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  چكيده

يري آرمـان خودكفـايي از سـوي ديگـر،     پـذ  محدوديت منابع آب و خاك بخاطر موقعيت جغرافيايي و اقليمي كشور از يـك طـرف و اهميـت تحقـق    
سـطح   بـه  جهـت دسـتيابي   ريزي برنامه اقتصادي در اين زمينه، هاي حل يكي از راه. سازد برداري بهينه از منابع آب و خاك را امري اجتناب ناپذير مي بهره

هاي سري زمانيِ قيمـت   استاي اين هدف با استفاده از دادهي حاضر در ر مطالعه. مي باشد زراعي هاي فعاليت سازي بهينه با همراه آبي منابع بهينه مصرف
كشت و ميزان  ي در دشت كوار واقع در استان فارس، تعيين الگوي بهينه) 1389-1390(اي  پرسشنامهو اطالعات  1378-1388هاي  و عملكرد طي سال

نتايج حاكي از آن است كه هدف حـداكثر سـود در مقايسـه بـا     . ه قرار دادريزي رياضي مورد توج بهينه آبِ كشاورزي مورد نياز را با استفاده از مدل برنامه
گريـزي زارع   همچنين ميـزان مصـرف آب بـا ريسـك    . كند اما ميزان مصرف آب آن نيز بيشتر است هدف حداكثرسازي مطلوبيت، سود بيشتري ايجاد مي

  . كند ده نميگريز از تمامي امكانات آبي خود استفا بردار ريسك رابطه عكس دارد و بهره
  

  ريزي رياضي، دشت كوار الگوي كشت، آب زيرزميني، برنامه :هاي كليدي واژه
  
    1 مقدمه
عامـل   مهمتـرين  آب ايـران،  چون خشكي نيمه و خشك نقاط در
 اصولي اسـتفاده از  مديريت كه است اقتصادي توسعه در كننده محدود

 استحصـال  هب ايران وابسته كشاورزي. است اي ويژه اهميت داراي آن،
 درچند زيرزميني آب منابع از حد بيش برداشت و است زيرزميني آبهاي
 و اسـت  شـده  ايستابي سطح قابل مالحظه كاهش به منجر اخير دهه

 از رويـه  بـي  برداشـت  كـه  اسـت  هـايي  از اسـتان  يكـي  فـارس  استان
 87مناسـب باعـث شـده در     مـديريت  عدم و زيرزميني آب هاي سفره

ــيالن آب  دشــت 90دشــت از مجمــوع  كشــاورزي اســتان فــارس، ب
جـدي   مشـكل  بـا  اسـتان  آبِ كشاورزي بخش زيرزميني منفي شده و

اين شـرايط،   در .باشد ها، دشت كوار مي يكي از اين دشت. شود مواجه
 ملـي،  سرمايه عنوان به آب منابع به بيشتر خسارات از جلوگيري جهت
 و اهميـت  به توجه با و كشاورزي بخش در گذاري سرمايه امنيت ايجاد
 غـذايي،  امنيـت  تأمين نظر از ايران اقتصاد در كشاورزي بخش جايگاه
 از بهينـه  و اسـتفاده  حفظ راستاي در منابع مديريت ارزآوري، و اشتغال

 بـه طوريكـه بـا    .)2( اسـت  ضـروري  و الزم كمياب، امـري  منابع اين
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 ويالگـ ( اراضـي  از برداري بهره الگوي با ارتباط در صحيح ريزي  برنامه
به  جلوگيري بحران تشديد از و كرد مديريت را آب براي تقاضا) كشت

 ارائـه  با شود مي تالش پژوهش اين در مهم، اين به توجه با .عمل آيد
 ايـن  كوار، دشت در آبي منابع از بهينه استفاده بر مبتني زراعي الگوي
  .گيرد قرار بررسي مورد مسئله

ديريت منـابع آبـي و   مطالعات زيادي در حوزه كشاورزي بـراي مـ  
بـا  ) 11(نجم و همكـاران  : تعيين الگوي بهينه كشت انجام شده است

ريزي غيرخطي به تخصيص منابع آب و تعيين الگوي  استفاده از برنامه
دهـد توجـه بـه     نتايج نشان مـي  .كشت بهينه در كشور مصر پرداختند

توانـد در حـل    مساله آب به همراه تمركز بـر قيمـت محصـوالت مـي    
با ارائه ) 7(كيورشي و همكاران . ل آب حوزه كشاورزي موثر باشدمساي

هـاي گونـاگون،    مدل اقتصادي و زيست محيطـي و بكـارگيري روش  
اثرات مختلف مديريت آب زيرزميني و اثر مستقيم آن را بر سـوددهي  
 .گياه چغندر قند را در ناحيه كوئينلند استراليا مورد بررسـي قـرار دادنـد   

به بررسي توسعه الگوي كشت و اسـتفاده از آب  ) 6(هويت وهمكاران 
 هديك .ريزي مثبت پرداختند در كاليفرنيا با روش برنامه 2050تا سال 

 اثرات بررسي به تصادفي، ريزي برنامه روش از استفاده با) 8( هيكلي و
 نتـايج . پرداختند كشاورزان درآمد و آبياري بر سطحي آب جريان تغيير
 از ناشـي  درآمـد  بـر  زيـادي  اثـرات  آب، در نوسـان  كـه  دهد مي نشان

 از استفاده با) 9( دپاي و مقدم همچنين .دارد منطقه كشاورزي توليدات
 ايالـت  در مزرعـه  مـديريت  به تصادفي محدوديت با ريزي برنامه مدل
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