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 چکیده

یهه  با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی و فنی، بهینه پژوهشدر این  بههه تیک سازی سطح زیر کشت 
بههه  شهرستان جههه  کههان  یهایسهها خش در غرب استان اصیهان انجام گرفت. با تو الههومک ام فههراوان، مو

خهها ر حجم آب می محدودکنندهعامل  نایش تخصیص آب وجود ندارد و بنابرایافز الههین  بههه ه شههد.  با
های دیگر عامل محدودکننده جدی های زراعی، نیروی کارگر و نهادهزمین ازجاللهاست که عوامل دیگر 

شههدها، ی  مدل برای بهینهشوند. با توجه به این محدودیتتلقی نالی جههاد  عههی ای تهها  سازی گیاهان زرا
سههطح  به صورتمتغیر تصالیم شهرستان(، منطقه )مدیریت کنونی را بهبود بخشد. برای این کار در هر 

سههود  به صورتها توریف شد. هدف نیز آن یاریکم آبزیر کشت محصومت زراعی و ضریب  افزایش 
ان اصیهان تا درآمد کشاورزان بیشینه شود. بنابراین ده شهرستان است گرفته شدخا ص کشاورزی در نظر 
نههه یموردبررسکه در غرب قرار داشتند،  ها قرار گرفتند. در بسیاری از موارد کاهش سطح زیر کشت دا

، به د یل راهبردیاهالیت  با وجودمحصومتی مثل گندم  ی ورکلبههالچون گندم و جو را شاهد بودیم. 
کههه  رادارندتری با محصومتی شوند، توان رقابت کالبه قیالت تضالینی نسبتاک پایینی خریداری می کهنیا

هالچنین میید خواهد بود.  رانیگ میتصالگردد. نتایج این تحقیق برای ها در بازار آزاد تویین میقیالت آن
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میلیون تومان  9/0و  7/4با سود خا ص  آبادنجفدهد که تو ید یونجه آبی و جو آبی در نتایج نشان می
بههی در  3/8د خا ص در فریدن با سو چغندر قندبر هکتار، تو ید  میلیون تومان بر هکتار، و تو ید نخود آ

 دیگر صرفه اقتصادی دارد. یهاشهرستانمیلیون تومان بر هکتار نسبت به  1/2گلپایگان با سود 

 

عههیبهینه :های کلیدیواژه صههومت زرا صههیص آب، مح بههیسههازی، تخ تههنش آ صههیهان،  سههتان ا ، ، ا

 متغیرهای تصادفی
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 مقدمه

های اصلی منابع آب در کشور ما بوده و درصد زیادی از آب مصرفی کنندهصرفکشاورزی یکی از م

های ، استیاده بهینه از آب در صنوت کشاورزی با چا شحالیندرعیابد. به این بخش اختصاص می

عوامل نیوذ کم علم آبیاری به کشاورزی سنتی و کالبود بودجه جهت  ینترمهماست که  روروبهفراوان 

ریزی مناسب توان با برنامهتنگناها، می ینباوجودااست.  روزبههای تکنو وژی حرکت به سالت

به قشر  واردشدهارائه داد تا ضرر  یسا خش تخصیص آب، راهکار خوبی در جهت مبارزه با پدیده 

اخیر  یهاسالا گوی کشت در شبکه آبیاری قزوین در  سازیینهبهزارعین به حداقل برسد. برای مثال، 

 است و مزم است اقدامات مزم جهت تکرار این موفقیت در استان اصیهان نیز انجام گیرد. شدهانجام

کشت  یداشتن ا گو رانیمنابع آب در ا تیآن وضو تبعبهو  ایبا توجه به بحران منابع آب در سراسر دن

، فیطقه تورهر من یالیاقل طیبا توجه به شرا بایستیماست که  یرناپذاجتنابو  یضرور یامر نهیبه

است  شدهینتدواستان اصیهان  یبرا یبه خوبموارد  نیپژوهش ا نیشود که در ا یبرداربهرهو  نیتدو

ا گو را توسوه و مورد  نیا ازین بر اساس ،یامنطقههر  یالیکردن ا العات اقل روزبهبا  توانیمو 

 تحت فشار هاییاریآبانواع مناسب مانند  یاریآب نینو یهاروش. استیاده از قرارداد یبرداربهره

در  یالیاقل طیو شرا وصولآب قابل  زانیدرصد با توجه به نوع محصول، م 90از  شیب باراندمان

 اثربخش است. هاآن جیو ترو هامدل نیا داریپا ٔ  توسوه

های اقتصادی، اجتالاعی ها پایه جنبهکشاورزی صنوتی است که در درجه اول برای تأمین غذای انسان

در منا ق ی جاموه در  ول تاریخ بوده است. به د یل پهنه گسترده ایران، بایستی کشاورزی و سیاس

های تو ید به شکل مناسبی مختلف کشور به  رز صحیحی انجام شود تا از منابع موجود و نهاده

که  ینباوجودا(. 2013 ،1مردانیو  صابونیباشد )آب می محدودکنندهاستیاده شود و موالومک عامل 

 یاکشته، سطح زیر در مجالوعکافی نبوده است.  اندازهبهو ی  شده استانجامهایی در این زمینه شتال

و  شدهگرفتهقدیالی بوده که اکثراک بر اساس منابع آبی و خاکی در نظر های موجود تحت تأثیر روش

سطح زیر (. موالومک تویین 2013، 2و وارد یکویین) بوده است مدنظرگاهی نیز منافع اقتصادی 
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کشت محصومت با توجه به شرایط آب و هوایی، استیاده بهینه از منابع، و در نظر گرفتن منافع 

 گیرد.قرار می موردتوجه گهگاهچنین اهدافی هالچون امنیت غذایی نیز گردد. هماقتصادی تأمین می

قه با به این د یل است که آب منبع محدودی است و در هر منط پژوهشضرورت و اهالیت این 

بسیار ضروری  یجهدرنتشود و ، کشت بوضی محصومت بهتر انجام میآنجاتوجه به شرایط خاص 

قرار گیرد تا  یرانگ یمتصال مدنظراست که توان محلی در تو ید گیاهان مختلف در چرخه تو ید 

ی   بسیار اهالیت دارد که یجهدرنتتخصیص آب برای تو ید این محصومت با بازده بام انجام گیرد. 

ی داشته باشیم تا بتوانیم میزان افزایش یا کاهش سطح زیر کشت هر محصول در هر سازبهینهمدل 

 شهرستان را مشخص کنیم.

این است که در استان، میزان محدودی آب وجود دارد و با توجه به تنوع محصومت  مسئلهبیان 

خا ص کشاورزان محقق  به سود دنیرس یهر محصول برا نهیکشت به ریحداکثر سطح زتحت کشت، 

تخصیص ماهیانه  ٔ  ینهدرزم یازموردنتویین تغییرات  -1اهداف تحقیق شامل موارد زیر است: گردد. 

تویین محصومت  -3تویین تغییرات در حا ت تخصیص ماهیانه آب با اعالال تنش آبی، و  -2آب، 

 کشاورزی دارای صرفه اقتصادی برای کشت در منطقه.

 نظری: یمبانادبیات و 

های بلندمدت . بوضی از این تحقیقات از دادهشده استانجامی سازبهینه ینهدرزمتحقیقات متوددی 

منابع  بلندمدترا بر تغییرات برداشت آب استیاده نالودند و اثرات راهبردهای مدیریت آب متیاوت 

قزوین با  محصومت کشاورزی در سازیینهبه( 2021و هالکاران،  1در مقا ه )اسدی. آب بررسی کردند

هایی از کشت که ریزی ریاضی مثبت انجام گردید و نتایج نشان داد که در دورهاستیاده از روش برنامه

توان آبیاری را کم کرد و آب اضافه را جهت تو ید حساسیت گیاهی به مصرف آب کم است می

سازی ( بهینه1202، 3و شهدانی 2)برخورداری ٔ  مقا هدر  محصومت پرسود مانند یونجه مصرف نالود.

تخصیص آب در شبکه رودشت انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که با در نظر گرفتن قیدهای 

آب بیشتری اختصاص داد و  رادارندتوان به منا قی که درصد کالتری از حقآبه توزیع عادمنه آب، می
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و  1ه نالود. در مقا ه )مهرابیاز آب زیرزمینی را کالین یرمجازغپارامترهایی هالچون برداشت  حالیندرع

( هدف افزایش سود خا ص کشاورزان بود و برای نیل به این هدف از روش 2020هالکاران، 

توان افت جستجوی گرانشی استیاده شد. نتایج نشان داد که با تغییر هوشالندانه سطح زیر کشت می

 افزایش یابد. %10ز حداقل سود خا ص نی کهیدرحا سطح آب زیرزمینی را به اندازه ی  متر کم کرد 

. تابع هدف در این تحقیق، شداستیاده  غیرخطی ریزیبرنامه( از 2009، 2و هالکاران )مقدسی ٔ  مقا هدر 

و ای دیگر )داویجانی . در مقا هاستدر اصیهان  رودیندهزادرآمد در سیستم آبیاری حوضه  کردن یشینهب

کشاورزی، صنوتی و  یهابه خشبع آب در ی و تخصیص مناسازبهینه( ی  مدل 2016، 3هالکاران

 بق کرد. می که از ا گوریتم ازدحام ذرات و ترکیب آن با ا گوریتم ژنتی  استیاده شدتو یدی ایجاد 

حذف شدند و با  ی ورکلبهو تغییر مساحت زیر کشت، بوضی محصومت  یاریکم آب، با هاآننتایج 

ی سازبهینه( نیز 2011، 4و حداد پور یمهد). افزایش یافت %50 اندازهبهاین کار سود خا ص 

نتیجه این تحقیق  استیاده نالودند. غیرخطیی سازبهینه این محققینو  شداز مخزن را انجام  یبرداربهره

و نیاز آبی  یبه رقاببرداری از سد بود که هر دو هدف تو ید ژنتی  جهت بهره یزیربرنامهی  مدل 

 یقدو  راز  زمانهمبرداشت آب ی  مدل ( 2017، 5و هالکاران ییرضا) را تویین نالود. دستیینپا

استیاده کردند. سازی آن بهینهکردند و از روش ازدحام ذرات در  سازییادهپ (آب سطحی و زیرزمینی)

 کردند. سازییادهپآباد ها نتایج خود را برای دشت نجفآن

از محققین توانستند با استیاده از  دهد که بسیاریکلی از تحقیقات گذشته نشان می گیرییجهنت

سازی تخصیص آب بپردازند و ی نقص این تحقیقات این بوده به بهینه یرخطیغهای خطی و ا گوریتم

هایی که فقط قسالتی از استان مدل نشده است و تنها مدل زمانهمو  ی ورکلبهاست که استان اصیهان 

سازی برای . بنابراین در تحقیق حاضر، بهینهاست قرارگرفته موردتوجهداده قرار می مدنظررا 

 های مختلف استان انجام گردید.شهرستان
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 شناسیروش
زمان و مکان اجرای پژوهش . شده است بهره برده اکسل افزاروتحلیل موضوع از نرمجهت تجزیه

های غربی استان آباد و سایر شهرستانهای زیر کشت نجفو محل آن زمین 93-94سال زراعی 

 و  ول جغرافیایی N’27°34-’42°30موقویت استان اصیهان در عرض جغرافیایی  یهان است.اص

49°26’-55°31’E .ی بخش سیستم از سایت وزارت جهاد کشاورز موردنظرهای داده قرار دارد

بخش قیالت فروش  ، و مرکز آمار ایران2بخش آمار زراعی ، جهاد کشاورزی استان اصیهان1هزینه تو ید

دهی تحقیق به این صورت است . سازماناست شدهیگردآور 3هزینه خدمات کشاورزی محصومت و

شود. ارائه میسپس نتایج به تیکی  هر شهرستان  و شدهیمورفسازی که ابتدا کلیات روش بهینه

ها داده یاییپاو  یروان. نیازی به تویین بررسی خواهد شدهای تو ید و اقتصادی شاخص چنینهم

و  گیسکه) است قرارگرفتهها در تحقیقات متودد مورد تأیید پژوهشگران ین دادهنیست زیرا ا

شود. . توریف عاللیاتی متغیرهای مهم در ادامه بیان می(2007 ،5و هالکاران اکبری ؛2002، 4هالکاران

به مونی  یاریکم آب( در هر هکتار؛ ضریب tonعبارت است از میزان تو ید محصول اصلی ) 6عاللکرد

باشد؛ و سود خا ص به مونی سود ضربدر میزان آبیاری کامل برای رشد و نالو گیاه می 1کسری از 

های کاشت، داشت و برداشت حاصل از فروش محصول اصلی به قیالت تضالینی یا بازار منهای هزینه

ها در ی  محیط صیحه گسترده دادهباشد. آمت، بذر، کود، و غیره( می)شامل نیروی انسانی، ماشین

 شود.سازی انجام میسپس بهینه و شدهوارد
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https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1394/n_ghfmvhkhkdmrk_94-سایت:  3
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 یسازبهینهتعیین سطح زیر کشت و عملکرد محصول برای اجرای  -1شکل شماره 

کشت محصومت  ریز یهانیزم یاریجهت آب یازموردنآب  زانیم ،یسازبهینه جیبا توجه به نتا

 ،یجو آب ،یبکه شامل محصومت مختلف )شلتوک، گندم آ شده استارائهقسالت  نیمختلف در ا

، یپنبه آب ،یآب گردانآفتابشبدر،  ،یونجه آبی ،ایعلوفهذرت  ،ی، ذرت آبیآب زمینیسیب، چغندر قند

محصومت  بق  نی( است. ایهندوانه آب ،یآب یازپ ،یآب فرنگیگوجه ،یار آبی، خینخود آب ،یعدس آب

 ،یسازبهینه. در اندشدههارائ یجهاد کشاورز یو  بق آمارها 93-94در سال  یکشت اراض ریسطح ز

را  یآب نشکشت و نسبت ت ریسطح ز ریبوده است و دو متغ یکردن سود خا ص کشاورز نهیشیهدف ب

 یهاتیباشد،  بق محدود Aکشت  ری. اگر سطح زگرفته شددر نظر  میتصال یرهایمتغ به عنوان

 ینسبت تنش آب نیچنهم .شدهگرفتهدر نظر  2/1و  8/0بین  ΔA/Aموجود،  آمتنیکار و ماش یروین

 کسانی زوماک  نهیدر دو حا ت موجود و به انهیآب ماه صیتخص زانی. مباشدیم ریمتغ 1و  8/0 نیب زین

( 2002، 1علیزاده) NETWATمحصومت از  یآب ازین. است کسانی انهیگرچه حجم آب سا  ستین

 
1 Alizadeh 
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ریاضی  یونفرمومس. شده استلاعالااستان اصیهان در آن  یراب 35/0 یاریراندمان آب و شدهاستخراج

 شود:زیر بیان می به صورت مسئله
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، فرمول قید مجالوع مساحت تحت کشت، فرمول محاسبه تو ید هر محصول هادر این رابطه

محاسبه آب مصرفی هر محصول با توجه به سطح زیر کشت و نیاز آبی پایه، قید مربوط به مجالوع آب 

سود خا ص(  کردن یشینهبسا یانه هر شهرستان، تابع محاسبه سود خا ص، و تابع هدف )مصرفی 

 .اندشدهیانب

 وتحلیلتجزیه

 نحوه تخصیص آب ماهیانه

های تیر، مرداد و شهریور بیشتر دهد که نیاز آبی شبکه در ماهنتایج مربوط به شهرستان  نجان نشان می

یاز حا ت بهینه کالتر از حا ت موجود است. این موضوع تقریباک از نیاز موجود بوده و ی در فصل بهار ن

برای شهرستان تیران و کرون نیز برقرار است، با این تیاوت که حداکثر نیاز آبی این شهرستان در فصل 

آبی شهرستان چادگان باید بگوییم که بیشترین نیاز در فصل بهار و  یازموردندر . استدادهبهار رخ 



 19                                     1401 بهار ،سیزدهمشماره  ،پنجم سال ،یآماد و فناوری دفاع یعلم فصلنامه 

نیاز آبیاری بیشتر از  مترمکوبمیلیون  2در تیرماه حدود  به خصوصو  استدادهرخ ابتدای تابستان 

 استدادههای خرداد و تیر رخ باشد. در شهرستان فریدن حداکثر نیاز در ماهمقدار تخصیص موجود می

درباره های مرداد و شهریور نیز نیاز بهینه شبکه بیشتر از نیاز موجود است. شود که در ماهو مشاهده می

است که  مترمکوبمیلیون  108 شدهگرفتهنیاز آبیاری برای محصومت در نظر  شهرفریدونشهرستان 

نیاز آبی در حا ت بهینه در  کهیناو نکته جا ب  استدادهاکثر نیاز آبی در بهار و اول فصل تابستان رخ 

زیرا  شودمیکالتر به شبکه های تیر و خرداد کالتر از حا ت موجود است که باعث وارد شدن فشار ماه

آب در بخش کشاورزی هستند. برای شهرستان بویین و میاندشت نیز  پرمصرفهای ها جزء ماهاین ماه

در کالتر است.  مترمکوبمیلیون  17گرچه نیاز آبی سا یانه حدود  شودمیتقریباک روند مشابهی دیده 

که نیاز بهینه شبکه کالتر از  دادهرخیبهشت شهرستان خوانسار پی  نیاز ماهیانه در ماه فروردین و ارد

 تابستان نیاز بهینه بیشتر از نیاز موجود است.های نیاز موجود است و ی در ماه
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در دو حالت  93-94 یسال زراع یهامحصول طبق داده نیجهت کشت چند انهیماه یازموردن یاریآب زانیم -2شکل شماره 

 غربی استان اصفهان انشهرستسه  یبراشده  سازیبهینهموجود و 
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در دو حالت موجود و  93-94های سال زراعی عملکرد و سود خالص کشت محصوالت مختلف طبق داده -3شکل شماره 

 غربی استان اصفهان شهرستانسه  یبراشده  سازیبهینه
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های بهار و تالامی ماه در سال است، مترمکوبمیلیون  255در شهرستان گلپایگان که مصرف آب 

شود که مصرف ، مشاهده میشهرینشاهموجود و بهینه پرمصرف هستند. برای های تان در حا تتابس

 ی ورکلبهمشابه در وضویت موجود است.  ماهکالتر از  مترمکوبمیلیون  5/0 اندازهبهماه فروردین 

 و بیشترین مصرف آب در تابستان و بهار بوده است شدهن یدهدآبتغییر خاصی در تخصیص ماهیانه 

شهر، ا گوی آبیاری بهینه و ی در پاییز و زمستان مصرف بسیار ناچیز بوده است. در شهرستان شاهین

های از نتایج برای شهرستان اییدهگز نیازمند آب کالتری در بهار و آب بیشتری در تابستان است.

 است. شدهارائه 1منتخب در جدول 

 خبهای منتای از نتایج برای شهرستانگزیده -1جدول 

 شهرستان گزیده نتایج

 میلیارد تومان( 16سود خا ص: برنج ) ترینیشب

 میلیارد تومان( 4دومین رتبه سود خا ص: هندوانه )

 زمینییبسای، شلتوک، هندوانه آبی و محصومت با بیشترین تناژ تو ید: ذرت علوفه

  نجان

 

 تیران و کرون ار تن(هز 40ای )تو ید: ذرت علوفه ترینیشب سود: هندوانه، ترینیشب

 سود خا ص: یونجه آبی و خیار آبی ترینیشب

 هزار تن( 15ای )هزار تن( و یونجه علوفه 20هزار تن(، ذرت ) 50آبی ) زمینییبستو ید:  ترینیشب
 چادگان

 هزار تن تو ید( 120) یآب یازپتو ید و سود:  ترینیشب

 هزار تن( 70ای )دومین رتبه تو ید: ذرت علوفه

 میلیارد تومان( 7تبه دوم سود خا ص: یونجه آبی )ر

 فریدن

 ای، خیار آبی و گندمسود خا ص: یونجه آبی، ذرت علوفه ترینیشب

 میلیارد تومان 3/5سود خا ص کشاورزی کل شهرستان: 

 میلیارد تومان 1افزایش سود خا ص شهرستان: 

 شهرفریدون

 زمینیتو ید: سیب ترینیشب : جو آبی،رر دهضسود: گندم آبی و یونجه آبی؛ محصول  ترینیشب

 میلیون تومان 600سازی: افزایش سود خا ص ناشی از بهینه
 بویین و میاندشت

 سود: یونجه آبی ترینیشب

زمینی آبی ای، سیبها در جواب بهینه تغییری نکرد: یونجه آبی، ذرت علوفهمحصومتی که تو ید آن

 میلیون تومان 130فزایش سود خا ص: ا هزار تن(، 2و گندم آبی )هر ی  

 خوانسار

 آبی یفرنگگوجهو  یآب یازپسود: هندوانه آبی، یونجه آبی،  ترینیشب

 و پیاز زمینییبسای، تناژ تو ید: ذرت علوفه ترینیشب
 آبادنجف
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 میلیارد تومان 8/1یا  %12افزایش سود خا ص در جواب بهینه: 

 هزار تن( 20ر تن( و یونجه )هزا 180تو ید: ذرت آبی ) ترینیشب

 میلیارد تومان 2یا  %14افزایش سود خا ص در جواب بهینه: 
 شهرشاهین

 

 در الگوی کشت در شرایط تنش آبی یازموردنتغییرات 

کشاورزان نیست، و در بوضی موارد اعالال  موردنظر یاریکم آبدر حا ت موجود،  کهینابا توجه به 

توان محصومت پرسودتری را اقتصادی است زیرا با آب اضافه می صرفهبهدر کل  یاریکم آبضریب 

به محصومت است که مطابق با  یاریکم آب، اعالال ضرایب یازموردنکاشت. بنابراین یکی از تغییرات 

 .ذکرشده استهای غربی برای هر ی  از شهرستان 2جدول 

سازی بوده و نخود آبی از نتایج بهینهبرای یونجه آبی، شبدر  %20 یاریکم آبدر شهرستان  نجان، اعالال 

آباد نیز بایستی شهر، گلپایگان و نجفهای فریدن، فریدونبرای شبدر در شهرستان یاریکم آباست. 

ای نیز بایستی به عدس آبی اعالال شود تا به  %10شهر تنش آبی تقریباک اعالال گردد. در استان فریدون

 شرایط بهینه بتوانیم برسیم.
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 برای محصومت مختلف یاریکم آبضرایب  -2جدول 

 

 نجان
 

تیران
 

و کرون
 

چادگان
 

فریدن
 

فریدون
شهر

ت 
بویین و میاندش

 

خوانسار
گلپایگان 
 

ف
نج

آباد
 

شاه
ین

شهر
 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 شلتوک

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گندم آبی

 1 1 1 1 1 99/0 1 1 1 1 جو آبی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 چغندر قند

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مینی آبیزسیب

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذرت آبی

 1 1 1 1 1 99/0 1 1 1 1 ایذرت علوفه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8/0 ونجه آبیی

 1 8/0 8/0 1 1 94/0 8/0 1 1 8/0 شبدر

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 گردان آبیآفتاب

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یپنبه آب

 1 1 1 1 1 91/0 1 1 1 1 عدس آبی

 1 1 1 1 1 88/0 1 1 1 8/0 نخود آبی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ار آبییخ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فرنگی آبیگوجه

 1 1 1 1 1 98/0 1 1 1 1 یآب یازپ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هندوانه آبی

ی و درباره سطح زیر کشت، شهرستان تیران و کرون با افزایش سطح شلتوک، و کاهش سطح گندم آب

تواند سود خود را افزایش دهد. در شهرستان تیران و کرون نیز با کاهش سطح گندم و جو، و جو می

در شهرستان چادگان نیز افزایش سود خا ص به بودیم.  روروبهای و یونجه سطح ذرت علوفه یشافزا

که این  شده است باشد. سطح گندم و جو نیز کممی و یونجه آبی زمینیسیبمونی افزایش کاشت 

 500 اندازهبه زمینیسیبسطح کشت ، . و ی در فریدنشودمیموضوع در شهرستان فریدن هم دیده 

. شده است نجایگزی یآب یازپای، یونجه آبی و آن کشت ذرت علوفه یبه جاو  شده است هکتار کم
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. ایمبوده زمینیسیبشاهد افزایش کشت گندم و یونجه و کاهش کشت  شهرفریدوندر شهرستان 

 نتقریباک با گندم و یونجه جایگزی شده است کم زمینیسیبهکتاری که از کشت  400توجه کنید که 

با این تیاوت که سطح زیر کشت جو  شودمی. در بویین و میاندشت نیز روند مشابهی دیده شده است

 یافتهکاهشجو گندم و  کشت یرزخوانسار و گلپایگان، سطح های . برای شهرستانشده است نیز کم

هکتار در اثر اجرای سناریو  600و  80است. کاهش سطح گندم در این دو شهرستان به ترتیب 

است. درباره شبدر  یافتهیشافزاهکتار  800و  60ی است و برای یونجه سطح کشت به میزان سازبهینه

 یرز، سطح آبادنجفنیز کاهش جزئی سطح زیر کشت آن را در گلپایگان شاهد بودیم. در شهرستان 

. برای مثال شده است روروبهیونجه و پیاز تقریباک ثابت بوده یا با کاهش  به جزهاله محصومت  کشت

، تنوع شهرینشاه. در شهرستان شده است هکتار کم 100 اندازهبه ایعلوفهسطح زیر کشت ذرت 

ت گندم و جو هکتار اراضی زیر کش 1200است و به هالین د یل حدود  کالتر کشت شدهگیاهان 

آب  که شدهدادهو یونجه اختصاص  ایعلوفههکتار به محصومت ذرت  600حدود  و شدهحذف

 بیشتر است. هاآنبرند و ی سود خا ص بیشتری می
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برای سه شده  سازیبین دو حالت موجود و بهینه 93-94های سال زراعی تغییر سطح زیر کشت محصوالت داده -4شکل شماره 

 خب در غرب استان اصفهانشهرستان منت
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 هستند؟ کشت در هر منطقه یبرا یصرفه اقتصاد یدارا یمحصومت کشاورز سوم: کدام سؤال

کدام محصول در هر شهرستان دارای صرفه اقتصادی است، سود خا ص هر ی  از  کهینا در مورد

 یاریکم آب، ی ورکلبهارائه کردیم.  4و  3محصومت در هر هکتار در حا ت آبیاری کامل را در جداول 

نسبت به کاهش میزان ها در اثر کم شدن آبیاریها شود زیرا اثر کاهش هزینهباعث کاهش سود می

، برای استان اصیهان بیشترین سود به ترتیب متولق به شلتوک، 3تو ید اثر کالتری دارد. مطابق با جدول 

، هندوانه و خیار بین فرنگیهگوجآبی و ذرت آبی در میان محصومت زراعی اصلی و  زمینیسیب

ای میان سود خا ص بین باشد. برای بوضی محصومت، تیاوت عالدهمی جاتیییصمحصومت 

و در  سودآورهای اصیهان و  نجان شود. مثالک کاشت گندم آبی در شهرستانها دیده میشهرستان

ه بیشترین سود کشت این هایی کاست. در مورد جو، شهرستان ضرر دههای چادگان و فریدن شهرستان

، کالترین و بیشترین سود مربوط به چغندر قندهستند. برای  آبادنجفمحصول را دارند اصیهان و 

، شهرستان اصیهان و  نجان با توجه به عاللکرد بهتر زمینیسیبگلپایگان و فریدن است. برای 

ر به صالح نیست. کشت دیگ یهاشهرستاندر صدر قرار دارند و ی کشت این محصول در  زمینیسیب

های دیگر ای در سه شهرستان تیران و کرون، چادگان و خوانسار سود بامتری از شهرستانذرت علوفه

ها و میاله و اصیهان است. کشت شبدر در خیلی شهرستان شهرینشاه، آبادنجفدارد. درباره یونجه، 

 باید پرهیز شود. شهرینشاهسود ده نیست و از کاشت آن در 
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میلیون تومان بر هکتار در سال  بر حسبهای مختلف میزان سود خا ص کشت محصومت در شهرستان -3ل جدو

 های اصیهان، بویین و میاندشت، تیران و کرون، چادگان، و خوانساربرای شهرستان 1393-94کشاورزی 

 خوانسار چادگان تیران و کرون بویین و میاندشت اصیهان 

 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 شلتوک

 5/0 -8/0 7/0 4/0 1/2 گندم آبی

 2/0 -5/0 -1/0 -9/0 3/1 جو آبی

 8/3 8/3 8/3 8/3 4/3 چغندر قند

 -3/0 1/0 -7/0 0/1 3/7 زمینی آبیسیب

 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 ذرت آبی

 3/4 3/4 3/4 6/3 6/3 ایذرت علوفه

 3/2 1/3 9/2 3/2 9/3 ونجه آبیی

 5/0 2/0 1/0 1/0 8/0 شبدر

 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 گردان آبیابآفت

 5/0 5/0 5/0 5/0 -8/2 یپنبه آب

 8/0 8/0 8/0 8/0 8/0 عدس آبی

 1 1 1 1 0/1 نخود آبی

 8/24 21 5/38 8/24 11 ار آبییخ

 5/36 8/37 9/33 5/36 8/37 فرنگی آبیگوجه

 4/2 5/4 4/2 3/11 2/3 یآب یازپ

 40 40 1/84 40 1/24 هندوانه آبی

وجود ندارد و ی از کشت پنبه در ها یت خاصی بین شهرستانوه محصول آفتابگردان، او دربار

شهرستان اصیهان باید پرهیز نالود زیرا عاللکرد فنی آن در این شهرستان کم است. کشت عدس در 

کم ها زیرا عاللکرد این محصول در این شهرستان برنداردنیز سود چندانی در  شهرفریدونفریدن و 

در  فرنگیگوجهو سبزیجات زراعی، کشت خیار در تیران و کرون، کشت  جاتیییصمیان  است. در

و تیران و کرون  آبادنجف نجان و گلپایگان، کشت پیاز در بویین و میاندشت، و کشت هندوانه در 

 .(4)جدول  شودمیتوصیه 
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ن تومان بر هکتار در سال میلیو بر حسبهای مختلف میزان سود خا ص کشت محصومت در شهرستان -4جدول 

 آبادنجف، گلپایگان،  نجان و شهرفریدونو میاله، فریدن،  شهرینشاههای برای شهرستان 1393-94کشاورزی 

 
 آبادنجف  نجان گلپایگان شهرفریدون فریدن و میاله شهرینشاه

 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 شلتوک

 9/0 5/1 7/0 4/0 -2/0 9/0 گندم آبی

 9/0 2/0 -3/0 -4/0 -5/0 -3/0 جو آبی

 8/3 8/3 4/1 8/3 3/8 4/3 چغندر قند

 3/1 7/3 -3/0 -3/0 1/0 -9/1 زمینی آبیسیب

 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 9/4 ذرت آبی

 3/2 6/3 1/2 6/3 3 6/1 ایذرت علوفه

 7/4 1/3 2/3 3/2 1/3 9/3 ونجه آبیی

 7/0 5/0 5/0 1/0 1/0 -3 شبدر

 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 8/1 گردان آبیآفتاب

 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 5/0 یپنبه آب

 8/0 8/0 8/0 1/0 -6/0 8/0 عدس آبی

 1 8/0 1/2 2/1 3/0 1 نخود آبی

 26 3/22 3/32 3/22 3/22 8/24 ار آبییخ

 43 1/39 1/39 5/36 6/32 9/33 فرنگی آبیگوجه

 5/4 -2/2 -6/3 5/4 9/9 5/4 یآب یازپ

 1/84 6/61 1/39 40 40 1/51 هندوانه آبی

ای به سالت محصومت اساسی موطوف است. سود به کنار، ، توجه ویژهذکرشدهدر میان محصومت 

و  چغندر قندکا ری(، تأمین گیاهانی هالچون برنج، گندم،  از نظربرای تأمین انرژی مردم کشور )

فنی توان دستیابی  نظراز هایی که زمینی اهالیت اساسی دارد. کشت این محصومت در شهرستانسیب

زیر را برای این محصومت اساسی را  شکلاست. به هالین جهت  ترصرفهبهبه عاللکرد بامتری دارند 

کشت شود بهتر است.  آبادنجفاصیهان،  نجان و  یهاشهرستاندهد برنج در ارائه کردیم که نشان می

. برای جو، شهرستان دارند راانگین های اصیهان و  نجان بامترین عاللکرد میبرای گندم، شهرستان

، فریدن بهترین محل کاشت چغندر قندکارایی قرار دارند. برای   یستدر صدر  آبادنجفاصیهان و 

 بیشترین عاللکرد مربوط به شهرستان اصیهان است. زمینیسیباست. هالچنین برای 
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 های غربیمقایسه عاللکرد محصومت اساسی در شهرستان -5شالاره شکل 

مل مهم دیگر برای در نظر گرفتن مناسب بودن هر شهرستان برای کشت هر محصول، میزان تو ید عا

 کمدستهایی در این منطقه وجود دارد که دهد که زمینباشد. این موضوع نشان میآن محصول می

و محصول با تناژ مناسبی برداشت اند را در سطح وسیوی کشت کرده موردنظرمحصول  سال ی 
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و میاله و  شهرینشاهاصیهان، بویین و میاندشت، های درباره محصول گندم، تو ید شهرستان د.انکرده

 هزار تُن تو ید(. 11و  12، 8، 120بوده )به ترتیب ها گلپایگان بیش از بقیه شهرستان

 
 93-94تن در سال  بر حسب چغندر قندمیزان تو ید محصومت برنج، گندم، جو، و  -6شالاره  شکل

، 8/12شهر و میاله و گلپایگان به هالراه اصیهان با تو ید های شاهینمحصول جو، شهرستان درباره

  وربهدر استان  چغندر قندتو ید  اند.ها تو ید بیشتری داشتههزار تن از بقیه شهرستان 45و  5/11

و مجالوعاک  و ی در شهرستان اصیهان و فریدن تو ید آن بیشتر از بقیه جاها بودهنشده گسترده پیگیری 

. تو ید برنج نیز به شهرستان  نجان یماداشتههزار تن در این دو شهرستان تو ید چغندر  38حدود 

هزار تن برنج محصول از این منطقه  11آنجا به کشت برنج  نجان موروف است و  یراز متالرکزشده

 ت.حاصل گشته است. بنابراین برای برنج، بهترین محل کشت هالان شهرستان  نجان اس
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 93-94تن در سال  بر حسبای، یونجه و شبدر میزان تو ید محصومت ذرت علوفه -7شالاره  شکل

و  شهرینشاههای اصیهان، تیران و کرون، ای در شهرستانای، ذرت علوفهمحصومت علوفه ینهدرزم

صول هزار تن از این مح 600، در مجالوعمیاله، فریدن، و گلپایگان تو ید زیادی داشته است که 

و میاله و گلپایگان بیشترین تو ید ذرت  شهرینشاهسه شهرستان اصیهان،  ی ورکلبه. است یدشدهتو 

ای دیگری است که ارزش غذایی بامتری از ذرت یونجه نیز محصول علوفه اند.ای را داشتهعلوفه

زار تن بوده است. ه 51و  66های اصیهان و گلپایگان به ترتیب دارد و تو ید آن در شهرستان ایعلوفه

تو ید شبدر در  اند.هزار تن تو ید یونجه داشته 37های فریدن و چادگان نیز مجالوعاک شهرستان

 نبوده است. موردتوجههای غربی استان شهرستان
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 93-94تن در سال  بر حسبزمینی میزان تو ید محصومت خیار، گوجه، پیاز، هندوانه و سیب -8شکل شالاره 

زمینی جات و سبزیجات هستند، دو محصول پیاز و سیبمت زراعی که مشترک با میوهمحصو ینهدرزم

، فریدن و آبادنجفهای . تو ید پیاز در شهرستاناست کشت شدهعالده در غرب استان اصیهان   وربه

نیز  زمینیسیبهزار تن(. برای  51و  2/106، 7/24اصیهان بیش از بقیه جاها بوده است )به ترتیب 

، 50، 32به میزان  شهرفریدونهای اصیهان، بویین و میاندشت، چادگان، فریدن و د در شهرستانتو ی

های این محصومت در شهرستان یجهدرنت. شده است جدی دنبال به صورتهزار تن  52و  75، 54

کند و سطح زیر می و خیار آب زیادی مصرف فرنگیگوجهاند. تو ید هندوانه، فوق بهتر جواب داده

فراهم کردن کا ری جزء  از نظرنیز  زمینیسیبکشت زیادی در غرب استان نداشته است. محصول 

 باشد.می کار درستی یرانگ یمتصال از نظرباشد و تو ید عالده آن می راهبردیمحصومت 

زمینی بیشترین سود خا ص را به هالراه سود اقتصادی، تو ید خیار، گوجه، پیاز و سیب یبندرتبهدر 

های بودی قرار در رتبه چغندر قندبرنج، گندم، جو، و  ازجاللهاست. محصومت زراعی دیگر  داشته

 دارند.
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های اصیهان کدام شهرستان مناسب کشت محصومت مختلف است، شهرستان کهینابندی در رتبه

 ، پیاز وچغندر قندو  زمینیسیبمحصومتی گندم و جو مزیت دارند. برای کشت  درکشتآباد و نجف

 ها فریدن است.زمینی بهترین مکان شهرستانسیب

 گیری و پیشنهادنتیجه

 گیرینتیجه

سازی، دهند با تغییرات حاصل از بهینهمی نشانپژوهش از این نظر اهالیت دارند که های یافته

افزایش داد، که در هر شهرستان به  %10توان سود خا ص کشاورزان را در بسیاری از موارد به میزان می

های دیگر است که های این پژوهش نیز مشابه با تحقیقرسد. یافتهعدد ی  میلیارد تومان یا بیشتر می

ی به سالت سازبهینهدهد اگر قید روی تو ید محصومت اساسی گذاشته نشود، آنگاه جواب نشان می

بامتر بازار  کاهش تو ید گندم و افزایش تو ید محصومتی که دارای قیالت تضالینی نیستند و با قیالت

هر  یسود خا ص به ازاحبوبات و سبزیجات مثل گوجه(.  ازجاللهروند خواهد رفت )به فروش می

. سود خا ص ذکرشده استشهرستان   یبه تیک 4و  3هکتار کشت محصومت مختلف در جداول 

 شتریدر ب رایندارد )ز یمختلف تیاوت یهاشهرستان نیب یو آفتابگردان آب ،یشلتوک، ذرت آب یبرا

(. میها استیاده کردهاله شهرستان یبرا نیانگیو ما از عاللکرد منشده کشت  محصول نیاها شهرستان

محصول  یاست. برا دنیاصیهان و فر یهاشهرستانسود متولق به  نیو کالتر ترینیشبگندم،  یبرا

. استدادهسود در شهرستان اصیهان رخ  نیشتریو ب اندشتیو م نییسود در شهرستان بو نیجو، کالتر

 ،یآب زمینیسیب یااست. بر گانیو گلپا دنیسود مربوط به فر نیو کالتر ترینیشب، چغندر قند یبرا

 ایعلوفهذرت  یاست. برا شهرینشاهسود خا ص مربوط به شهرستان اصیهان و  نیو کالتر ترینیشب

تومان بر هکتار( را  ونیلیم 3/4سود خا ص ) نیشتریو کرون، چادگان و خوانسار ب رانیسه شهرستان ت

تومان بر هکتار( است.  ونیلیم 7/4) آبادنجفسود مربوط به شهرستان  نیشتریب یآب ونجهی یدارند. برا

پنبه است. کشت  شهرینشاهاصیهان و های سود متولق به شهرستان نیو کالتر ترینیشبشبدر،  یبرا

 است. ضرر دهدر شهرستان اصیهان  یآب
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 زانیم نیشتریب دهدیکه نشان م شده استارائه زیمحصومت مختلف ن دیتو  ینالودارها نیهالچن

 اندشت،یو م نییاصیهان، بو یهاگندم در شهرستان یبرنج در شهرستان  نجان، برا یبرا دیتناژ تو 

 گان،یو گلپا الهیو م شهرینشاهاصیهان، های جو در شهرستان یبرا گان؛یو گلپا الهیو م شهرینشاه

 یهادر شهرستان ایعلوفهمحصول ذرت  یبرا دن؛یاصیهان و فر یهاشهرستان در چغندر قند یبرا

 ونجهیمحصول  ی؛ براآبادنجفو  گانیگلپا دن،یفر اله،یو م شهرینشاهو کرون،  رانیاصیهان، ت

 دیتو  نیشتریب ازیمحصول پ یبرا گان؛یو گلپا دنیاصیهان، چادگان، فر یهادر شهرستان دیتو  نیشتریب

محصول در  دیتو  نیشتریب زمینیسیبمحصول  ی؛ و براآبادنجفو  دنیاصیهان، فر یهادر شهرستان

 یبرا نیچن. هماستدادهرخ  شهرفریدونو  دنیچادگان، فر اندشت،یو م نییاصیهان، بو یهاشهرستان

 اصیهان یهارستانشه یبر هکتار( برا دیعاللکرد )تو  نیبرنج و جو، بهتر راهبردیمحصومت 

 یبه علت محتو راهبردی) ینیزمبیشکر( و س دیدر تو  راهبردی) چغندر قند یاست. برا یابیتدسقابل

از نتایج این  و اصیهان است. دنیفر یهامتولق به شهرستان بیعاللکرد به ترت ترینیشببام(  یکا ر

 .توان استیاده کردکال  یار مدیران شبکه و افراد مسئول برای تخصیص آب می به عنوانتحقیق 

 

 

 پیشنهاد

و با  قرارگرفتهجداگانه  موردبررسی آبی نیزراندمان اثر گردد، با توجه به نتایج تحقیق، پیشنهاد می

افزایش  و یکنواخت استخراج و در راستای ارتقاء به صورت مربو هتجالیع عوامل مشترک، مالحظات 

برای  و شدهمحاسبهیاری موجود . برای این کار بایستی راندمان آبعاللیاتی گرددآن، راهکارهای مناسب 

. در این صورت ای و بارشی( تحلیل قیالت دقیق انجام شودهای جایگزین )مثل آبیاری قطرهروش

تو ید محصول با ثابت در نظر گرفتن میزان آب  یشبرافزاخواهیم توانست که اثر این پارامتر 

 سا یانه را محاسبه نالاییم. یافتهیصتخص
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