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چکیده
محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار میآید در این راستا تالش میشود فرایند توسعه به گونهای هدایت شوود کوه ضومن
حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ،نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست ندهد .بنابراین با توجه به تأثیر محویط زیسوت
در زندگی و به طبع آن بقای انسان ،حفاظت از محیط زیست امری ضروری تلقی میشود ،لذا بورای دسوت یوابی بوه ایون هود شوناخت
مواردی که پایداری منابع محیط زیست را فراهم میکنند بدیهی به نظر میرسد .در این مطالعه الگوی پایداری منابع کشواورزی در حفو
محیط زیست شهرستان مشهد با استفاده از مدل برنامهریزی کسری فازی تعیین گردید .این مطالعه در دو سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت
در سناریو اول فرض گردید که از تمام زمین موجود استفاده گردد که نتیجه مطالعه در این قسمت نشوان داد کوه کشوت محصووت جوو،
یونجه و ذر علوفهای بهترین الگوی بهینه کشت محصوت زراعی منطقه برای حف پایداری منابع محیط زیست میباشد .در سناریو دوم
فرض گردید که محصوت استراتژیک مانند گندم ،جو در لیست محصوت قابل کشت وجوود داشوته باشوند کوه نتیجوه مطالعوه در ایون
قسمت نشان داد که کشت محصوت گندم ،جو و یونجه بهترین الگوی بهینه کشت محصوت زراعی منطقه بورای حفو پایوداری منوابع
محیط زیست در آن منطقه میباشد و همچنین نتایج مطالعه نشان داد که ملزم نمودن کشاورزان به کشت محصوت اسوتراتژیک گنودم و
جو در الگوی بهینه کشت کشاورز ،باعث کاهش شاخصهای پایداری منابع محیط زیست میشود.
کلمات کلیدي :محیط زیست ،برنامهریزیکسری فازی ،الگوی بهینه کشت ،بخش کشاورزی.
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Abstract
Environment is a key element of sustainable development. Hence in this regard trying to steer
development process so that the maximization of value-added economic activities and the dynamic
nature does not lose his balance. Thus, according to environmental impact and consequently.
The survival of human life, environmental protection is indispensable. Therefore, it is necessary to
recognition items that cause to environmental sustainability. In this paper assign Sustainable model of
agricultural resources for protection environment of Mashhad by using fractional programming. This
study evaluates in two scenarios; In the first scenario assumed that all land should be used. Result of
this section showed cultivation of barely, alfalfa and silage maize are The optimum cropping pattern in
the region to sustain environmental resources. In second scenarios assume that Strategic crops such as
wheat, barley and sugar beet cultivation in the list of products exist. Result of this section showed
cultivation of wheat, barley, alfalfa, are The optimum cropping pattern in the region to sustain
environmental resources. Also result of paper showed that limitation farmer to Strategic cultivation
wheat and barley in optimum cropping pattern cause to Reduce environmental sustainability
indicators.
Key Words: Environment, Fuzzy Fractional Programming, optimum cropping pattern, Agriculture
sector.
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مقدمه
محیط زیست یکی از ارکان بسیار مهم حیا و توسعه محسوب

طبیعت نباشد؛ محور اساسی در ایون قسومت مودیریت رابطووه

میشوود ،زیورا نقشهوای متعوددی را بورای ایجواد تعوادل در

انوووسان و طبیعوووت اسوووت زیووورا بیوووش توورین تخریووو و

مؤلفههای مختلف حیا بازی میکند .اما هم اکنون این مؤلفوه

پدیدساختن آلودگی در محیط زیسوت از ناحیوه انسوان صوور

به دلیل فقدان قوانین ،مقررا ویژه و عودم تعریوف مالکیوت

میگیرد(.)3

خاص برای آن ،به طور آزاد و نامحدود مورد بهرهبورداری قورار

بهرهبرداریهای بیرویه به شکل استثمار محیطزیست پیراموون

محویط زیسوت و ایجواد

افزایش نیازهای جمعیت رو به رشد جهان ،باعث شوده

میگیورد ،کوه نتیجو آن تخریو

به سب

آلودگیهای مختلف در این حوزه است( .)1محیط زیسوت یکوی

است تا محیطهای گوناگون اعم از شوهر و روسوتا و محیطهوای

از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار میآید در این راستا تالش

طبیعی با بحرانهوای زیسوت محیطوی روبورو شووند .تغییورا

میشود فراینود توسوعه بوه گونوهای هودایت شوود کوه ضومن

شگر محیطی که حیا را در کرهزمین با تهدید روبورو کورده

حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیتهای اقتصادی ،نظام طبیعوت

است ،باعث شده تا محافل آکادمیوک ،انجمنهوای غیردولتوی و

پویایی تعادلی خود را از دست ندهد .واقعیتهای پیراموون موا

دولتها به فکور حفاظوت از محویط زیسوت بیفتنود .در چنوین

نشان میدهد که کرهزمین ،دست خوش بحران زیست محیطی

شرایطی نه تنها زندگی انسانی به خطر میافتد  ،بلکوه هود او

است .کاهش جنگلها ،آلودگی هوا و آب ،گرم شدن کره زمین

که همانا رسیدن به توسعه مداوم و پایودار میباشود بوا مشوکل

و تغییرا جوی ،بات آمدن آب دریا ،انبووه زبالوههای شوهری و

روبرو میشود به عبارتی تخری محیط زیست عاملی خواهد بود

صنعتی ،تهیشدن منابع ،تخری

مراتع ،کاهش تنوو زیسوتی،

که مانع از دست یابی انسان به توسعه پایدار میشود(.)4

تیوه ازن و ...خوود مصوادیقی از بحرانهوای زیسوت

بنابراین با توجه به تأثیر محیط زیست در زندگی و به طبوع آن

محیطوی اسوت کوه هوم اکنوون بع واً در ایوران نیوز مشواهده

بقای انسوان ،حفاظوت از محویط زیسوت اموری ضوروری تلقوی

میشود(.)2

میشود .لذا برای دستیابی به این هود شوناخت موواردی کوه

تخریو

امروزه اغل

اقتصاددانان به دنبال بهرهبوردارى مودیریت شووده

پایداری منابع محیط زیست را فراهم میکنند بودیهی بوه نظور

از منوابع طبیعى هستند ،به گونهاى کوه ضومن حفو پایودارى

میرسد.

این منوابع و بوه حوداکثر رسواندن منوافع آنها ،توا جوایى کوه

با توجه به این که شهر مشهد دارای جمعیوت زیوادی بووده و

ممکن است از آلودهسازى محیط نیوز احتوراز شوود .بنووابراین،

این شهر با مشکل جدی کمبوود آب و سوایر منوابع طبیعوی در

مودیریت محیط زیست از دو محوور اساسوی تشوکیل میشوود:

آیندهای نزدیک مواجه است ،لذا آگاهی و شناخت عوامول موؤثر

محور نخست ،بهرهبرداری مطلوب و پایدار از منابع پایان پوذیر و

بر بهرهبرداری پایدار از محیط زیست و عدم آسی جدی بوه آن

تجدید شوونده؛ در ایون محوور بحوث ایون اسوت کوه از منوابع

منابع ،مهم جلوه میکند و از آنجا که بخوش کشواورزی در هور

تجدید شونده به گونهای استفاده شوود کوه تبودیل بووه منوابع

شهرسووتانی بوواتترین میووزان اسووتفاده از منووابع از جملووه آب،

پایان پذیر نشوند .یعنی به سمت بهرهبرداری بهینه و کارا از این

کودشیمیایی و سموم ،را دارا میباشد لوذا تزم اسوت پایوداری

منابع حرکوت کنویم و منابع پایوان پوذیر نیوز در حود ضورور

منابع محیط زیست در این بخش مورد بررسی قرار گیرد .که در

بهرهبوورداری شووده و حتووی اتمکووان از منووافع آن هووا در جهووت

این مطالعه سعی شده است به این مهم پرداخته شود .به همین

سرمایهگذاریهای زیربنایی و زیرساختی اسوتفاده شوود؛ محوور

منظور در مطالعهی کنونی سعی شده است الگویی برای پایداری

دوم ،مدیریت آتیندهها به گونهای که خوار از ظرفیوت جوذب

منابع محیط زیست در بخش کشاورزی شهرستان مشوهد ارایوه
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بافنده و همکاران

شود که با دخالت دادن تموایال بهرهبورداران بوه شواخصهای

بودجه به آموزش شیوه هوای اسوتفاده بهینوه از منوابع زیسوت

پایداری نیز توجه شود.

محیطوووی تووواثیر دارد( .)8گارگووواری و همکووواران( )2016در

در این راستا پس از مقدمه ،در بخش دوم پیشینه تحقیو بوا

مطالعهای به تأثیر بامهای سبز در استفاده پایدار از منابع زیست

بررسی مطالعا انجوام شوده در داخول و خوار کشوور مطور

محیطی پرداختند .نتایج مطالعه آن ها نشان داد که اسوتفاده از

میگووردد و در بخووش سوووم روش تحقیو معرفووی میشووود .در

بام های سبز تأثیر معناداری بر صورفه جوویی انوریی ،مودیریت

بخش چهارم یافتههای تحقی و برآورد مدل شور داده شوده و

بهینه آب ،کاهش آلودگی هوا ،تنو محیط زیستی در موجودا

در پایان نتیجهگیری مقاله ارایه میگردد.

زنده شهری ،دارد( .)9وانی و همکاران( .)2015در زمینه اهمیت

پیشینه تحقیق

توسعه پایدار منابع زیست محیطی بر تقویوت و توسوعه کشوت

در حوزه محیط زیست و حف منابع طبیعی تواکنون مطالعوا

محصوت و همچنین زندگی بهتر در منواط اسوتوایی و نیموه

گوناگونی در داخل و خار از کشور انجام شوده اسوت از جملوه

خشک کشور هندوستان تحقی نمودنود .نتوایج مطالعوه ان هوا

می توان به موارد زیر اشاره کورد :کرموی و کشواورز( )1394در

نشان داد که به منظور حف منوابع محویط زیسوت موجوود در

خصوص حفاظت از منابع طبیعی مطالعه ای انجام دادند .نتوایج

خاک رعایت آیش بندی زمین در کشت محصووت کشواورزی،

مطالعه آن ها نشان داد که به منظور حف منوابع طبیعوی موی

حف ساختار شکل زمین و همچنوین تغذیوه نموودن خواک بوا

بایست در نگرشی سیستمی و جامع نگر ،رابطه نظام اجتمواعی-

عناصر معدنی نظیر سیدیم ،منیزیم  ،پتاسویم و فسوفر ضوروری

بوم نظوام موورد توجوه قرارگیورد و بور نقوش ابعواد انسوانی در

می باشد( .)10ون دیک و همکاران ( )2014به وضعیت محیط

سازگاری با بوم نظام تأکید شود( .)5رضایی و همکاران ()1394

زیست و محدودیتهای منابع زیست محیطی در کشور استرالیا

در خصوص مودیریت پایودار منوابع طبیعوی در راسوتای تبوادل

پرداختنوود .آنهووا در ایوون مطالعووه اظهووار نمودنوود کووه افووزایش

اطالعاتی مطالعه ای انجام دادند .بر اساس نتایج تحقی آن هوا،

جمعیت و تقاضوای روز افوزون بورای اسوتفاده از منوابع زیسوت

دسترسی و اشتراک اطالعوا در بوین سوازمان هوا بوه آسوانی

محیطی چالش های عمدهای را برای جلووگیری از رسویدن بوه

صور نمی گیرد و سطح ارتباطی متوسطی میوان سوازمان هوا

توسعه پایدار محیط زیست ایجاد نمودهاند .آنها در این مطالعوه

دارد( .)6پهلوانی و همکاران ( )1393در مطالعوه ای بوه بررسوی

چالشهای عمده را در موواردی از جملوه عودم توافو بور روی

تأثیر توسعه تجار و رشد اقتصادی بور کیفیوت منوابع محویط

محدودیت های اعمال شده بر محیط زیست ،فقدان پایگواه داده

زیست در ایران پرداختند .نتوایج مطالعوه آنهوا نشوان داد کوه

مناسوو در خصوووص منووابع موجووود در دسووترس ،معرفووی

رابطه تعادلی بلندمد بین متغیرهای تجار باز ،تولید ناخالص

نمودند(.)11

داخلی ،جمعیت شهر نشین ،مصر انوریی و شواخص آلوودگی

همان طور که مشاهده می شود در بیش تر مطالعا انجام شده

هوا برقرار است .همچنین نتایج مطالعه آن ها نشوان داد کوه در

در بخش محیط زیست خیلی کم تر بوه بحوث الگووی پایوداری

حالت کوتاه مد متغیور جمعیوت شهرنشوین و مصور انوریی

منووابع محوویط زیسووت اشوواره شووده و اکثوور مطالعووا توصوویفی

باتترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید دی اکسید گوگرد داشوته

میباشند کوه بوه هموین دلیول اهمیوت انجوام مطالعوه حاضور

و در بلند مد نیز سورانه مصور انوریی بواتترین توأثیر را بور

دوچندان میگردد .که در ادامه به روش تحقی بکار برده شوده

آلودگی دی اکسید گوگرد داشته است(.)7

در این مطالعه اشاره خواهد شد.

کوکس و فرنکن( )2016به بررسی آمووزش بور مودیریت منوابع
طبیعی محیط زیست پرداختند .نتایج مطالعه آن هوا نشوان داد
که منحنی منابع بر روی اولویت بندی دولت در زمینه اختصاص
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شد که میزان درآمود ناخوالص در بخوش کشواورزی حوداکثر و

روش تحقیق
برنامهریزي کسري خطی چند هدفه

محووودودیتهای پایوووداری موووورد نظووور حوووداقل شوووود .کوووه

1

برنامهریزی کسری معمولترین نو برنامهریزی ریاضی با اهدا

این محودودیتها شوامل محودودیتهای کوود ازتوه و فسوفاته،

نسبی است .به منظور مطالعه کارایی نسوبی در زمینوه پایوداری

سموم شیمیایی علفکش ،حشرهکش ،و قارچ کوش و همچنوین

کشاورزی ،برنامهریزی کسری بسیار کاراتر از سایر روشها عمل

میزان آب مصرفی می باشد.

میکند  .هد از برنامهریزی کسوری یوافتن ارزش بهینوه یوک

در روشهای معمول بهینهیابی از طری برنامهریزی خطی ،تابع

تابع هد کسری که شامل محدودیتهای خطوی بوا توجوه بوه

هد نسبت به محدودیتهای موجود حداکثر یوا حوداقل موی-

متغیرهای داده شده است ،میباشد .این محدودیتها میتواننود

شود .در این حالت نقش تمامی نهادهها در جریان تولید یکسان

بووه صووور مسوواوی یووا نامسوواوی بیووان گردنوود .فوورم عمووومی

فرض میگردد ،در حالی که در روش برنامهریزی کسوری موی-

برنامهریزی کسری به صور زیر میباشد()12

توان محدودیتهای کشواورزی پایودار را در توابع هود وارد و

()1

استفاده از نهادههای مختل کننده کشواورزی پایودار را حوداقل
کرد .استفاده از این روش مشخص میکند که برای حرکوت بوه
سمت کشاورزی پایدار چوه تغییراتوی بایود در الگووی کشوت و
مدیریت منطقه ایجاد شوود .بور هموین اسواس و بوا توجوه بوه
قابلیتهای مدل برنامهریوزی کسوری در مطالعوه حاضور نیوز از
این رهیافت بهره گرفته میشود.
روشهاي حل مدل برنامهریزي کسري خطی چند هدفه

در این روابط:
تابع هد کسری،
ناخالص کشاورزی.

تابع حداکثر سوازی درآمود

تابع محدودیتهای پایداری از جمله

میزان مصر کود ،سم ،آب میباشد .اندیس  nتعداد محصوت
زراعی،

متغیرهای تصمیم ( >0

)،

میزان منابع در دسترس و همچنین

ضرای فنی ،
.

با استفاده از میزان مصر کود یا سم در واحد سطح میتوان به
بررسی پایداری کشاورزی پرداخت .هر چه نسبت مصر کود یا

مدل برنامهریزی کسری خطی به روشهای مختلفی قابول حول
است که یکی از این روشها روش داتا-رائو-تیواری است کوه در
ادامه به توضیح آن پرداخته میشود :
روش

داتا-رائو-تیواري2

این رهیافت بر اساس تغییور متغیرهوای اصولی پیشونهاد شوده
توسووط چووارنز و کوووپر ( )1962میباشوود کووه بوورای مسووأله
برنامهریزی کسری خطی بنا نهاده شده است .این تغییور متغیور
به صور زیر است(: )13

سم در واحد سطح در یک دوره زمانی کاهش یابد ،بهرهبورداران
()2
در جهت پایداری عمل میکنند و یا سیاسوتهای دولوت ،نظوام
تولید را به سمت پایداری هدایت میکند(.)2

پارامتری است که معمووتً بوه سوب سوادگی ،عودد  1موی

صور این تابع هد  ،بیان گور حداکثرسوازی درآمود ناخوالص

پذیرد .با ایجاد تغییراتی در معادله عمومی برنامه ریوزی خطوی

کشاورزی ،و مخر آن بیان گور محودودیتهای پایوداری موورد

کسری میتوان یک راه ساده بورای حول برناموه خطوی بدسوت

نظر میباشد .مقدار عددی این تابع در صورتی حوداکثر خواهود

آورد:

1- Multi Objective Linear Fractional Programming

2-Dutta-Rao-Tiwari
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در این مطالعه از روش داتا رائو تیواری استفاده شده است .
مدل برنامهریزي فازي

1

تابع هد شکل تغییور یافتوه صوور کسور میباشود و شوکل

برنامهریزی فازی امکان در نظر گورفتن دادههوای غیور دقیو و

تغییر یافته مخور کسور بوه عنووان یوک قیود در ناحیوه قابول

مبهم را در پارامترهای مدل به تصمیمگیرندگان میدهود .یوک

دسترس اضافه شده است .اساس این روش این است کوه اگور

مدل برنامهریزی خطی فازی به شکل زیر میباشد(:)14

و

یووک جووواب بهینووه مس وأله تغییوور یافتووه باشوود آنگوواه

()7

یک جواب بهینه مسأله اولیه کسری است.
در تغییر مدل برنامهریزی کسری چند هدفه به شکل حاضر باید
به هر هد یک قید اضافه نمایید .نتایج مسأله بوا فورض بیوان
شوووووووووده در

که در این رابطه  xبردار متغیرهای تصمیم میباشود و

به صور زیر خواهد بود :

،

فازی بوودن محودودیتها را نشوان میدهود .در یوک موقعیوت
تصمیمگیری فازی ،تابع هد و محدودیتها به عنوان مجموعه
s.t

فازی با فرم خطی از توابع ع ویت بیان میشود و بوسیله توابوع
ع ویت و با کمک تعیین حد نوسان بات با پایین برای هور یوک
مشخص میشود .اگور

..

و

بوه ترتیو بوه عنووان دامنوه

نوسان بات و پایین برای رسیدن به سطح هد موورد انتظوار در
نظر گرفته شوند برای هد فازی تابع ع ویت بوه صوور زیور
میباشد :

در اینجا رابطه یک به یک از یک مجموعه کارا به مجموعه کارا
دیگر وجود ندارد .داتا و همکاران در سال  1993نشان دادند که
رابطه یک به یک در مجموعه قابل دسترس را میتووان بدسوت
آورد .لووذا مووا تنهووا یووک محوودودیت اضووافه شووده داریووم :موودل
که

برنامهریزی کسری خطی چند هدفه به صور زیر است:

ساز و

()5

نشان دهنده سطح مورد انتظار هود واحود تصومیم
ارزشوی اسوت کوه بوه طوور ذهنوی توسوط واحود

تصمیم ساز مشخص میشود .
برای محدودیت نیز تابع ع ویت به صور زیر تعریف می شود :

و مسأله تغییر یافته چنین است:

s.t:
1-Fuzzy programming
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نمایش هندسی هر یک از توابوع ع وویت مربووه بوه اهودا و
محوودودیتهای فووازی در یووک مس وأله را میتوووان بووه ص وور
نمودارهای زیر نشان داد:.

شکل -1توابع عضویت مربوط به اهداف و محدودیتهاي فازي

مجموعه تصمیم فازی مبتنی بر رویکرد بلمان و زاده ( )1970را

در نهایت مدل برنامه ریوزی خطوی فوازی بورای بدسوت آوردن
به فرم زیر می باشد :

میتوان به صور زیر بیان کرد (:)14
در مرحله بعد هد پیداکردن مقدار بهینه  xبا ماکزیمم کوردن

s.t

ارزش ع ویت میباشد.به عبار دیگر :

مدل برنامه ریزی خطی استاندارد با یک متغیر جدید به صوور
زیر بازنویسی میگردد:

برنامهریزي کسري فازي
St

1

جهت توسعه برنامهریزی کسری خطی بوا اهودا چندگانوه بوه
برنامهریزی فازی کسری خطی با اهدا چنود گانوه میتووان از
که با حداکثر کردن هر توابع هود )(x

سطو اغماض

با توجه به محدودیتها به دست میآید اسوتفاده کورد .اگور
حداکثر )(x
متغیر

را میتوان به عنوان یوک عامول مشوترک بورای هموه

محدودیت های فازی مدل در نظر گرفت .بنابراین:

چه

≥

باشد و

باشد آنگاه

ثابت کرد که چنان چه
فووردی ماننوود

باشد

و چنوان

خواهد بود .زیمورمن ()1976
ارزش حداکثر منحصر بوه
داشووته باشوود ،آنگوواه میتوووان

را که جزئی از مجموعه جواب کامل
را با استفاده از برنامهریزی خطی کالسیک با یک متغیر

اسوت
حول

1-Fuzzy fractional programming
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s.t

کرد .مجموعه جواب کامول ترکیبوی از بردارهوای جوواب اسوت
که >0
اگوور

را نتیجه میدهد  .با توجه به توضیحا بات
باشوود تووابع ع ووویت هوور تووابع هوود در مجموعووه

محدودیتها به صور زیر خواهد بود ( 15و : ) 16

t>0, y>=0
یافتههاي تحقیق
اطالعات و دادههاي مورد نیاز
و چنوان چوه

باشود ،توابع ع وویت هور توابع هود در

در این مطالعه با بررسی الگوی بهرهبرداران شهرسوتان مشوهد،

مجموعه محدودیت ها به صور زیر است :

الگویی با هد تأمین هم زمان اهدا بهرهبورداران ارایوه شوده
است .مطالعه حاضر شامل  10فعالیوت کشواورزی اسوت و روی
شش هد و محدودیت تمرکز یافته است .اطالعا موورد نیواز
جهت بررسوی شواخصهوای پایوداری در شهرسوتان مشوهد ،از
طری جداول هزینه-تولید جهادکشواورزی شهرسوتان مشوهد و
همچنین مصاحبه بوا کارشناسوان متخصوص در سوازمان جهواد

در نتیجه با استفاده از عملگر زیمرمن ،الگوی فوازی بوه صوور

کشاورزی استان خراسان رضوی جموعآوری گردیود .در جودول

الگوی فازی زیر خواهد بود :

شماره  1درآمد ناخالص ،سطح زیر کشت فعلی و ضورای فنوی
محصوت مورد مطالعه ارایه شده است.

جدول -1ماتریس ضرایب فنی شهرستان مشهد در سال زراعی 1393-94
محصوالت زراعی

گندم

چغندرقند

جو

خربزه

خیار

گوجه فرنگی

پیاز

بادمجان

یونجه

ذرت علوفهاي

هد ها و محدودیتها

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

40

120

27

100

50

20

70

30

750

100

0/005 0/009 0/006

0/01

0/01

0/25

0 /3

0 /2

درآمد ناخالص
(میلیون ریال در هر هکتار)
آب مصرفی
(میلیون مترمکع در هر هکتار)
کود اوره مصرفی
(تن در هر هکتار)

0 /3

0/35

0/014 0/013
0/25

0 /3

0/01
0/25

0/009 0/009
0 /2

0 /3
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ادامه جدول -1ماتریس ضرایب فنی شهرستان مشهد در سال زراعی 1393-94

گندم

چغندرقند

جو

(هکتار)

خربزه

سطح زیر کشت فعلی

خیار

(متر مکع در هر هکتار)

گوجه فرنگی

سم مصرفی

پیاز

(تن در هر هکتار)

بادمجان

کود فسفا مصرفی

یونجه

هد ها و محدودیتها

ذرت علوفهاي

محصوالت زراعی

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

0/25

0/25

0/25

0/25

0/15

0/15

0 /2

0/15

0 /2

0/25

0/001

0/006

0

0/01

0/003 0/002 0/001

0

0/004

0

19750

710

2578 20000

1068

45

2850

1694

759

3740

منبع :اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد.

نتایج حاصل از برنامهریزي کالیبره
در گام اول هد این است که با توجه به الگوی کشت رایوج در

از آوردن توابع هد و محدودیتهای آن صور نظور میگوردد

شهرستان مشهد ،مقدار منابع موورد نیواز (شوامل آب مصورفی،

(تابع هد برنامه ریزی کالیبره حداکثر کردن درامد ناخوالص و

سموم ،کود فسفا  ،کود اوره) برای هر الگوی کشت را محاسوبه

محدودیت های مسأله همان محدود های آب ،کود ،و  ...موی

نماییم .بنابراین برای محاسبه این منوابع ،برناموهریوزی کوالیبره

باشد) و تنها نتایج آن در جدول شماره  2آورده میشود:

برای درآمد ناخالص تشکیل میشود که در اینجا جهت اختصوار
جدول  -2مقادیر سمت راست محدویتهاي برنامهریزي خطی توابع هدف
مقادیر حاصل از کالیبراسیون

بیشینه درآمد ناخالص

میزان موجودی کود فسفا مصرفی در هکتار (تن)

12648/2

میزان موجودی کود اوره مصرفی در هکتار (تن)

14443/55

میزان موجودی آب مورد استفاده در هکتار (میلیون متر مکع )

373/178

میزان موجودی سم مورد استفاده در هکتار (متر مکع )

74/8825
4168760

مقدار تابع هد
منبع :یافتههای تحقی

نتایج حاصل از برنامهریزی کالیبره بیان گر این مطل است کوه

اوره 373/178 ،میلیون متر مکع آب مصرفی و  74/8825متر

با الگوی کشت فعلی میزان سموم ،انووا کوود (فسوفا  ،اوره) و

مکع سم میباشد.

آب مورد نیاز در شهرستان مشهد برای بیشینه درآمود ناخوالص

الگوووي برنامووهریزي کسووري فووازي بووراي سووناریو اول

به ترتی

برابر  12648/2تن کود فسفا  14443/55 ،تن کوود

(استفاده از تمام زمین موجود)
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در این قسمت هد آن است که هوم زموان بوا حوداکثر کوردن

بافنده و همکاران

فرم برنامهریزی کسری به صور چندهدفه است بدین شکل که

درآمد ناخالص ،میزان آب ،کود و سم مصرفی را حداقل نمواییم.

صور هر هد

در واقع به طور هم زمان بیش ترین درآمد و کوم تورین میوزان

حداقل کردن آب مصرفی ،کود از  ،کود فسفا و سم مطرفوی

آب ،کود یا سم مورد توجه قرار میگیرد بدین منظوور از

به صور هم زمان است .فرم برنامهریزی کسری چندهدفه ایون

مصر

بیشینه کردن درآمد و مخر کسر بوه ترتیو

برنامهریزی کسری استفاده میکنیم.

مطالعه به صور زیر آمده است:

 -1محدودیت زمین

 )Minالگوی برنامهریزی خطی به صور فازی تبدیل میشود.

X1+ X2 + X3 +X4 + X5+ X6 + X7 + X8 + X9 +
X10 = 53200
 -2محدودیت آب مصرفی

در واقع این روش به دنبال حداکثر کردن حداقل حصول اهدا

Max Z

0.006X1+ 0.009X2 + 0.0055X3 +0.01X4 +
0.01X5+ 0.013X6 + 0.014X7 + 0.01X8
+0.009X9 +0.009X10 ≤ 373.178
 -3محدودیت کود ازته
0.3X1+ 0.35X2 + 0.25X3 +0.3X4 + 0.2X5+
≤ 0.25X6 + 0.3X7 + 0.25X8+0.2X9 +0.3X10
14443.55
 -4محدودیت کود فسفا
0.25X1+ 0.25X2 + 0.25X3 +0.25X4 + 0.15X5+
≤ 0.15X6 + 0.2X7 + 0.15X8+0.2X9 +0.25X10
12648.2
 -5محدودیت سموم
0.001X1+ 0.006X2 +0.01X4 + 0.0015X5+
0.0025X6 + 0.003X7 +0.004X9 ≤ 74.8825
 -6محدودیت غیر منفی
X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8, X9 ,X10 ≥ 0
تزم است برنامهریزی کسری به خطی تبدیل گوردد کوه بورای
خطی نمودن برنامهریزی کسوری از روش داتوا -رائوو -تیوواری
استفاده شده است .که در اینجا از آوردن جزئیا آن صر نظر
شده اسوت .در اداموه بور اسواس روش زیمورمن (روش Max-

و محدودیتهای مختلف میباشد .در این روش اولویت رسویدن
به اهدا اهمیتی ندارد و سعی میشود توا حود ممکون اهودا
مورد نظر با هم پوشش داده شود .برای تبدیل فرم خطی شوده
برنامهریزی کسری با اهدا چند گانه به فرم خطی شده برنامه-
ریزی فازی کسری ،باید از مقادیر تابع هد به دسوت آموده در
هر یک از حات پایداری نسوبت بوه آب ،کوود و سوم بوه طوور
جداگانه استفاده نمود .در الگوی فازی توابوع اهود بوه صوور
محدودیت مطاب رابطه زیر وارد میشود.
∑cixj ≥ b0 – (1- λ) d0
∑aijxj ≤ bi + (1- λ) di
در این رابطه مقدار  b0از طری مقدار بهینه برنامهریزی کسری
و  d0نشان دهنده درآمد ناخالص الگوی کشت فعلوی اسوتbi .
منابع موجود برای نهوادههوا و  diنشواندهنوده تغییورا قابول
تحمل برای  biمیباشد که بر اساس نظور کارشناسوان سوازمان
جهاد کشاورزی ده درصد منابع موجود در نظر گرفته شد.
الگوی برنامهریزی کسری فازی برای این سناریو به صوور زیور
است:
تابع هدف
Max: λ
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-1محدودیت تابع هد

-11محدودیت آب مصرفی

40y1+ 120y2 + 27y3 +100y4 + 50y5+ 20y6 +
70y7 + 30 y8 + 750y9+ 100y10 ≥ 1215.15 – (1λ) 416.876
-2محدودیت فازی آب مصرفی

0.006y1+ 0.009y2 + 0.0055y3 +0.01y4 +
0.01y5+ 0.013y6 + 0.014y7 + 0.01y8 +0.009y9
+0.009y10 -373.178t ≤ 0
-12محدودیت کود از

0.006y1+ 0.009y2 + 0.0055y3 +0.01y4 +
0.01y5+ 0.013y6 + 0.014y7 + 0.01y8 +0.009y9
+0.009y10 ≤ 373.178 + (1- λ) 37.3178
-3محدودیت فازی کود اوره

0.3y1+ 0.35y2 + 0.25y3 +0.3y4 + 0.2y5+ 0.25y6
+ 0.3y7 + 0.25y8+0.2y9 +0.3y10 - 14443.55t ≤ 0
-13محدودیت کود فسفا

0.3y1+ 0.35y2 + 0.25y3 +0.3y4 + 0.2y5+ 0.25y6
+ 0.3y7 + 0.25y8+0.2y9 +0.3y10 ≤ 14443.55 +
(1- λ) 1444.355
-4محدودیت فازی کود فسفا
0.25y1+ 0.25y2 + 0.25y3 +0.25y4 + 0.15y5+
≤ 0.15y6 + 0.2y7 + 0.15y8+0.2y9 +0.25y10
12648.2 +
(1- λ) 1264.82
-5محدودیت فازی سموم
0.001y1+ 0.006y2 +0.01y4 + 0.0015y5+
0.0025y6 + 0.003y7 +0.004y9 ≤ 74.8825 + (1λ)7.78825
-6محدودیت پایداری نسبت به آب مصرفی
0.006y1+ 0.009y2 + 0.0055y3 +0.01y4 +
0.01y5+ 0.013y6 + 0.014y7 + 0.01y8 +0.009y9
+0.009y10 ≤ 1
-7محدودیت پایداری نسبت به کود از
0.3y1+ 0.35y2 + 0.25y3 +0.3y4 + 0.2y5+ 0.25y6
+ 0.3y7 + 0.25y8+0.2y9 +0.3y10 ≤ 1
-8محدودیت پایداری نسبت به کود فسفا
0.25y1+ 0.25y2 + 0.25y3 +0.25y4 + 0.15y5+
0.15y6 + 0.2y7 + 0.15y8+0.2y9 +0.25y10 ≤ 1
-9محدودیت پایداری نسبت به سم مصرفی
0.001y1+ 0.006y2 +0.01y4 + 0.0015y5+
0.0025y6 + 0.003y7 +0.004y9 ≤ 1
 -10محدودیت زمین بر حس هکتار
 y1+ y2 + y3 +y4 + y5+ y6 + y7 + y8+ y9 + y1053200t = 0

0.25y1+ 0.25y2 + 0.25y3 +0.25y4 + 0.15y5+
 0.15y6 + 0.2y7 + 0.15y8+0.2y9 +0.25y1012648.2t ≤ 0
-14محدودیت سموم
0.001y1+ 0.006y2 +0.01y4 + 0.0015y5+
0.0025y6 + 0.003y7 +0.004y9 – 74.8825t ≤ 0
 -15محدودیت غیر منفی
y1, y2, y3, y4, y5, y6 , y7 , y8 , y8 , y9 , y10 , t ≥ 0
-16محدودیت λ
λ<=1
در روابط بات  λبیان گر درجه حصول یا درجوه اقنوا اهودا و
محدودیتهای مختلف میباشد .این ضری

دامنه تغییرا بوین

صفر و یک را به خود اختصاص میدهود ،صوفر بیوان گور عودم
حصول و یک بیان گر حصول کامل به اهدا مختلف است .عدد
حاصله برای این آماره هر چه به یک نزدیک تر بیان گر حصوول
بیش تر اهدا و هرچه به صفر نزدیک تر بیان گر درجوه بواتتر
عدم حصول به اهدا و محدودیتهای مختلف میباشد.
در جدول شماره  3نتایج حاصل از الگووی برناموهریزی کسوری
فازی برای سناریو اول مطالعه نشان شده است :همان طور که از
نتایج این قسمت مشاهده میگردد .در راستای رسیدن به الگوی
پایوودار حفوو منووابع محوویط زیسووت در بخووش کشوواورزی
شهرستان مشهد الگوی بهینه کشت به صور  23990هکتار از
محصول جو 14882 ،هکتار از محصول یونجه و  3420هکتار از
محصول ذر علوفهای پیشنهاد میگردد.
مقدار درآمد ناخالص توابع هود در ایون قسومت 12151230
میلیووون ریووال بوورای هوور هکتووار  ،مقوودار آب مصوورفی 296/66
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میلیون متر مکع برای هر هکتار ،مقودار کوود اوره مصورفی و

نتایج حاصل از برآورد شاخصهای پایداری توابوع هود نشوان

کود فسفا به ترتی برابر  9999و  9828تن در هور هکتوار و

داد کووووه مقوووودار شوووواخص پایووووداری آب برابوووور ، 40960

همچنین میزان سم مصرفی  59/528متر مکع برای هر هکتار

شاخص پایداری کود اوره  ، 1215شاخص پایداری کود فسوفا

خواهد بود.

 1236و در نهایت شاخص پایداری سم برابر  204126میباشد.
جدول  -3نتایج حل برنامهریزي کسري فازي سناریو اول براي شاخصهاي پایداري
محصول

سطح زیر کشت بهینه

گندم

0

چغندرقند

0

جو

23990

خربزه

0

خیار

0

گوجه فرنگی

0

پیاز

0

بادمجان

0

یونجه

14882

ذر علوفهای

3420
درآمد ناخالص

12151230

آب

296/66

کود اوره

9999/9

کود فسفا

9828/9

مقادیر تابع هد

سم

59/528

مبدل برنامهریزی خطی

0/0001

شاخص پایداری آب

40960

شاخص پایداری کود اوره

1215

شاخص پایداری کود فسفا
شاخص پایداری سم

1236/2
204126

مأخذ :یافتههای تحقی

الگوي برنامهریزي کسري فازي براي سناریودوم (کشوت

در مدل وجود داشته باشد که مقادیر سطح زیرکشت آن هوا بوه

محصوالت استراتژیک گندم و جو)

عنوان محدودیت مدل در نظر گرفته میشود .فرم برناموهریوزی

سناریوی دوم با توجه به اهمیت کشت محصوت گندم و جوو

کسری برای این سناریو به صور زیر است.

در منطقوه موورد بررسوی قورار میگیورد .بوا فورض ایون کوه
این محصوت اساسی به اندازهی مقادیر سطح زیرکشت فعلی

تعیین شاخصهای پایداری منابع محیط زیست....
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Max Z

 -1محدودیت سطح زیر کشت
X1= 19750
X3= 20000
X1+ X2 + X3 +X4 + X5+ X6 + X7 + X8 + X9 +
X10 ≤ 53200
 -2محدودیت آب مصرفی
0.006X1+ 0.009X2 + 0.0055X3 +0.01X4 +
0.01X5+ 0.013X6 + 0.014X7 + 0.01X8
+0.009X9 +0.009X10 ≤ 373.178
 -3محدودیت کود ازته
0.3X1+ 0.35X2 + 0.25X3 +0.3X4 + 0.2X5+
≤ 0.25X6 + 0.3X7 + 0.25X8+0.2X9 +0.3X10
14443.55
 -4محدودیت کود فسفا
0.25X1+ 0.25X2 + 0.25X3 +0.25X4 + 0.15X5+
≤ 0.15X6 + 0.2X7 + 0.15X8+0.2X9 +0.25X10
12648.2
 -5محدودیت سموم
0.001X1+ 0.006X2 +0.01X4 + 0.0015X5+
0.0025X6 + 0.003X7 +0.004X9 ≤ 74.8825
 -6محدودیت غیر منفی

40y1+ 120y2 + 27y3 +100y4 + 50y5+ 20y6 +
70y7 + 30 y8 + 750y9+ 100y10 ≥ 1215.15 – (1λ) 416.876
 -2محدودیت فازی آب مصرفی
0.006y1+ 0.009y2 + 0.0055y3 +0.01y4 +
0.01y5+ 0.013y6 + 0.014y7 + 0.01y8 +0.009y9
+0.009y10 ≤ 373.178 + (1- λ) 37.3178
 -3محدودیت فازی کود اوره
0.3y1+ 0.35y2 + 0.25y3 +0.3y4 + 0.2y5+ 0.25y6
+ 0.3y7 + 0.25y8+0.2y9 +0.3y10 ≤ 14443.55 +
(1- λ) 1444.355
 -4محدودیت فازی کود فسفا
0.25y1+ 0.25y2 + 0.25y3 +0.25y4 + 0.15y5+
≤ 0.15y6 + 0.2y7 + 0.15y8+0.2y9 +0.25y10
12648.2 +
(1- λ) 1264.82
 -5محدودیت فازی سموم
0.001y1+ 0.006y2 +0.01y4 + 0.0015y5+
0.0025y6 + 0.003y7 +0.004y9 ≤ 74.8825 + (1λ)7.78825
 -6محدودیت پایداری نسبت به آب مصرفی

X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 , X8, X9 ,X10 ≥ 0
همانند قبل الگوی برنامهریزی کسری فازی برای این سناریو بوه

0.006y1+ 0.009y2 + 0.0055y3 +0.01y4 +
0.01y5+ 0.013y6 + 0.014y7 + 0.01y8 +0.009y9
+0.009y10 ≤ 1
 -7محدودیت پایداری نسبت به کود از

تابع هدف

0.3y1+ 0.35y2 + 0.25y3 +0.3y4 + 0.2y5+ 0.25y6
+ 0.3y7 + 0.25y8+0.2y9 +0.3y10 ≤ 1
 -8محدودیت پایداری نسبت به کود فسفا

صور زیر خواهد بود :
Max: λ
-1محدودیت تابع هد

0.25y1+ 0.25y2 + 0.25y3 +0.25y4 + 0.15y5+
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0.15y6 + 0.2y7 + 0.15y8+0.2y9 +0.25y10 ≤ 1
 -9محدودیت پایداری نسبت به سم مصرفی
0.001y1+ 0.006y2 +0.01y4 + 0.0015y5+
0.0025y6 + 0.003y7 +0.004y9 ≤ 1
 -10محدودیت زمین بر حس هکتار

بافنده و همکاران

همانطور که از نتایج این قسمت مشاهده میگوردد .در راسوتای
رسیدن به الگوی پایدار حفو منوابع محویط زیسوت در بخوش
کشاورزی شهرسوتان مشوهد الگووی بهینوه کشوت بوه صوور
 14506هکتار از محصول گندم 14690 ،هکتار از محصول جوو
و  9878هکتار از محصول یونجه میباشد .یعنی با این میوزان از

 y1+ y2 + y3 +y4 + y5+ y6 + y7 + y8+ y9 + y1053200t = 0

کشت محصوت منتخ

-11محدودیت سطح زیر کشت

که حداقل کردن آب مصورفی ،کوود مصورفی  ،سوم مصورفی و
y1-19750t=0
y3-20000t=0

 -12محدودیت آب مصرفی
0.006y1+ 0.009y2 + 0.0055y3 +0.01y4 +
0.01y5+ 0.013y6 + 0.014y7 + 0.01y8 +0.009y9
+0.009y10 -373.178t ≤ 0
 -13محدودیت کود از
0.3y1+ 0.35y2 + 0.25y3 +0.3y4 + 0.2y5+ 0.25y6
+ 0.3y7 + 0.25y8+0.2y9 +0.3y10 - 14443.55t ≤ 0
 -14محدودیت کود فسفا
0.25y1+ 0.25y2 + 0.25y3 +0.25y4 + 0.15y5+
 0.15y6 + 0.2y7 + 0.15y8+0.2y9 +0.25y1012648.2t ≤ 0
 -15محدودیت سموم
0.001y1+ 0.006y2 +0.01y4 + 0.0015y5+
0.0025y6 + 0.003y7 +0.004y9 – 74.8825t ≤ 0
 -16محدودیت غیر منفی
y1, y2, y3 , y4 , y5 , y6 , y7 , y8 , y8 , y9 , y10 , t ≥ 0
-17محدودیت λ
λ<=1
در جدول شماره  4نتایج حاصل از الگووی برناموهریزی کسوری
فازی برای سناریو دوم مطالعه آورده شده است:

به هر چهار هد الگوی برنامه ریوزی

همچنین حداکثر نمودن درآمد ناخالص میباشد خواهیم رسید.
در ایووون قسووومت مقووودار درآمووود ناخوووالص توووابع هووود

از

رقم 12151230به  8386120میلیون ریال بورای هور هکتوار
کاهش یافته است ،مقدار آب مصرفی نیز کاهش یافته است و به
 256/74میلیون متر مکع

برای هر هکتار رسیده است .مقودار

کود اوره مصورفی و کوود فسوفا
به ترتیو

تغییور چنودانی نکردهانود و

برابور  9999و  9828تون در هور هکتوار میباشوند.

همچنین میزان سم مصرفی نیوز هموان  59/528متور مکعو
برای هر هکتار براورد شده است.
نتایج حاصل از برآورد شاخصهای پایداری توابوع هود نشوان
داد که مقدار شاخصهای پایداری کاهش یافته است و پایوداری
آب برابر  ،32664شواخص پایوداری کوود اوره  836/6شواخص
پایداری کود فسفا  904/18و در نهایت شاخص پایداری سوم
برابر 155235میباشد که این نشان میدهد که با ملزم نمودن
کشاورزان منطقه به کشت محصوت استراتژیک گندم و جوو و
وارد نمودن آنها در الگوی کشت بهینوه شواخصهای پایوداری
منابع محیط زیست کاهش مییابد.
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جدول -4نتایج حل برنامهریزي کسري فازي سناریو دوم براي شاخصهاي پایداري
محصول

سطح زیر کشت بهینه

گندم

14506

چغندرقند

0

جو

14690

خربزه

0

خیار

0

گوجه فرنگی

0

پیاز

0

بادمجان

0

یونجه

9879

ذر علوفهای

0
درآمد ناخالص

8386120

آب

256/74

کود اوره

10000

کود فسفا

9828/9

مقادیر تابع هد

سم

59/528

مبدل برنامهریزی خطی

0/0001

شاخص پایداری آب

32664

شاخص پایداری کود اوره

836/6

شاخص پایداری کود فسفا

904/18

شاخص پایداری سم

155235

مأخذ :یافتههای تحقی

نتیجهگیري
در این مطالعه الگوی پایداری منابع کشاورزی در حفو محویط

قابل کشت وجود داشته باشند که نتیجه مطالعه در این قسومت

زیست شهرستان مشهد با استفاده از مودل برناموهریزی کسوری

نشان داد که کشت محصوت گندم ،جو و یونجه بهترین الگوی

فازی تعیین گردید .ایون مطالعوه در دو سوناریو موورد ارزیوابی

بهینه کشت محصوت زراعی منطقه برای حف پایداری منوابع

قرار گرفت در سناریو اول فرض گردید که از تمام زمین موجود

محیط زیست در آن منطقه میباشد و همچنوین نتوایج مطالعوه

استفاده گردد که نتیجه مطالعه در ایون قسومت نشوان داد کوه

نشووان داد کووه ملووزم نمووودن کشوواورز بووه کشووت محصوووت

کشت محصوت جوو ،یونجوه و ذر علوفوهای بهتورین الگووی

استراتژیک گندم و جو در الگوی بهینوه کشوت کشواورز ،باعوث

بهینه کشوت محصووت زراعوی منطقوه بورای حفو پایوداری

کاهش شاخص های پایداری منابع محیط زیست میشود .

منابع محیط زیست میباشد  .در سناریو دوم فرض گردیود کوه

در نهایت پیشنهادا زیر ارایه میگردد:

محصوت استراتژیک ماننود گنودم ،جوو در لیسوت محصووت
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-1استفاده از ابزارهای کنترلی مختلف ماننود مجوزهوا ،سوهمیه

مطالعه :حوضه سد البرز در استان مازنودران) .مجلوه

ها ،کنترل بازاریابی و فروش به منظور حوداقل رسواندن میوزان

مرتع و آبخیزداری ،دوره  68شماره  1ص.65-80 :

استفاده از سموم و کود شیمیایی در محصوت کشاورزی

 )7پنوواهی ،فاطمووه( .)1391تحلیوول عواموول مووؤثر بوور

-2استفاه از محرک های نقدی برای تولید کنندگان محصووت

مدیریت بهینه منابع آب در نظوام کشواورزی ایوران.

ارگانیک و فاقد کوود و سوموم شویمیایی جهوت حفو محویط

پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی ،سال پنجم،

زیست .

شماره  .1ص.101-117:

-3توجه به مسایل زیست محیطی در بحث قیمت گذاری نهواده
های کشاورزی(کود شیمیایی ،سموم و آفت کش ها).
منابع
 )1نظری ،رو اله ،.مهدوی عوادلی ،.محمود حسوین ،.و
یداله دادگر .)1394(.بررسی عوامل مؤثر بور آلوودگی
محوویط زیسووت در ایووران طووی دوره .1353-1392
فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش های رشد و توسعه
اقتصادی .سال ششم ،شماره .21صص.47-60:
 )2مراد حاصل ،نیلوفر ،.و امیر حسین مزینی.) 1387 (.
ارزیابی نقش دولت در چالش هوای زیسوت محیطوی
ایران(رویکوورد اقتصوواد محوویط زیسووت) .علوووم و
تکنولوووویی محووویط زیسوووت .دوره دهم.شوووماره
چهار.ص.11-23:
 )3فراهانی فرد ،سعید .)1388(.اصال الگوی مصور و
محوویط زیسووت .فصوولنامه علمووی پژوهشووی اقتصوواد
اسالمی .سال نهم ،شماره .34ص.97-123:
 )4احدی ،علی ،.و علی حاجی نوژاد .)1389( .تخریو
محیط زیست مانعی در برابر توسعه پایدار .مجموعوه
مقات چهوارمین کنگوره بوین المللوی جغرافیودانان
جهان اسالم.ایران-زاهدان.ص.1-14 :
 )5کرمی ،عز اله ،.و مرضویه کشواورز .)1394( .ابعواد
انسووانی حفاظووت از منووابع طبیعووی .علوووم توورویج و
آموووزش کشوواورزی ایووران .جلوود  ،11شووماره .2
ص.101-120:
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