معرف
مجموعههاي فازي با تابع عضويت فازي با ارزش بازهاي است.
مثال  A نشانگر مجموعة فازي  Aاست كه يك تابع عضويت
فازي با ارزش بازهاي دارد.
برآورد نتايج دو رابطة حد باال و پايين ،نشانگر درنظرگرفتن
شرايط خوشبينانه و بدبينانه براي برآورد مدل است .درواقع،
حد باالي مدل با درنظرگرفتن شرايط خوشبينانه برآورد
ميشود و در چنين شرايطي حد باالي تابع هدف (سود) و
متغيرهاي تصميم بهدست ميآيد .اين حد باالي سود از
بيشترين مقدار در دسترس از منابع محدود (  ) biو كمترين
مقدار نياز محصوالت از اين منابع (  ) aijحاصل ميشود كه
بيانگر همان شرايط خوشبينانه است .در رابطه حد پايين مدل

j 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9



Subject to

 x  Land
 x  Land
 x  Land
ca x  Capital
w x Water
 l x  Labour
 l x  Labour

1

2

3


j

j

j




W


j


H


j

j

j

j

j

Wj

Hj

j 1,...,14
x j 0
همانگونه در فرم كلي مدل (رابطة  )7مشاهده ميشود،
تمامي پارامترهاي موجود در مدل ،شامل ضرايب تابع هدف،

ضرايب فني و مقادير سمت راست ،بهصورت بازهاي«  » يا


بهصورت مجموعههاي فازي با ارزش بازهاي « » درنظر گرفته
شدند و از اين طريق نبود قطعيت در تمامي پارامترهاي مربوط به
الگوي كشت در مدل وارد شد c j .معرف مقادير حداكثر و حداقل
بازده برنامهاي مربوط به كشت يك هكتار از هريك از محصوالت
الگو (برحسب هزار تومان) است .رديفهاي  9 ،9و  3در رابطة ،7
مربوط به محدوديت زمين در سه دوره است كه با توجه به تاريخ
كشت محصوالت ،در هر دوره امكان كشت برخي از آنها وجود
دارد .در دورة اول ،امكان كشت زيرة سبز ،گندم و جو ،در دورة
دوم امكان كشت تمامي محصوالت موجود در الگو بهجز ذرت
علوفهاي و در دورة سوم نيز امكان كشت تمامي محصوالت بهجز
زيرة سبز ،گندم و جو ،وجود دارد .مقدار سمت راست اين
محدوديتها معرف حد باال و پايين مقدار كل دردسترس از منبع
محدود زمين (برحسب هكتار) است .محدوديتهاي  4و 5
بهترتيب مربوط به سرمايه و آب است و مقادير سمت راست هريك
از اين نامعادالت بيانگر حداكثر و حداقل ميزان دردسترس از
هريك از منابع محدود سرمايه (هزار تومان) و آب (برحسب متر
مكعب) است .محدوديتهاي  7و  6بهترتيب محدوديت نيروي كار
زن در هر مرحله از وجين و برداشت است و مقادير سمت راست

ینسبوهمکاران:تعیینالگویبهینۀزراعیشهرستاناسفراین...
بهرام 

مربوط به اين دو محدوديت ،معرف كمترين و بيشترين نيروي
انساني زن موجود (برحسب نفر روز) در هر مرحله از وجين و
برداشت است .رديف  0نيز محدوديت غير منفيبودن متغيرهاي
تصميم (سطح زير كشت محصوالت زراعي) است .هريك از
نمادهاي  lW j ،w j ، ca jو  l H jبهترتيب معرف حداقل و
حداكثر مقدار نياز يك هكتار از محصوالت زراعي موجود در الگو،
از منابع محدود سرمايه ،آب و نيروي كار براي وجين و برداشت

است .عالمت « » در محدوديت  5بيانگر آن است كه
پارامترهاي ميزان كل آب دردسترس و نياز آبي هر هكتار از
محصوالت موجود در الگو بهصورت مجموعههاي فازي با ارزش
بازهاي هستند .درواقع ،ميتوان گفت نبود قطعيت مربوط به
محدوديت آب بهصورت مجموعههاي فازي با توابع عضويت فازي
با ارزش بازهاي و نبود قطعيت در ساير دادهها و پارامترهاي مربوط
به الگوي كشت بهصورت بازهاي در مدل وارد شدند.
آمار و اطالعات پژوهش از طريق جمعآوري 990
پرسشنامه و مصاحبة حضوري با كشاورزان شهرستان اسفراين
كه از آب چاه براي آبياري مزارع خود استفاده ميكنند و
محدوديت عمده و اصلي آنها ،آب است ،بهصورت نمونهگيري
تصادفي ساده در سال زراعي  9319-9319تهيه شد.
الگوي كشت فعلي منطقه براي بهرهبرداران مذكور ،شامل
محصوالت زيرة سبز ،ذرت علوفهاي ،كنجد ،جارو ،يونجة آبي،
آفتابگردان ،لوبيا قرمز ،چغندر قند ،پنبه ،گندم ،جو ،هندوانة
دانهاي ،هندوانة ميوهاي و خربزه است كه بهترتيب با شمارههاي
 9تا  94بهعنوان متغيرهاي تصميم در رابطة باال استفاده شدند.
نتایج و بحث
براي تعيين الگوي كشت بهينة شهرستان اسفراين ،ابتدا
بهرهبرداران نمونه براساس روش متوسط منابع ،به دو گروه
همگن كمتر از شش هكتار (با  79بهرهبردار نمونه) و بيشتر از
شش هكتار (با  77بهرهبردار نمونه) تقسيمبندي شدند .سپس
الگوي كشت براساس مدل برنامهريزي فازي با ارزش بازهاي
تحت سطوح مختلف بازههاي آلفا برش ،با استفاده از بستة
نرمافزاري  Lingo 14براي هريك از گروههاي همگن تعيين
شد.
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نتايج برآورد مدل برنامهريزي فازي با ارزش بازهاي براي گروه
همگن كوچكتر از شش هكتار در جدول  9نشان داده ميشود.
همانگونهكه مالحظه ميشود ،در بهترين و خوشبينانهترين
شرايط موجود (باالترين ميزان در دسترس از منابع محدود،
پايينترين نياز محصوالت از منابع محدودكنندة توليد و باالترين
ميزان بازده كشت محصوالت) ،الگوي بهينة كشت شامل
محصوالت ذرت علوفهاي ،لوبيا قرمز و گندم است .ميزان سود
سيستم در اين شرايط خوشبينانه با كاهش ميزان نبود قطعيت
در منابع آب ،افزايش مييابد؛ يعني با كوچكترشدن بازة آلفا برش
كه به كاهش ريسك موجود در منابع آبي نيز ميانجامد ،سود
الگوي بهينة كشت نيز افزايش مييابد .درواقع ،با درنظرگرفتن
شرايط خوشبينانه براي تمام پارامترهاي موجود در مدل (اعم از
ضرايب تابع هدف و مقادير پارامترهاي ساير محدوديتهاي ديگر)،
اگر ميزان ريسك موجود در محدوديت منابع آب كاهش يابد،
ميزان سود حاصل از سيستم افزايش مييابد .بهصورتيكه در
[9و α=]0مقدار سود الگو حدود  90ميليون تومان است و
بهتدريج با كوچكترشدن بازة آلفا برش (كاهش ريسك موجود در
منابع آب) ،مقدار سود افزايش مييابد و سرانجام در [ 0/6و =]0/4
 αبه حدود  94ميليون تومان ميرسد.
نتايج برآورد مدلها در محافظهكارترين و بدترين شرايط
(يعني كمترين ميزان در دسترس از منابع محدود و باالترين ميزان
نياز محصوالت از اين منابع محدودكننده كه بيانگر حد پايين مدل
است) نشان ميدهد با كوچكترشدن بازة آلفا برش كه درواقع
همان كاهش ريسك منابع آبي است ،همانند شرايط خوشبينانه،
سود الگوي كشت افزايش مييابد (شكل  .)3بهطوريكه در شرايط
محافظهكارانه به ازاي [9و ،α=]0مقدار سود الگو حدود 3/0
ميليون تومان است و بهتدريج با كوچكترشدن بازة آلفا برش
(كاهش ريسك موجود در منابع آب) ،مقدار سود افزايش مييابد
و سرانجام در [ 0/6و  ،α=]0/4ميزان سود الگو به حدود 7/9
ميليون تومان ميرسد.
شكل  ،3حد باال و پايين سود الگوي بهينة كشت را نشان
ميدهد كه بهترتيب از برآورد مدل در شرايط خوشبينانه و
محافظهكارانه تحت سطوح مختلف بازههاي آلفا برش روي
مجموعههاي فازي با ارزش بازهاي براي گروه كوچكتر از شش
هكتار بهدست آمد.
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جدول  .1نتایج حل مدل برنامهریزی خطی فازی با ارزش بازهای (گروه همگن کوچکتر از شش هکتار)
بازة آلفا برش

حد باالی
مدل

حد پایين
مدل

بازده (هزار تومان)
ذرت علوفهای )(ha
لوبيا قرمز )(ha
گندم )(ha
بازده (هزار تومان)
ذرت علوفهای )(ha
لوبيا قرمز )(ha
گندم )(ha

[1وα=]0

[ 0/9و α=]0/1

[ 0/8و α=]0/3

[ 0/7و α=]0/4

21343/24
1/12
4/11
1/12
3111
1
1
1

21643/34
1/21
4/43
1/21
4211/14
1/34
1/66
1/34

22262
1/12
3/21
1/12
6111
1
1
1

24312/11
1/41
3/21
1/41
6111
1
1
1

مأخذ :یافتههای تحقیق

شکل  .9سود الگوی کشت (برنامهریزی فازی خطی با ارزش بازهای) تحت سناریوهای مختلف (گروه همگن کوچکتر از شش هکتار)

شكل  4نشانگر درصد آب مازاد الگوي بهينة كشت در
شرايط خوشبينانه (حد باالي مدل) و شرايط محافظهكارانه
(حد پايين مدل) براي گروه همگن كوچكتر از شش هكتار
است .در شرايط خوشبينانه و محافظهكارانه با كوچكترشدن
بازة آلفا برش ،درصد آب مازاد از كل آب در دسترس كاهش
مييابد .در شرايط خوشبينانه ،آب مازاد از حدود  49درصد
(مربوط به سطح برش [9و ) α=]0به حدود  99درصد (مربوط
به سطح برش [ 0/6و  )α=]0/4كاهش يافته است .بديهي است
در [9و α=]0با سطح زير كشت باالتر براي لوبيا قرمز كه نياز
آبي كمتري نسبت به محصول ذرت علوفهاي دارد و همچنين
نسبت به آب ريسكپذيري بااليي دارد ،مقدار آب مازاد ،بيشتر
از سناريوهاي ديگر است و بهتدريج با كاهش سطح زير كشت
پيشنهادي براي لوبيا قرمز و افزايش سطح زيركشت مربوط به
ذرت علوفهاي در سطوح ديگر بازة آلفا برش (يعني
[ 0/1و  0/0[ ، α=]0/9و  α= ]0/3و [ 0/6و  ) α=]0/4مقدار
آب مازاد كاهش مييابد ،اما بهطور كلي در تمامي سناريوهاي

مربوط به بازة آلفا برش ،با مازاد آب در دسترس مواجهايم؛
بنابراين ،استفاده از الگوهاي كشت پيشنهادي ضمن افزايش
مقدار سود نسبت به الگوي كشت فعلي ،مقدار استفاده از آب
را نيز بهصورت شايان توجهي كاهش ميدهد.
در شرايط محافظهكارانه ،آب مازاد از حدود  70درصد
(مربوط به سطح برش [9و ) α=]0به حدود  36درصد (مربوط
به سطح برش [ 0/6و  )α=]0/4كاهش يافته است؛ بهدليل آنكه
سطح زير كشت پيشنهادي براي محصوالت در سناريوهاي
مختلف ،كم (بين  9تا  9هكتار) است؛ بنابراين ،مقدار آب مازاد
از كل آب در دسترس ،نسبت به شرايط خوشبينانه بيشتر
است .همچنين ،بهدليل اينكه با كاهش نبود قطعيت در منابع
آب (يعني [ 0/0و  α= ]0/3و [ 0/6و  ،)α=]0/4سطح زير كشت
ذرت علوفهاي (كه داراي نياز آبي باالتر نسبت به ساير
محصوالت پيشنهادي است) افزايش يافته است ،مقدار آب مازاد
نيز نسبت به سناريوهاي ديگر (يعني بازة آلفا برش [9و α=]0و
[ 0/1و  ) α=]0/9كاهش يافته است.

ینسبوهمکاران:تعیینالگویبهینۀزراعیشهرستاناسفراین...
بهرام 
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شکل  .6درصد آب مازاد الگوی بهینة کشت در شرایط خوشبینانه و محافظهکارانه (گروه کوچکتر از شش هکتار)

جدول  9نتايج برآورد مدل برنامهريزي فازي با ارزش بازهاي
براي گروه همگن بزرگتر از شش هكتار را نشان ميدهد.
اطالعات اين جدول نشانگر آن است كه در بهترين و
خوشبينانهترين شرايط موجود ،الگوي بهينة كشت شامل
محصوالت زيرة سبز ،ذرت علوفهاي ،لوبيا قرمز و گندم است .ميزان
سود الگوي كشت در اين شرايط خوشبينانه با كاهش ميزان نبود
قطعيت در منابع آب افزايش مييابد؛ يعني با كوچكترشدن بازة
آلفا برش كه به كاهش ريسك موجود در منابع آبي نيز ميانجامد،
سود الگوي بهينة كشت نيز افزايش پيدا ميكند .درواقع ،با

درنظرگرفتن شرايط خوشبينانه براي تمام پارامترهاي موجود در
مدل (اعم از ضرايب تابع هدف و مقادير پارامترهاي ساير
محدوديتهاي ديگر) ،اگر ميزان ريسك موجود در محدوديت منابع
آب كاهش يابد ،ميزان سود سيستم افزايش مييابد .بهصورتيكه در
[9و α=]0مقدار سود الگو حدود  30/6ميليون تومان است و بهتدريج
با كوچكترشدن بازة آلفا برش (كاهش ريسك موجود در منابع آب)،
مقدار سود افزايش مييابد و سرانجام در [ 0/6و  α=]0/4به حدود
 43/9ميليون تومان ميرسد .همراه با كاهش نبود قطعيت در
محدوديت مربوط به آب ،سطح زير كشت محصول زيرة سبز كاهش
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مييابد؛ يعني محصول زيرة سبز در شرايط ريسك بيشتر مربوط به
آب ( [9و ) α=]0مقاومتر است و اين محصول براي كشت در
شرايطي كه با ريسك زياد آبي مواجهايم ،مناسب و اقتصادي است
و تحت چنين شرايطي بايد سطح زير كشت اين محصول ،بيشتر از
شرايط ايدهآل از نظر آبي باشد.
نتايج برآورد مدلها در محافظهكارترين و بدترين شرايط
نشان ميدهد با كوچكترشدن بازة آلفا برش كه درواقع همان
كاهش ريسك منابع آبي است ،همانند شرايط خوشبينانه،

سود الگوي كشت افزايش مييابد ،بهطوريكه در شرايط
محافظهكارانه به ازاي [9و ،α=]0مقدار سود الگو حدود 97/7
ميليون تومان است و بهتدريج با كوچكترشدن بازة آلفا برش
(كاهش ريسك موجود در منابع آب) ،مقدار سود افزايش
مييابد و سرانجام در [ 0/6و  ،α=]0/4ميزان سود الگو به حدود
 90/4ميليون تومان ميرسد .در اين شرايط محافظهكارانه،
محصوالت لوبيا قرمز و ذرت علوفهاي ،محصوالت اقتصادي براي
كشت هستند.

جدول  .2نتایج حل مدل برنامهریزی خطی فازی با ارزش بازهای (گروه همگن بزرگتر از شش هکتار)

بازة آلفا برش
حد باالی
مدل

حد پایين
مدل

بازده (هزار تومان)
زیرة سبز )(ha
ذرت علوفهای )(ha
لوبيا قرمز )(ha
گندم )(ha
بازده (هزار تومان)
ذرت علوفهای )(ha
لوبيا قرمز )(ha

[1وα=]0

[ 0/9و α=]0/1

[ 0/8و α=]0/3

[ 0/7و α=]0/4

31114/23
1/61
1
1/11
1
16616/41
1/13
3/16

41223/22
1
1
2/24
1/62
11136/26
1/31
3/13

41121/41
1
1/11
2/24
1/46
12243/14
2/22
3/14

43114/12
1
1/42
2/24
1/46
21461/11
3/1
2/14

مأخذ :یافتههای تحقیق

شكل  5نشانگر درصد مازاد الگوي بهينة كشت در شرايط
خوشبينانه (حد باالي مدل) و شرايط محافظهكارانه (حد پايين

مدل) براي گروه همگن بزرگتر از شش هكتار است.
در شرايط خوشبينانه و محافظهكارانه با كوچكترشدن
بازة آلفا برش ،درصد آب مازاد از كل آب در دسترس كاهش
مييابد .در شرايط خوشبينانه ،آب مازاد از حدود  91درصد
(مربوط به سطح برش [9و ) α=]0به حدود 99درصد (مربوط
به سطح برش [ 0/6و  )α=]0/4كاهش يافت .بديهي است در
[9و α=]0با سطح زير كشت باالتر براي زيرة سبز -كه نياز آبي
كمتري نسبت به ساير محصوالت الگو دارد -مقدار آب مازاد،
بيشتر از سناريوهاي ديگر باشد و بهتدريج با كاهش سطح زير
كشت پيشنهادي براي زيرة سبز و افزايش سطح زير كشت
مربوط به ذرت علوفهاي ،لوبيا قرمز و گندم در سطوح ديگر بازة
آلفا برش (يعني [ 0/1و  0/0[ ، α=]0/9و  α= ]0/3و
[ 0/6و  ) α=]0/4مقدار آب مازاد كاهش يابد ،اما به هر ترتيب
در تمام سناريوهاي مربوط به بازة آلفا برش ،با مازاد آب در
دسترس مواجهايم؛ بنابراين ،استفاده از الگوهاي كشت
پيشنهادي ضمن افزايش مقدار سود نسبت به الگوي كشت

فعلي ،مقدار استفاده از آب را نيز كاهش ميدهد .در شرايط
محافظهكارانه ،آب مازاد از حدود  93درصد (مربوط به سطح
برش [9و )α=]0به حدود  90درصد (مربوط به سطح برش
[ 0/6و  )α=]0/4كاهش يافت .دليل اين كاهش در آب مازاد
نيز افزايش سطح زير كشت ذرت علوفهاي و كاهش سطح زير
كشت لوبيا قرمز ،همراه با كوچكترشدن بازة آلفا برش است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
در مطالعة حاضر ،با استفاده از روش برنامهريزي فازي با ارزش
بازهاي ،الگوي بهينة زراعي براي گروههاي همگن كوچكتر و
بزرگتر از شش هكتار در شهرستان اسفراين تعيين شد .با
توجه به اينكه محدوديت اصلي بهرهبرداران نمونه ،محدوديت
آب است ،در مدل تجربي الگوي كشت ،پارامترهاي مرتبط با
محدوديت آب ،بهصورت مجموعههاي فازي با ارزش بازهاي
وارد شد .استفاده از برشهاي نامحدود آلفا ،موجب انتقال
تمامي اطالعات نادقيق و فازي در فرايند بهينهسازي شد و
برآورد مدلها با لحاظ شرايط خوشبينانه و محافظهكارانه براي
تمام پارامترهاي موجود در الگو صورت گرفت.

بهرامینسب و همکاران :تعیین الگوی بهینة زراعی شهرستان اسفراین...
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شکل  .6درصد آب مازاد الگوی بهینة کشت در شرایط خوشبینانه و محافظهکارانه (گروه بزرگتر از شش هکتار)

نتايج نشان داد با كاهش نبود قطعيت مربوط به آب ،سود
الگوي كشت در هر دو حالت خوشبينانه و محافظهكارانه
افزايش مييابد .محصوالت ذرت علوفهاي ،لوبيا قرمز و گندم،
محصوالت بهينه و اقتصادي براي كشت در اكثر سناريوها و
براي هر دو گروه همگن هستند .همچنين ،در تمام الگوهاي
كشت پيشنهادي ،درصدي از كل آب دردسترس بهرهبرداران
بهصورت مازاد باقي ميماند؛ بنابراين ،با انتخاب الگوهاي
پيشنهادي براي كشت در منطقه عالوهبر استفادة بهينه از تمام

منابع توليد و افزايش سودآوري كشاورزان ،ميتوان ميزان
برداشت از منابع آب زيرزميني را نيز كاهش داد؛ بنابراين،
پيشنهاد ميشود با توجه به وجود شرايط ريسك و نبود قطعيت
در بخش كشاورزي كشور و كمبود منابع آب در اين بخش ،با
ارائة سياستهاي حمايتي توسط مسئوالن كشاورزي شهرستان
مذكور براي كشت محصوالت بهينة پيشنهادي ،ضمن افزايش
سودآوري و رفاه كشاورزان ،از برداشت بيش از حد از سفرههاي
آب زيرزميني نيز جلوگيري شود.
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