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ABSTRACT
One of the basic elements of water resources management and increasing agricultural productivity is the optimal
use of (water) resources. The water footprint index is one of the new approaches used for this purpose. In this
study, the water footprint approach was used to optimize the cultivation pattern of crops in different climates
of Iran. For this purpose, 11 crops were selected in six different climates of Iran and after calculating the water
footprint of the cultivated crops, the RIS indicators and the actual blue water footprint (WFAblue) were
evaluated. After evaluating and calculating the indicators, the TOPSIS optimization method was used to provide
the optimal cultivation pattern. Results showed that among the proposed products, wheat, barley, alfalfa, cotton,
and tobacco had the highest amount of green water footprint, of which the highest one was corresponded to the
PH-C-W climate. However, the highest blue and gray water footprint are mainly related to rice, beans, cotton
and tobacco, which is due to the high water consumption of these products (high water demand). Evaluation of
the optimization model also showed that the most optimal crops for cultivation in the region were respectively
corn with 39%, barley with 23%, potato with 20%, tomato with 7% and wheat with 1% priorities. The most
undesirable crops for cultivation in the provinces of the country were respectively, tobacco, cotton, beans, rice,
sugar beet and alfalfa.
Keywords: Climate, Cultivation Pattern, TOPSIS, WF, UNESCO.
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بهينهسازی الگوی کشت بر مبنای شاخص ردپای آب در اقليمهای مختلف ايران
3

توحيد عليقلینيا* ،1خليل قربانی ،1حسين رضايی ،2قربان قربانی نصرآباد

.1گروه مهندسی آب ،دانشکده مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
.2گروه مهندسی آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 .2موسسه تحقیقات پنبه کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،گرگان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/1/25 :تاریخ بازنگری -1399/8/10 :تاریخ تصویب)1399/9/2 :

چکيده
یکی از ارکانهای اساسی مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری کشاورزی ،استفاده بهینه از منابع (آبی) میباشد .شاخص
ردپای آب یکی از رویکردهای جدید است که بدینمنظور مورد استفاده قرار میگیرد .در این تحقیق از رویکرد ردپای آب
جهت بهینهسازی الگوی کشت محصوالت زراعی در اقلیمهای مختلف ایران استفاده شد .برای این منظور  11محصول
زراعی در شش اقلیم مختلف ایران انتخاب شده و ضمن محاسبه ردپای آب محصوالت زراعی مورد کشت ،به ارزیابی
شاخصهای  RISو ردپای آب آبی واقعی ) (WFAblueپرداخته شد .پس از ارزیابی و محاسبه شاخصها ،از روش بهینهسازی
تاپسیس به منظور ارائه الگوی کشت بهینه استفاده گردید .نتایج نشان داد که در بین محصوالت موردبررسی ،گندم ،جو،
یونجه ،پنبه و توتون محصوالتی هستند که بیشترین مقدار ردپای آب سبز را دارند که باالترین مقدار آن نیز در اقلیم PH-
( C-Wخیلی مرطوب خنک گرم) می باشد .این در حالی است که بیشترین مقدار ردپای آب آبی و خاکستری ،عمدتاً مربوط
به برنج ،لوبیا ،پنبه و توتون می باشد که به دلیل مصرف آب باالی این محصوالت (نیاز آبی باال) میباشد .ارزیابی مدل
بهینهسازی نیز نشان داد که ،بهینهترین محصوالت برای کشت در منطقه به ترتیب ذرت با  39درصد اولویت اول ،جو با
 23درصد ،سیبزمینی با  20درصد ،گوجهفرنگی با هفت درصد و گندم با یک درصد در اولویتهای بعدی و بهینه کشت
در ایستگاهها معرفی گردیدند .نامطلوبترین محصول برای کشت در استانهای کشور نیز به ترتیب توتون ،پنبه ،لوبیا ،برنج،
چغندرقند و یونجه شناخته شدند.
واژههای کليدی :اقلیم بندی ،الگوی کشت ،تاپسیس.UNESCO, WF,

مقدمه
الگوی کشت بهعنوان یکی از مهمترین پارامترهای طراحی
شبکههای آبیاری مطرح میباشد که ارتباط این الگو در مراحل
اولیه طراحی با توجه به شرایط زمانی و مکانی با در نظر گرفتن
سیاستهای کالن در بخش کشاورزی پیشنهاد گردیده و مبنای
طراحی ساختار فیزیکی شبکه آبیاری قرار میگیرد .تعیین الگو
بهینه کشت یک منطقه میتواند بر اساس اهداف مختلفی صورت
گیرد .برای تعیین الگو کشت بهینه هر منطقه ،باید اهداف خرد و
کالن منطقهای و یا مجموعهای از عوامل مؤثر و محدودیتهای
موجود در انتخاب را که از نوع متغیرهای کمی و کیفی گسسته
میباشند ،موردتوجه قرارداد .یکی از عوامل مهم و محدودیت
کننده توسعه شبکههای آبیاری و تولید نهادههای کشاورزی،
محدودیت منابع آبی است.
در نگرش جدید جهانی ،آب کاالیی اقتصادی -اجتماعی و
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بهعنوان نیاز اولیه انسان محسوب میشود .هرچند آب یکی از
منابع تجدیدشونده به شمار میرود ،اما مقدار آن محدود است و
با توجه به رشد جمعیت ،گسترش صنعت ،باال رفتن سطح
بهداشت عمومی ،سرانه منابع تجدیدشونده رو به کاهش میباشد
و آب بهعنوان یک منبع کم یاب بهویژه در مناطق خشک و
نیمهخشک تلقی میشود ).(Aligholinia et al., 2015
مشکالت کمآبی در مناطق دچار بحران تنها یک مسئله
ملی برای این کشورها نیست بلکه یک موضوع جهانی است که
اثرات ناشی از آن در درازمدت میتواند کشورها را دچار چالش
کند .با این مشکالت ،یکی از اهداف بلندمدت مدیریت راهبردی
آب کشورها ،تعادل برقرار کردن بین عرضه و تقاضای آب و منابع
آب موجود با کمترین هزینه ممکن میباشد .برای پاسخگویی به
نیاز روزافزون تقاضای آب ،میتوان به توسعه منابع آبی جدید
شامل بهرهبرداری بهینه از منابع آبی باقیمانده ،استفاده مجدد از
فاضالب ،شیرین کردن آبهای شور و افزایش ظرفیت تولید منابع
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موجود ،در نظر گرفتن راهبردهای صرفهجویی آب در بخشهای
مختلف اقتصادی و توسعه روشهای مدیریت کارآمد جدید اشاره
کرد ).(Tajrishi and Abrishamchi, 2004
بیش از دو دهه است که جهان پی برده که در مدیریت
منابع آب باید بیشتر به مدیریت تقاضا تا مدیریت عرضه توجه
کرد .بدین ترتیب دانشمندان مدیریت تلفیقی آب را مطرح
نمودند .مبانی مدیریت تلفیقی بر پایه ترکیبپذیری مدیریت
تأمین با مدیریت تقاضا استوار بوده که جنبههای زیستمحیطی،
اجتماعی و اقتصادی را در نظر میگیرد ).(Yevjevich,1995
تجارت و مبادله آب مجازی و ارزیابی ردپای آب یکی از
راهکارهایی است که با مدیریت تلفیقی و کارآمد در جهت توسعه
پایدار بین عرضه و تقاضای آب از طریق مبادالت محصوالت آب
بر بهمنظور کاهش تنش آبی در دنیا مطرح میباشد .کشورهای
کم آب می توانند با دخالت دادن تجارت آب مجازی در
سیاستهای آبی عالوه بر اینکه میزان دسترسی خود را به منابع
آبی جهان افزایش دهند ،از افزایش فشار بر منابع محدود خود نیز
بکاهند ) .(Aligholinia et al., 2019اگرچه این راهحل موجب
وابستگی کشورها شده و از خودکفایی آنها میکاهد ،اما ضرورت
تخصیص بهینه منابع محدود بهویژه منابع آب بهعنوان یکی از
مهمترین عوامل در تولید محصوالت کامالً احساس میشود که
الزمه آن ارائه الگوی کشت مدیریتی مناسب بر اساس آب مجازی
و شاخص ردپای آب محصوالت مختلف کشاورزی در اقلیمهای
مختلف میباشد.
از سال  2002میالدی که شاخص ردپای آب مطرح شد،
تاکنون مطالعات فراوانی برای ارزیابی این شاخص در حوزههای
مختلف انجام شده است .در ابتدا اکثر مطالعات برای تخمین هر
سه جزء ردپای آب (ردپای آب آبی ،سبز و خاکستری) در مقیاس
کل جهان صورت میگرفت ولی سپس با توجه به اهمیت روزافزون
مدیریت منابع آب در مقیاس کوچکتر ،ارزیابی این شاخص به
صورت محلی دارای اهمیت شد ) (Lovarelli et al., 2017و
محققان بسیاری میزان آب واقعی محصوالت مختلف نظیر گندم
( ، (Hoekstra and Chapagain, 2007چای (Jefferies et al.,
) ،2012برنج ) ،(Chapagain and Hoekstra, 2012پنبه (Chico
) ،et al., 2013انگور () ،)Ene el al, 2013ذرت (Nana et al.,
) 2014و سیبزمینی (Herath et al., 2014 and Rodriguez et
) al., 2015را موردبررسی قرار دادهاند.
در سطح جهانی نیز هواکسترا و هانگ ،ردپای آب کشورهای
مختلف ازجمله ایران را برای دوره ( )1995-1999برآورد نمودند.
مطابق تحقیقات آنها ،بیشترین ردپای آب (حدود 2000
مترمکعب در سال به ازاء هر نفر) برای کشورهای بلژیک و هلند و
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کمترین ردپای آب (در حدود  500مترمکعب در سال بهازاء هر
نفر) برای کشورهای چین ،هند و اندونزی برآورد شده است .ردپای
آب ایران ،به ازاء هر نفر  1457مترمکعب در سال ،خودکفایی آبی
کشور  % 93/6و وابستگی به منابع آب خارجی  % 6/4محاسبه
شده است ( .)Hoekstra and Houng, 2005در پژوهشی دیگر نیز
محمدخانی ،ردپای آب آبی ،سبز و خاکستری برخی از محصوالت
منتخب را در مرحله تولید و مصرف موردبررسی قرار داده است.
در این مطالعه مشخص شد که در ایران تولید یک تن از
محصوالت (دامی و زراعی) بیشتر بر پایه مصرف آب آبی استوار
است اما درحالیکه بهطور متوسط در  176کشور جهان ،ردپای
آب سبز سهم عمده را در تولید یک تن از محصوالت فوق دارند
).(Mohammad Khani et al., 2015
تحقیقات فوق ضرورت بررسی و ارائه راهکارهای مدیریتی
با محوریت ردپای آب هر محصول در هر اقلیم را نشان میدهد.
در همین راستا ژائو و همکاران ،در پژوهشی تأثیرات اقدامات
مدیریت مختلف کشاورزی را در مقولههای مختلف ازجمله
راندمان آبیاری ،بهرهوری مصرف آب و ردپای آب آبی و سبز را
برای محصول گندم زمستانه موردبررسی قرار دادند .در این مطالعه
 24مدل در اثر ترکیب چهار روش آبیاری ،دو استراتژی آبیاری و
سه نوع مالچ به وجود آمد .نتایج نشان داد که کم آبیاری بیشترین
تأثیر را در افزایش راندمان مصرف آب آبی داشته است ،بدین
ترتیب که راندمان آبیاری پنج درصد افزایش و ردپای آب آبی 38
درصد کاهش یافته است .البته این موضوع در حالی است که
عملکرد محصول با نه درصد کاهش روبرو بوده است ( Zhuo and
.)Hoekstra, 2017
بررسی تحقیقات فوق بیانگر نگرانیهای بسیار جدی
متخصصین منابع آب از افزایش تقاضای آب در بخش کشاورزی
و اعمال تنشهای روزافزون به منابع آب شیرین در نقاط مختلف
دنیا به دلیل باال رفتن تقاضای محصوالت کشاورزی در اقلیمهای
مختلف بوده و ضرورت نگرش نو و استفاده از معیار یا شاخص
جامع کارآمدتری مانند ردپای آب را برای تعیین مقدار واقعی آب
مصرفی محصوالت کشاورزی جهت برنامهریزی و مدیریت بهینه
و پایدار مصرف آب در بخش کشاورزی را بیان میکند .لذا هدف
از این مطالعه در ابتدا بیان نمودن مقدار ردپای آب محصوالت در
سه بخش ردپای آب آبی ،سبز و خاکستری بوده و سپس انتخاب
بهترین محصول با توجه به شرایط آب و هوایی و منابع آبی در هر
اقلیم و با بهینهسازی الگوی کشت بر مبنای ردپای آب هر
محصول و ترکیب آن با شاخص جدید ردپای آب آبی واقعی
) (WFAblueو شاخص  RISمیباشد که حتی کمتر در سطح ملی
به این مقوله پرداخته شده است.
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مواد و روشها
در این تحقیق از مدل بهینهسازی تاپسیس جهت انتخاب الگوی
کشت بهینه  11محصول زراعی در شش اقلیم مختلف ایران
(تقسیمبندی بر اساس اقلیم بندی یونسکو) (شکل  )1استفاده
گردید .روش یونسکو یکی از روشهای مورد استفاده در پهنهبندی
اقلیمی است که پارامترهای اصلی مورد استفاده در آن رژیم
رطوبتی ،تیپ زمستان و تابستان میباشد ).(UNESCO, 1979
رژیم رطوبتی نهتنها میزان آب قابلدسترس (بارندگی) ،بلکه تقاضا
برای آب (تبخیر-تعرق) را نیز مدنظر قرار میدهد که در مقایسه
با سایر روشها (برای مثال :دومارتن ،گوسن و غیره) از یک امتیاز
ویژه برخوردار است .تیپ زمستانه و تابستانه نیز به ترتیب بر

اساس میانگین دمای سردترین و گرمترین ماههای سال تعیین
میگردند.
انتخاب محصوالت زراعی موردمطالعه برای محاسبه ردپای
آب در هر اقلیم بر اساس سطح زیر کشت ،طول دوره رشد و نیاز
آبی متفاوت و دادههای در دسترس انجام پذیرفته و شامل
محصوالت زراعی گندم ،جو ،برنج ،لوبیا ،پنبه ،توتون ،چغندرقند،
گوجهفرنگی ،سیبزمینی ،یونجه و ذرت علوفهای میباشد.
ردپای آب محصوالت نیز در سه جزء آب آبی ،سبز و
خاکستری محاسبه شده و درنهایت با محاسبه نیاز آبیاری و
شاخص  RISبهعنوان شاخصی که کمآبیاری و بیشآبیاری را برای
محصوالت نشان میدهد ،نسبت به بهینهسازی الگوی کشت این
محصوالت در اقلیمهای مختلف ایران اقدام گردید.

شکل  -1تقسيمبندی اقليمی استانهای ايران از نظر اقليمبندی يونسکو )(Zare Abyaneh et al., 2010

محاسبات ردپای آب

ردپای آب هر محصول از حاصل جمع سه جزء آب آبی ،آب سبز
و آب خاکستری به دست میآید (رابطه .)1
WFi = WFi green + WFi blue + WFi grey
(رابطه )1
که در آن  ،WFiردپای آب کل محصول  iمیباشدWFblue .
ردپای آب آبی است که برای آبهای مورداستفاده از منابع
سطحی و زیرزمینی محاسبه میگردد ،WFgreen .ردپای آب سبز
میباشد که شامل حجمی از آب باران است که بهصورت رطوبت
در خاک ذخیره میشود WFgrey .نیز بهعنوان آب خاکستری
تعریف میشود و به حجم آبی اطالق میشود که برای رقیقسازی
کودهای کشاورزی هدررفته با استفاده رواناب یا نفوذ عمقی مورد
استفاده قرار میگیرد ( .)Gorgin paveh et al., 2016در رابطه

( )1ردپای آب بهعنوان واحدی از محصول بیان میشود ،یعنی
حجم آب در جرم محصول که معموالً برای بیان روند ردپای آب
در بخش کشاورزی از عنوان  m3/tonاستفاده میشود .برای این
منظور از حاصل تقسیم شدت ردپای آب هر محصول بر مقدار
عملکرد آن استفاده میگردد (رابطه.)2
WF = WFi ⁄Y
(رابطه )2
ردپای آب هر جز نیز طبق روابط ( )3تا ( )5به دست می
آید.
(رابطه )3
(رابطه )4

CWUgreen
Y
CWUblue

= WFi green

Y
) (α∗AR)/(Cmax − Cnat

= WFi blue

(رابطه )5
که در روابط ( )3و ( )4به ترتیب CWUblueو
Y

= WFi grey

،CWUgreen
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جز آب سبز و جز آب آبی محصول برحسب) (m3/haو  Yعملکرد
گیاهان زراعی برحسب ) (ton/haمیباشد .مقدار جز خاکستری
ردپای آب ) (WFproc.greyنیز توسط مقدار مصرف کود در هر هکتار
از زمین زراعی ) (ARبرحسب ) ،(kg/haدرصد تلفات کود )(
برحسب ) (%و غلظت بحرانی کود ) (Cmaxبرحسب ) (m3/haو
غلظت ,واقعی کود در منابع آب ) (Cnatبرحسب ) (m3/haو
درنهایت عملکرد محصول ) (Yبرحسب ) ،(ton/haبهصورت رابطه
( )5محاسبه میشود (گرگین پاوه و همکاران .)1395 ،مقادیر α
در شرایط فاریاب و دیم به ترتیب پنج و  10درصد در نظر گرفته
شد (چاپاگین و همکاران .)2006 ،غلظت بحرانی کود در منابع
آب دریافتکننده نیز بر اساس استاندارد  US-EPAبرابر 10
میلیگرم بر لیتر (برای کود نیتروژن) منظور شد .ازآنجاییکه
اطالعات دقیقی از غلظت واقعی کود در منابع آب دریافتکننده
در دست نیست ،این مقدار صفر (فرض معمول) در نظر گرفته
شد (چاپاگین و همکاران .)2006 ،همانطور که ذکر شد جزء
آب خاکستری حجم آبی است که طی فرآیند تولید محصول
آلودهشده و کیفیت اولیه خود را از دست میدهد ولی میتوان این
آب را در مناطق خشک که در آن ارزش آب بسیار باالست دوباره
با انجام عمل تصفیه مورداستفاده قرارداد .اجزا مصرف آب محصول
( )CWUسبز و آبی نیز از مجموع تبخیر-تعرق روزانه در تمام
دوره رشد یک گیاه بهصورت رابطه ( )6و ( )7محاسبه میگردند.
lgp
CWUgreen = 10 ∗ ∑d=1 ETgreen
(رابطه )6
lgp
CWUblue = 10 ∗ ∑d=1 ETblue
(رابطه)7
که در آن  ETgreenنشاندهنده تبخیر-تعرق آب سبز
(تبخیر-تعرق ناشی از آب باران مورداستفاده گیاه) و ETblue
نشاندهنده تبخیر -تعرق آب آبی(تبخیر-تعرق ناشی از آب آبیاری
مورداستفاده گیاه) برحسب ) (mm/yearمیباشند .عدد  10نیز
بهمنظور تبدیل عمق آب در میلیمتر به حجم آب در سطح
زمین m3/haاست .در فرمولهای ( )6و ( lgp ،)7طول دوره رشد
در واحد روز است .بدین ترتیب منظور از مجموع دادههای تبخیر-
تعرق در طول دوره رشد یعنی محاسبه مجموع تبخیر-تعرق
روزانه گیاه از روز اول کاشت گیاه تا روز برداشت آن میباشد .جزء
آبی مورداستفاده گیاه ) (CWU blueکه از رابطه ( )7به دست
میآید ،مقدار آبی که بهصورت مستقیم (نیاز آبی گیاه) از طریق
آبیاری مورداستفاده گیاه است را نشان میدهد .این در حالی است
که هنگام آبیاری ،مقداری آب نیز بهصورت غیرمستقیم مورد
مصرف قرار میگیرد که این مصارف غیرمستقیم شامل آبشویی
خاک ،آبیاریهایی که به دلیل جلوگیری از سرمازدگی و
بیشآبیاریهایی که به دلیل راندمان پایین آبیاری مصرف
میشود ،را شامل میگردد ) .(Morillo et al., 2015با توجه به
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مفاهیم و توضیحات ذکرشده ،بهمنظور محاسبهجزء آبی واقعی
مورداستفاده در تولید محصوالت رابطه ( )8را بهصورت زیر ارائه
دادند.
n
CWA blue = WAg + ∑i=1 WAi
(رابطه )8
در رابطه ( WAg ،)8مقدار آب مستقیم مصرفی (بر اساس
نیاز آبی) و  WAiمقدار آبی است که بهصورت غیرمستقیم
(آبشویی ،راندمان کاربرد پایین ،جلوگیری از سرمازدگی و )...
برحسب ) (m3/haمورداستفاده قرار میگیرد.
بهمنظور محاسبه تبخیر-تعرق روزانه نیز از رابطه فائو پنمن
مانتیث بر اساس دادههای  31ایستگاه هواشناسی در مراکز
استانها در قالب  6اقلیم موردبررسی مطابق رابطه ( )9استفاده
گردید ).(Allen et al., 1998
900

(رابطه )9

) 0.408∆(Rn −G)+ γ T+273 U2 ( es − ea
) ∆+ γ ( 1+0.34 U2

= ETo

که در آن :ETo ،تبخیر-تعرق مرجع ( : Rn ،)mm/dayتابش
خالص ورودی به سطح گیاه ( : G،)MJ m-2 day-1شار گرمای خاک
( :T ،)MJ m-2 day-1میانگین روزانه دمای هوا ( :U2 ،)°Cمیانگین
روزانه سرعت باد در ارتفاع دو متری ( : ea ،)m/secفشار بخار
اشباع ( :ed ،)KPaفشار بخار واقعی ( :ea-ed ،)KPaکمبود فشار
بخار اشباع ( :Δ ،)KPaشیب منحنی فشار بخار اشباع (،)KPa/°C
 :γضریب ثابت سایکرومتری ( :900 ،)KPa/°Cضریبی برای گیاه
مرجع ( )Kg °K /KJ/dayو  :0/34ضریب باد برای گیاه مرجع
(.)sec/m
پس از محاسبه تبخیر -تعرق ،نیاز آبی محصول با استفاده
از تبخیر-تعرق ،ضریب گیاهی و بارندگی مؤثر برآورد میگردد.
برای این منظور از نرمافزار  Crop-Watاستفاده گردید .معادله
برآورد نیاز آبی محصول نیز بهصورت رابطه ( )10میباشد.
lgp
)Irr Req = ∑d=1((ETo ∗ Kc) − Eff Rain
(رابطه )10
که در رابطه فوق Irr Req ،نیاز آبیاری خالص برحسب
 mm/periodsبوده و  Kcضریب گیاهی است که مقدار آن بر
اساس خصوصیات محصول ،تاریخ کشت ،رشد محصول ،طول
فصل رشد و شرایط اقلیمی تغییر میکند (Doorenbos and
)  Eff Rain .Kassam,1979نیز بارندگی مؤثر بوده که برای
محاسبه آن از روش  USDAاستفاده گردید .این روش به صورت
پیشفرض در نرمافزار  Crop-Watبرای محاسبه بارندگی مؤثر
مدنظر قرار گرفته شده است و مطابق پیشنهاد هواکسترا و
چاپاگین از این روش در محاسبات ردپای آب استفاده شده است
) .(Hoekstra and Chapagain, 2007از طرفی ادنان و خان در
پژوهشی روش  USDAرا برای اقلیم ایران که دارای شدت
بارندگیهای کمتری هستند پیشنهاد دادهاند (Adnan and
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) .Khan, 2009روش پیشنهادی  USDAبرای محاسبه بارندگی
مؤثر بهصورت رابطه ( )11میباشد.
(رابطه )11
𝑚𝑚 , Ptot ≤ 250
, other wise

)Ptot(125−0.2 Ptot
125

125 + 0.1 Ptot

{ = Eff Rain

که در آن Ptot ،کل بارندگی و  Eff Rainبارندگی مؤثر
برحسب میلیمتر میباشند.
درنهایت تبخیر-تعرق آب سبز و آبی نیز با توجه به نیاز
آبیاری ،تبخیر-تعرق گیاهی و بارندگی مؤثر بهترتیب طبق روابط
( )12و ( )13محاسبه میگردند:
(رابطه ) 12
, Irr Req = 0
, other wise

ETc
{ = ET green
Eff Rain

(رابطه )13
0
, Eff Rain ≥ ETc
{ = ET blue
ETc − Eff Rain , other wise
شاخص تأمين نسبی آب آبياری (RIS)1

شاخص تأمین نسبی آب آبیاری ) (RISمفهومی است که بهمنظور
ارزیابی مدیریت آبیاری استفاده میگردد و نشاندهنده وضعیت
آبیاری (تأمین آب) در مقابل نیاز آبی گیاه میباشد .این شاخص
توسط موسسه بینالمللی فناوری و پژوهش در آبیاری و زهکشی
 (IPTRID)2معرفی گردید و بهعنوان یک ابزار قدرتمند در ارزیابی
مدیریت آبیاری در نقاط مختلف دنیا و در مناطق فاریاب و اراضی
کشاورزی مورداستفاده قرارگرفته است (Malano and burton,
) .2001; Rodrigues et al., 2012; Geng et al., 2014مقدار این
شاخص از رابطه ( )14به دست میآید.
WAg
= RIS
(رابطه )14
)10∗(ETc−Pe
در رابطه  :WAg (m3/ha) ،14حجم آب آبیاری است که در
مزرعه برای تولید محصول مورداستفاده قرار میگیرد ETc .و Pe
به ترتیب مقادیر مربوط به تبخیر-تعرق و بارندگی مؤثر حسب
) (mm/yearمیباشند .عدد  10نیز بهمنظور تبدیل عمق آب از
میلیمتر به حجم آب در سطح واحد  m3/haاست .بر اساس رابطه
فوق ،در آبیاری کامل (تأمین آب موردنیاز گیاه) ،صورت و مخرج
رابطه باهم برابر بوده و عدد یک برای شاخص  RISبه دست
میآید .این د ر حالی است که در عمل اغلب مقدار شاخص RIS
دقیقاً برابر یک نبوده و مقادیر مربوط به آن بیشتر و یا کمتر از
یک به دست میآید .هرچه مقدار شاخص  RISاز یک بیشتر باشد،
نشاندهنده آبیاری بیرویه و هرچه این نسبت کمتر از یک باشد
نشاندهنده کمآبیاری میباشد.
1 Relative Irrigation Supply
2 International Programmer for Technology and Research in Irrigation

ارتباط ردپای آب محصوالت با شاخص تأمين نسبی آب آبياری
در مديريت آبياری

به منظور ارزیابی آب مصرفی گیاه از مجموع مصارف مستقیم و
غیرمستقیم آن ،محاسبه شاخصهای  WFAblueو  WFcکافی
است .با اینحال شاخصهای مذکور نمیتوانند اطالعاتی در مورد
مدیریت آبیاری ،کمبود آبیاری ،بیشآبیاری و یا آب موردنیاز
محصول در حین فرآیند رشد را در اختیار بگذارند .بنابراین
بهمنظور ارزیابی هرچه بهتر آب مصرفی در بخش کشاورزی ،الزم
است که شاخص ردپای آب با شاخصهای کاراتر در مدیریت
آبیاری ترکیبشده و مورداستفاده و تجزیهوتحلیل قرار گیرد .با
ترکیب شاخص ردپای آب با شاخص  RISمیتوان به ارزیابی
ارتباط عملکرد گیاه با آب مصرفی آن و مدیریت آبیاری پرداخت.
بدین ترتیب که  CWAblueاطالعات مربوط به مقدار آب
مورداستفاده گیاه را در اختیار میگذارد درحالیکه شاخص RIS
مقدار کفایت آبیاری را در مقابل نیاز آبیاری نظری گیاه نشان
میدهد .بنابراین هرچه گیاه ردپای آب کمتری در مقابل شاخص
 RISداشته باشد ،دارای عملکرد بیشتری نسبت به آب مصرفی
بوده و بهینهترین حالت بهمنظور کشت در منطقه موردمطالعه
میباشد.
مدل بهينهسازی چند معياره تاپسيس

مدل بهینهسازی تاپسیس برای اولین بار توسط هوانگ و یون ارائه
شد ) .(Hwang and Yoon, 1981تنها داده ذهنی موردنیاز روش
تاپسیس ،اهمیت اوزان معیارهاست که این امر موجب جذابیت
این روش برای تصمیمگیرندگان شده است ).(Olson, 2004
مفهوم تاپسیس ،بیانکننده این مطلب است که ایدهآلترین گزینه
تنها گزینهای نیست که کوتاهترین فاصله را از راهحل ایدهآل مثبت
دارد ،بلکه بیشترین فاصله را از راهحل ایدهآل منفی نیز داراست
).(Deng et al., 2000
بنابراین مفهوم تاپسیس ،نیازمند تعیین یک نقطهایدهآل
است .تعیین نقطهایدهآل معموالً گام اول برای حل مسائل
بهینهسازی است .روش معیار جهانی ،برنامهریزی آرمانی،
برنامهریزی فازی و رویکردهای تعاملی همگی بهمنظور دستیابی
به راهحلی نسبتاً بهینه به نقاط ایدهآل ،میتوان مسائل بهینهسازی
را از راه جایابی گزینهها یا تصمیمات حل کرد ،مبنی بر اینکه
کدامیک به نقطهایدهآل نزدیکتر است.
تاوانا و ماربینی در تشریح گامهای روش حل تاپسیس بیان
میدارند که در قدم اول یک ماتریس تصمیمگیری برای  nگزینه
و  mمعیار بنا میشود ) .(Tavana and Marbini, 2011این
ماتریس مقدار هر گزینه را بر اساس هر معیار بهصورت  Xijنشان
and Drainage
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میدهد.
𝑚𝑋1
] ⋮
𝑚𝑛𝑋

(رابطه )15

⋯
⋱
⋯

𝑋11
⋮ [=
𝑋𝑛1

𝑚∗𝑛𝑋

در گام بعدی اوزان اهمیت برای هر معیار توسط
مشخص میشود بهطوریکه:
𝑚
𝑚 𝐷𝑀 = ∑𝑗=1 𝑊𝑗 = 1, 𝑗 = 1,2, … ,
(رابطه )16
سپس برای بیبعد سازی ماتریس تصمیمگیری ،از تقسیم
هر عنصر ماتریس تصمیمگیری ) (Xijبر مجذور مجموع مربعات
مقادیر در هر ستون استفاده میشود.
DM

𝑗𝑖𝑋

(رابطه )17

2
𝑛∑√
𝑗𝑖𝑋 𝑖=1

= 𝑗𝑖𝑟

 Xijاندازه مقدار گزینه  iبر اساس شاخص  jو  rijمقدار بی
مقیاس شده آن در ماتریس تصمیمگیری است .ماتریس (،)18
ماتریس بی مقیاس شده مسئله میباشد.

𝑟11
⋮ [ = 𝑚∗𝑛𝑅
𝑟𝑛1

𝑚⋯ 𝑟1
⋱
] ⋮
(رابطه )18
𝑚𝑛𝑟 ⋯
در گام بعدی ،اوزان معینشده بهوسیله  DMبرای هر معیار،

از راه ضرب در ماتریس بی مقیاس شده و ماتریس بی مقیاس
وزین حاصل میشود .بنابراین Vij ،مقدار وزین بی مقیاس شده
گزینه  iبرای معیار  jاست.
(رابطه )19
= 𝑛∗𝑛𝑊

𝑚⋯ 𝑉1
⋱
;] ⋮
𝑚𝑛𝑉 ⋯

𝑉11
⋮ [ = 𝑚∗𝑛𝑅 𝑉 = 𝑊𝑛∗𝑚 .
𝑉𝑛1
} 𝑛𝑊 {𝑊1 , 𝑊2 , … ,

درنهایت باید به محاسبه گزینه ایدهآل مثبت و گزینه
ایدهآل منفی رسید .گزینه ایدهآل مثبت بیشترین مقدار یک
گزینه در معیارهای مثبت یا کمترین مقدار آن گزینه در معیارهای
منفی در ماتریس بی مقیاس وزین خواهد بود.
(رابطه )20

𝑗𝑖𝑣𝑥𝑎𝑚
𝑗𝑖𝑣𝑛𝑖𝑚
({ = 𝐴−
( |𝑗𝜖𝐵) ,
= }𝑛 |𝑗𝜖𝐶) |𝑖 = 1, 2, … ,
𝑖
𝑖
−
− −
−
} 𝑛𝑣 {𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑗 , … ,
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معیارهای مثبت یا بیشترین مقدار آن گزینه در معیارهای منفی
در ماتریس بی مقیاس وزین میباشد.
(رابطه )21
𝑗𝑖𝑣𝑥𝑎𝑚
𝑗𝑖𝑣𝑛𝑖𝑚
( |𝑗𝜖𝐵) ,
= }𝑛 |𝑗𝜖𝐶) |𝑖 = 1, 2, … ,
𝑖
𝑖
+
+ +
+
} 𝑛𝑣 {𝑣1 , 𝑣2 , … , 𝑣𝑗 , … ,

({ = 𝐴+

 Bعبارت است از مجموعه معیارها با بار معنایی مثبت و
 Cمجموعه معیارها با بار معنایی منفی است.
+
برای محاسبه فاصله گزینه iام با گزینه ایدهآل مثبت ) (Si
و گزینه ایدهآل منفی ) (Si-از روش اقلیدسی استفاده میشود.
(رابطه )22
2

𝑛 𝑆𝑖+ = √{∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗+ ) } ; 𝑖 = 1, 2, … ,

(رابطه )23
2

𝑛 𝑆𝑖− = √{∑𝑛𝑗=1(𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗− ) } ; 𝑖 = 1, 2, … ,

در انتها نزدیکی نسبی گزینه iام با راهحل ایدهآل ،از تقسیم
فاصله آن گزینه از گزینه ایدهآل منفی و گزینه ایدهآل مثبت
حاصل میشود.
(رابطه )24
𝑛 𝑖 = 1, 2, … ,

;0 ≤ 𝑇𝑖 ≤ 1

;

𝑆𝑖−

𝑆( = ∗𝑖𝐶

) 𝑖+ +𝑆𝑖−

بهترین گزینه آن است که شاخص * Ciآن بیشتر باشد.
ازاینرو بر اساس این شاخص ،رتبهبندی گزینهها انجام میشود.
در این تحقیق ،مجموعه عوامل مختلف مؤثر بر انتخاب
الگوی کشت بهینه در پنج گروه ،ردپای آب کل ،نسبت ردپای آب
سبز به آب آبی ،ردپای آب خاکستری ،نیاز آبیاری و شاخص RIS
تقسیمبندی گردید .ساختار تحلیل مدل تاپسیس دارای سه سطح
بوده که عبارتاند از ،سطح هدف که انتخاب الگوی کشت بهینه
میباشد ،سطح عوامل مؤثر بر انتخاب نوع محصول یا سطح
معیارها و نهایت ًا سطح گزینههای انتخابی (محصوالت کشت) که
شامل محصوالت استراتژیک و الگوی کشت منطقه میباشند
(شکل .)2

گزینه ایدهآل منفی نیز کمترین مقدار یک گزینه در

شکل  -2معيارها و گزينههای انتخابی در بهينهسازی الگوی کشت به روش تاپسيس
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نتايج و بحث
اجزا ردپای آب در اقليمهای مختلف

ردپای آب محصوالت در سه جز ردپای آب آبی ،سبز و خاکستری
برای هر شش اقلیم موردمطالعه در ایران موردمحاسبه قرار گرفت
و نتایج در جدول ( )1نشان داده شده است .با توجه به نتایج
بهدستآمده میزان ردپای آب محصوالت در همه اقلیمها بیشتر
از ردپای آب سبز و خاکستری بوده و این نشاندهنده مصرف
عمده محصوالت مورد کشت در ایران از منابع آبهای آبی
میباشد که با توجه به اقلیم عمدتاً خشک و نیمهخشک کشور و
همچنین رایج بودن کشاورزی فاریاب با راندمان عمدتاً پایین،
طبیعی است .در بین محصوالت موردبررسی گندم ،جو ،یونجه،
پنبه و توتون محصوالتی هستند که بیشترین مقدار ردپای آب
سبز را دارند که بیشترین مقدار آن نیز در اقلیم ( PH-C-Wخیلی

مرطوب خنک گرم) میباشد که این نیز با توجه به موقعیت
جغرافیایی منطقه و اقلیم حاکم در آن و وجود بارندگیهای بیشتر
در این منطقه منطقی است .این در حالی است که بیشترین مقدار
ردپای آب آبی و خاکستری،عمدتاً مربوط به برنج ،لوبیا ،پنبه و
توتون میباشد که به دلیل مصرف آب باالی این محصوالت (نیاز
آبی باال) میباشد .الگوی تغییرات ردپای آب آبی و خاکستری
محصوالت نیز نشاندهنده مطابقت این دو جز از اجزای ردپای
آب میباشد که این نیز به این دلیل است که عمده تلفات سموم
و مواد شیمیایی و بهتبع آن آلودگی آبهای مصرفی در بخش
کشاورزی در کشاورزی آبی و با آب آبیاری حاصل از منابع آب
آبی صورت میگیرد .با توجه به باال بودن حجم آب آبی و
خاکستری در ردپای آب کل محصوالت ،الگوی ردپای آب کل نیز
تحت تأثیر این دو پارامتر بوده و الگوی مشابه با ردپای آب آبی و
خاکستری را در اقلیمهای مختلف ایران نشان میدهد.

جدول  -1ردپای آب محصوالت در سه جز ردپای آب آبی ،سبز و خاکستری در اقليمهای ايران ()m3/ton
اجزا ردپای آب

ردپای آب سبز

اقلیم

جو

گندم

یونجه

گوجه
فرنگی

سیب
زمینی

چغندر
قند

توتون

پنبه

لوبیا

برنج

ذرت

SA-K-W

629/7

598/3

251/7

18/6

24/9

20/2

518/7

377/0

462/7

113/3

30/4

A-M-W

546/3

375/0

105/4

22/5

35/3

17/6

72/7

53/0

15/6

14/1

A-C-VW

200/7

174/2

73/8

13/1

13/8

10/9

127/8

70/9

141/5

21/8

11/8
14/5

PH-C-W
SA-C-VW

900/0
683/5

983/0
668/2

486/7
223/5

122/7
25/4

153/8
38/2

61/9
19/2

979/3
376/1

906/0
341/7

433/9
161/9

309/6
65/5

142/7
32/7

A-C-W

313/1

266/7

106/7

11/1

16/4

9/3

170/9

84/5

164/3

19/9

14/3

ردپای آب آبی

SA-K-W
A-M-W
A-C-VW
PH-C-W
SA-C-VW
A-C-W

728/6
1695/7
1521/5
505/4
562/5
1803/3

1123/8
1533/1
2078/3
748/9
843/6
2536/2

1229/2
1650/5
1639/1
513/6
1086/3
1435/3

272/7
156/7
684/9
248/9
277/3
511/0

322/2
253/1
836/7
273/8
433/8
456/2

270/4
358/5
487/0
97/4
311/0
437/2

5292/8
6430/5
3975/6
2786/3
4131/7
5857/2

5270/3
5802/7
6359/0
1937/0
5118/8
4753/2

3028/5
3912/1
4955/7
1129/8
3725/3
4912/9

2746/1
3782/2
5570/6
918/0
2868/1
3201/4

430/5
495/8
665/0
345/5
498/2
443/6

ردپای آب
خاکستری

SA-K-W
A-M-W
A-C-VW
PH-C-W
SA-C-VW
A-C-W

232/1
286/8
245/2
230/7
241/7
262/5

235/7
390/4
244/2
237/9
308/8
306/1

228/5
339/0
249/8
236/0
269/3
292/8

114/2
117/0
115/6
113/0
115/6
115/2

37/0
72/0
33/4
40/4
39/5
38/7

45/1
45/6
46/1
44/9
45/4
45/7

684/5
973/8
999/5
610/7
801/6
815/8

361/8
988/6
830/2
355/2
363/3
375/6

604/8
1121/9
1167/9
819/0
764/2
865/7

235/5
241/8
783/2
237/9
234/3
513/5

342/3
480/3
293/7
377/6
413/1
377/7

* عملکرد گياهان بر اساس عملکرد دانه در محاسبات لحاظ شده است.

با توجه به جدول ( )1در بین محصوالت موردبررسی،
بیشترین مقدار ردپای آب آبی و سبز مربوط به محصول گندم به
ترتیب با مقدار ) 2536/2 (m3/tonدر اقلیم  A-C-Wو )(m3/ton
 983در اقلیم  PH-C-Wمیباشد .کمترین مقدار ردپای آب آبی
و سبز نیز مربوط به محصول چغندرقند به ترتیب با مقدار
) 97/4 (m3/tonو ) 9/3 (m3/tonدر اقلیم  A-C-Wمیباشد که
این به دلیل عملکرد تولیدی باالی این محصول در بین سایر
محصوالت تولیدی میباشد .ارزیابی محصوالت نشان میدهد که

محصوالت چغندرقند ،پنبه ،لوبیا ،برنج و ذرت در مقایسه با سایر
محصوالت نسبت آب سبز کمتری در مقابل ردپای آب آبی دارند
که این امر نشاندهنده مصرف عمده این محصوالت از منابع آب
آبی (آبهای سطحی و زیرزمینی که مستقیماً برای آبیاری
استفاده میشوند) میباشد .نتایج فوق با نتایج پژوهش علیقلی نیا
و همکاران ،رسولی مجد و همکاران ،محمدی و همکاران و
همچنین مطالعات جامع ردپای آب محصوالت کشورهای مختلف
که توسط گربنزلینس و هواکسترا انجامیافته مطابقت کامل دارد

عليقلینيا و همکاران :بهينهسازی الگوی کشت بر مبنای شاخص ...

( ;Aligholini et al., 2015; Rasouli majd et al., 2015
Mohammadi et al., 2017; Gerbens-Leenes and Hoekstra,
.)2012

ارتباط شاخص  RISبا ردپای آب ) (WFدر ارزيابی محصوالت
توليدی ازنظر آب مصرفی

در تعیین شاخص بهرهوری از آب از تابع عملکرد استفاده میگردد
که این تابع رابطه بین محصول قابلفروش در مقابل آب مصرفی
را نشان میدهد .با توجه به تحقیقات انجامگرفته روی محصوالت
مختلف مشخصشده است که بهعلت تغییرات عملکرد ،تابع تولید
به شکل سهمی بوده است ) .(Sepaskhah et al., 2006بهطوریکه
عملکرد محصول در آغاز روندی صعودی داشته که شیب آن در
ابتدا شدید و سپس مالیم شده و سرانجام در یک نقطه به حداکثر
مقدار خود میرسد و پسازآن روند نزولی مالیمی پیدا میکند .با
افزایش آبیاری (بیشآبیاری) و یا کمبود آب آبیاری (کمآبیاری)،
عملکرد محصول از مقدار نهایی خود کاهش مییابد .زیرا در
شرایط کمآبیاری گیاه نمیتواند بهطور عادی به تولید کامل خود
ادامه دهد و با کاهش عملکرد جهت مقابله با خشکی روبهرو
خواهد بود .اما با آبیاری ،میزان محصول ،بهصورت یک تابع درجه
دوم با افزایش آب ،زیاد میشود و این روند تا مرحلهای که آب
دادهشده به زمین ،مورداستفاده قرار گیرد و خاک از حالت ظرفیت
زراعی خارج نشود ،ادامه مییابد .با افزایش میزان رطوبت خاک،
زمین به حال غرقابی درآمده و هوای موجود در خاک تخلیه
میگردد که این ابتدا سبب کاهش عملکرد گیاه و در نهایت با
ادامه وضع موجود ،سبب خفگی ریشه و از بین رفتن گیاه میشود
) .(Mashaal et al., 2008بنابراین هدف اصلی باید برافزایش تولید
محصول به ازای آب مصرفی و استفاده بهینه از منابع آب موجود
متمرکز باشد .در این تحقیق بهمنظور ارزیابی وضعیت محصوالت
تولیدی ازنظر آبیاری و آب مصرفی به ازای محصول تولیدی و
عملکرد ،ابتدا مقادیر ردپای آب آبی واقعی ) (WFAمحاسبه
گردید و سپس نمودار شاخص  RISدر مقابل تغییرات ردپای آب
آبی واقعی ) (WFAمحصوالت رسم گردید .شکل ( )3مقادیر
شاخص  RISرا در مقابل شاخص ردپای آب آبی واقعی )(WFA
برای محصوالت گندم ،جو ،برنج ،لوبیا ،پنبه ،توتون ،چغندرقند،
سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،یونجه و ذرت ،نشان میدهد .در نمودار
فوق هرچه مقادیر مربوط به شاخص  RISنزدیک به عدد یک و
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کمتر از آن باشد و در مقابل ردپای آب محصول نیز رقم کمتری
را به ازای محصول تولیدی نشان دهد ،وضعیت گیاه موردنظر
مطلوبتر و بهینهتر خواهد بود.
با توجه به شکل ( )3در هر شش اقلیم موردبررسی و در
همه محصوالت (بهجز گندم) مقدار شاخص  RISبیشتر از یک
بوده که این نشاندهنده بیشآبیاری برای این محصوالت میباشد.
در محصول گندم مقدار شاخص  RISکمتر از سایر محصوالت
بوده که این به دلیل طول دوره رشد این محصول و تاریخ کشت
آن میباشد چراکه این محصول عمدتاً در فصلهای بارشی (پاییز،
زمستان و بهار) کشت می شود و کمتر از آب آبیاری برای آبیاری
آنها استفاده میگردد و همین امر باعث پایین آمدن شاخص RIS
برای این محصول میگردد .بیشترین مقدار  RISنیز برای محصول
برنج بهدستآمده است که با توجه به ماهیت گیاهی این محصول
و کشت غرقابی آن امری طبیعی است.
در بین اقلیمهای موردبررسی نیز ،بیشترین میزان شاخص
 ،RISعمدت ًا در اقلیم ( PH-C-Wاستانهای شمالی کشور و
حاشیه دریای مازندران) بهدستآمده است .کمترین میزان
شاخص  RISنیز در اقلیمهای  A-C-Wو ( A-C-VWاستانهای
جنوبی و حاشیه خلیجفارس) بهدستآمده است .این امر ناشی از
اقلیم گرم و خشک این مناطق و کمبود آب آبیاری قابلدسترس
در این مناطق و استفاده بهینهتر از آب شیرین در بخش کشاورزی
این مناطق میباشد .این در حالی است که ارزیابی ردپای آب آبی
واقعی ) (WFAنتایج معکوسی را نشان میدهد بطوریکه بیشترین
مقدار ردپای آب آبی واقعی در اقلیمهای  A-C-Wو A-C-VW
(استانهای جنوبی و حاشیه خلیجفارس) محاسبه شده است و
کمترین میزان ردپای آب واقعی در اقلیم ( PH-C-Wاستانهای
شمالی کشور و حاشیه دریای مازندران) بهدستآمده است .علت
این امر عملکرد تولیدی محصوالت در اقلیمهای موردبررسی
میباشد .عملکرد تولیدی محصوالت در اقلیم  PH-C-Wو
استانهای شمالی کشور معموالً رقم باالیی بوده که این علیرغم
استفاده بیشتر محصوالت از آب ،باعث کاهش ردپای آب آبی
واقعی در واحد تولیدی محصول شده است .در استانهای جنوبی
به دلیل دمای باالی این مناطق و کوتاه بودن طول دوره رشد
گیاه ،محصوالت عمدت ًا عملکرد پایینی دارند و این امر باعث باال
رفتن ردپای آب آبی واقعی محصوالت در این مناطق میگردد.
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شکل  -3مقادير شاخص  RISدر مقابل شاخص ردپای آب آبی واقعی ) (WFAبرای محصوالت مورد بررسی

بنابراین در یک جمعبندی کلی میتوان گفت برای
دستیابی به بهینهترین حالت باید همه اهداف بهصورت یکپارچه
و با در نظر گرفتن مجموعهای از عوامل مؤثر و محدودیتهای
موجود مدنظر قرار گیرد تا با الگویابی مناسب و صحیح بتوان در
جهت افزایش بهرهوری محصوالت و حفظ منابع ارزشمند آبی قدم
مؤثری برداشت .الزمه این کار در مرحله اول تعیین الگوی کشت
بهینه و سپس بررسی راهکارهای موجود جهت بازنگری در
سیاستهای کالن کشت بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقهای
تحت کشت محصوالت میباشد.
تعيين الگوی کشت بهينه بر اساس شرايط موجود در هر منطقه

تعیین الگو بهینه کشت یک منطقه میتواند بر اساس اهداف
مختلفی صورت گیرد .هدف کشاورزان ،حداکثر نمودن سودآوری
اقتصادی است ،درحالیکه سیاست کشور در اقتصاد ،حداکثر
نمودن سودآوری اجتماعی ،بهرهوری نهادههای مختلف بهخصوص
منابع محدود آبی و درصدد دستیابی به خودکفایی میباشد.
اهداف فوقالذکر در سطوح خرد و کالن ،لزوم ًا با یکدیگر همجهت
نمیباشند و چهبسا در بسیاری موارد در تضاد با یکدیگر قرار می
گیرند .در این تحقیق از مدل بهینهسازی تاپسیس جهت انتخاب
الگوی کشت بهینه  11محصول زراعی در تمامی استانهای کشور
استفاده گردید .مجموعه عوامل مختلف مؤثر بر انتخاب الگوی

کشت بهینه در پنج گروه ،ردپای آب کل ،نسبت ردپای آب سبز
به آب آبی ،ردپای آب خاکستری ،نیاز آبیاری و شاخص RIS
تقسیمبندی گردید.
گزینههای موردبررسی نیز شامل گیاهان گندم ،جو ،برنج،
لوبیا ،پنبه ،توتون ،چغندرقند ،سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،یونجه و
ذرت میباشد .بهمنظور مقایسه معیارها و ارزیابی گیاهان ،گزینههای
ایدهآل مثبت و گزینههای ایدهآل منفی تعریف گردیدند .بدین ترتیب
گزینه ایدهآل مثبت ،حداکثر نسبت ردپای آب سبز به آب آبی و
گزینههای ایدهآل منفی ،حداکثر مقدار ردپای آب کل ،ردپای آب
خاکستری ،نیاز آبیاری و شاخص  RISبرای تمامی محصوالت
مشخص گردید .درنهایت نزدیکی نسبی هر گزینه با راهحل ایدهآل،
از تقسیم فاصله آن گزینه از گزینه ایدهآل منفی و گزینه ایدهآل مثبت
حاصل میشود و بدین ترتیب هر یک از گزینهها با توجه به بهینهترین
حالت رتبهبندی میگردند.
جدول ( ،)2رتبهبندی محصوالت را بر اساس بهینهترین
حالت برای محصوالت گندم ،جو ،برنج ،لوبیا ،پنبه ،توتون،
چغندرقند ،سیبزمینی ،گوجهفرنگی ،یونجه و ذرت را در تمامی
ایستگاههای کشور نشان میدهد .مطابق جدول ( )2تمامی
محصوالت از نظر رتبهبندی بین بازه عددی یک تا یازده
قرارگرفتهاند ،بدین ترتیب هرچه رتبه گیاه کمتر باشد مطلوبتر
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باشد ،برای منطقه موردنظر نامطلوبتر خواهد بود.

خواهد بود و هرچه رتبه گیاه بزرگتر و به سمت عدد یازده نزدیک

جدول  -2رتبهبندی محصوالت بر اساس بهينهترين حالت (عدد  1بهترين محصول و عدد  11نامطلوبترين محصول)

اقلیم

گندم

جو

یونجه

گوجهفرنگی

سیبزمینی

چغندرقند

توتون

پنبه

لوبیا

برنج

ذرت

SA-K-W
A-M-W
A-C-VW
PH-C-W
SA-C-VW
A-C-W

6
4
5
8
5
6

3
5
2
6
3
3

7
7
7
5
7
7

2
2
4
3
2
4

4
1
3
1
1
2

5
6
6
4
6
5

11
11
8
11
11
11

10
10
11
10
10
10

9
9
9
9
9
9

8
8
10
7
8
8

1
3
1
2
4
1

با توجه به جدول ( )2بهینهترین محصوالت برای کشت در
منطقه به ترتیب ذرت با  39درصد اولویت اول و بهینه کشت در
ایستگاههای موردبررسی ،جو با  23درصد اولویت اول و بهینه
کشت در ایستگاههای موردبررسی ،سیبزمینی با  20درصد
اولویت اول و بهینه کشت در ایستگاهها ،گوجهفرنگی با هفت
درصد و گندم با یک درصد اولویت اول و بهینه کشت در ایستگاهها
معرفی گردیدند .نامطلوبترین محصول برای کشت در استانهای
کشور نیز به ترتیب توتون ،پنبه ،لوبیا ،برنج ،چغندرقند و یونجه
شناخته شدند .این در حالی است که الگوی بهینه کشت
محصوالت برای تمامی ایستگاههای موردبررسی یکسان نبوده
بهطوریکه برای ایستگاههایی با اقلیم نیمهخشک سرد گرم (SA-
) ،K-Wاکثراً محصول ذرت ،برای ایستگاههایی با اقلیم خشک
خنک خیلی گرم ) (A-C-VWو نیمهخشک خنک خیلی گرم
) ،(SA-C-VWعموم ًا محصوالت گوجهفرنگی و سیبزمینی ،برای
ایستگاههای خشک خنک گرم ) (A-C-VWو خیلی مرطوب
خنک گرم ) ،(PH-C-Wمحصول یونجه بهدستآمده است .با توجه
به شکل ( )4محصوالت لوبیا ،پنبه و توتون در اکثر اقلیمها دارای
اولویت یکسانی هستند و این بهصورت همپوشانی در اقلیمهای
مختلف نشان داده شده است .برای مثال محصول لوبیا در همه
اقلیمها در اولویت نهم بین محصوالت موردبررسی برای کشت در
A-C-W

SA-C-VW

PH-C-W

نظر گرفته شده است و این امر در شکل ( )4بهصورت همپوشانی
نقاط اقلیمها و به صورت تک نقطه نشان داده شده است .درنهایت
با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق
گوناگون ،رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر
بهرهبرداری را از عوامل و نهادههای تولید بهویژه عامل
محدودکننده آب به دست آورد ،کاری سخت و امری دشوار به
نظر میرسد .بااینحال الگوی کشت پیشنهادی ممکن است در
استفاده از منابع ،در حداکثر کارایی اقتصادی قرار نداشته باشد اما
گوناگونی الگوی کشت بهینه انتخابی میتواند نرخ خالص هر واحد از
مقدار آب در دسترس را از منابع گوناگون را حداکثر نماید .که برای
رسیدن به این هدف ،الگوی موردنظر باید متناسب با پتانسیلهای
منطقهای ،عامل تولید و محدودیتهای اقلیمی موجود باشد.
تحقیقات مشابه انجامشده نیز نشان میدهد که مسئله الگوی کشت
و انتخاب محصولی مناسب که عالوه بر همخوانی با شرایط منطقه
بیشترین بازدهی را داشته باشد در بیشتر تحقیقات صرف ًا با استفاده
از الگوریتمهای بهینهسازی صورت گرفته است و محصول منتخب در
هر شرایط اقلیمی متناسب با اقلیم و جغرافیای حاکم متفاوت بوده و
رعایت اصول بهینه کشت میتواند از جنبههای مختلف بخصوص
بهینهسازی الگوی مصرف آب کشاورزی بسیار مفید واقع شود
).(Vafaienejad, 2016
A-C-VW

A-M-W

SA-K-W

بدترین حالت

گندم

جو

یونجه گوجه سیب چغندر توتون پنبه لوبیا
فرنگی زمینی قند
شکل  -4وضعيت اولويت کشت محصوالت در اقليمهای مختلف

برنج

ذرت
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محصوالتی است که بهینهترین حالت را در کشت محصوالت در
.هر اقلیم دارا باشند
ارزیابی ردپای آب محصوالت نشان داد که بیشترین مقدار
 برنج و، توتون،ردپای آب کل عمدت ًا مربوط به محصوالت پنبه
لوبیا میباشد اما این به معنی بدترین محصوالت برای کشت در
اقلیمها نیست چراکه باال بودن ردپای آب نشاندهنده مصرف
باالی آب این محصوالت خواهد بود اما نوع آب مصرفی محصوالت
که صرفاً از منابع آب آبی باشند یا آب سبز متفاوت بوده و باال
بودن آب سبز محصوالت نشاندهنده مصرف عمده این محصوالت
از منابع آب سبز بوده و میتواند در حفظ منابع آب آبی مؤثر واقع
 بنابراین بررسی جامعتر در کنار سایر عوامل یافتن حالت.شود
 ارزیابی.بهینه ضرورتی بوده که در این تحقیق بدان پرداخته شد
بهینهسازی الگوی کشت نشان داد که بهینهترین محصوالت برای
 گوجهفرنگی و، سیبزمینی، جو،کشت در منطقه به ترتیب ذرت
گندم بوده و نامطلوبترین محصول برای کشت در استانهای
 چغندرقند و یونجه، برنج، لوبیا، پنبه،کشور نیز به ترتیب توتون
.شناخته شدند
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری کلی
 اهداف چندگانه و،در برنامهریزی منابع آب باید استفاده چندگانه
 طرحهای مختلف.چندمنظوره بودن طرحها را بهحساب آورد
 در برخورد. جنبهها و مطلوبیتهای متفاوتی دارند،اهداف
 مسئله به عناصر مختلف وابسته،نظاممند و سامانمند با منابع آب
 در این.به هم تقسیم گردیده و ارتباط بین آنها تعیین میگردد
 در این.حالت برنامهریزیهای موردنظر سهلتر و جامعتر میگردد
میان بهینهسازی بهعنوان یک ابزار میتواند به تصمیمگیری کمک
کند اما الزمه این کار آشنایی با بهینهسازی و انتخاب صحیح
 چراکه در مسائل.معیارها برای گزینههای موردنظر میباشد
 از راه تجزیهوتحلیل همه، انتخاب بهترین گزینه،بهینهسازی
گزینههای پیش رو و بر اساس معیارهای مختلف و متنوع انجام
 در این تحقیق نیز از مدل بهینهسازی تاپسیس جهت.میپذیرد
 محصول زراعی در شش اقلیم11 انتخاب الگوی کشت بهینه
 نسبت ردپای،حاکم در کشور با توجه به معیارهای ردپای آب کل
 نیاز آبیاری و شاخص، ردپای آب خاکستری،آب سبز به آب آبی
 انتخاب این معیارها صرف ًا بر اساس مصارف. استفاده گردید،RIS
 یا این حال تمامی.آب و آب مصرفی محصوالت کشاورزی میباشد
این معیارها باهم همسو نبوده و هدف نهایی در این تحقیق ارزیابی
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