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  چکیذُ

ضیَُ ّا ٍ فٌَى هختلفی جْت .اهشٍصُ یکی اص هْن تشیي اصَل هذیشیتی دس ّش اهش تَلیذی ، استفادُ تْیٌِ اص هٌاتع ٍ استعذاد ّای هَجَد است       

ّذف اصلی ایي تحقیق اسائِ .سیاضی ٍ تکٌیک ّای تْیٌِ ساصی است سسیذى تِ ایي هطلَب ٍجَد داسد کِ هتذاٍل تشیي آًْا استفادُ اص فٌَى تشًاهِ سیضی

هحیطی  ٍ تکاسگیشی یک هذل تشًاهِ سیضی سیاضی تشای تعییي الگَی تْیٌِ کطت ، تِ هٌظَس دستیاتی ّوضهاى تِ اّذاف اقتصادی کطاٍسص ٍ اّذاف صیست

شًاهِ سیضی آسهاًی قطعی ٍ آسهاًی فاصی ،  الگَّای هختلف صساعی تشای اساضی تذیي هٌظَس تا استفادُ اص الگَّای تشًاهِ سیضی سیاضی اص جولِ ت. است

سٌاسیَ اٍل تا دس ًظش گشفتي هحذٍدیت ّای صهیي دس دستشع ، ساعت کاس هاضیي آالت ٍ . صیش ًظش ضثکِ آتیاسی دص دس دٍ سٌاسیَ پیطٌْاد ضذُ است

الگَی پیطٌْادی اسائِ  2یست هحیطی تشای تخصیص تْیٌِ آب ٍ صهیي ٍ سایش هٌاتع دسص ٍ اقتصادی، اجتواعیاّذاف هجوَعِ ای هحذٍدیت آب هاّاًِ ٍ

ًتایج . دسصذ اضافِ هی گشدد 25هی ضَد ٍ دس سٌاسیَ دٍم تِ هحذٍدیت ّای سٌاسیَ اٍل ، هحذٍدیت حذاقل ٍ حذکثش سطح صیش کطت تِ هیضاى 

صاى تِ تشتیة تاصدُ تشًاهِ ای،ّضیٌِ ّای سشهایِ گزاسی جاسی حاصل اص هحاسثات تحقیق ًطاى هی دّذ کِ اٍلَیت ّای رٌّی کطاٍس

 65/3ّوچٌیي دس الگَی هٌتخة، آب هصشفی تِ هیضاى . ،هیضاى آب هصشفی ،اضتغال ًیشٍی کاس ٍ هصشف کَد ٍ سوَم ضیویایی هی تاضذ

دسصذ کاّص ٍ هصشف  93/0لیذی تِ هیضاى دسصذ افضایص، اضتغال تِ تثثیت ، ّضیٌِ ّای تَ 56/5دسصذ کاّص، تاصدُ تشًاهِ ای تِ هیضاى 

دس ٍاقع صشفا تا تعاهل تا کطاٍسصاى ٍ اعوال سیاست ّای هٌاسة ٍ . دسصذ کاّص هی یاتذ 71/3ٍ  99/0کَدّا ٍ سوَم ضیویایی تِ تشتیة 

 .  کطاٍسصی پایذاس دست یافت هی تَاى تِ اص جولِ اجشای الگَّای کطت تْیٌِ

 

  هاًی قطعی ، تشًاهِ سیضی آسهاًی فاصی، الگَی تْیٌِ کطت ، کطاٍسصی پایذاستشًاهِ سیضی آس: کلیذیٍاطگاى 

 
  هقذهِ

ضیَُ ّب ٍ فٌَى .اهشٍصُ یکی اص هْن سشیي اغَل هذیشیشی دس ّش اهش سَلیذی ، اسشفبدُ ثْیٌِ اص هٌبثى ٍ اسشًذاد ّبی هَجَد اسز       

ي آًْب اسشفبدُ اص فٌَى ثشًبهِ سیضی سیبؾی ٍ سکٌیک ّبی ثْیٌِ سبصی هخشلفی جْز سسیذى ثِ ایي هكلَة ٍجَد داسد کِ هشذاٍل سشی

هسئلِ ثْیٌِ سبصی دس دًیبی اهشٍص کبسثشد فشاٍاًی دیذا کشدُ اسز ٍ دس ثیطشش ضبخِ ّبی يلَم اص جولِ يلَم اجشوبيی ، هٌْذسی . اسز

ی اًسبًی ٍ دیگش يَاهل ٍ ًْبدُ ّبی سَلیذ ّوَاسُ سأثیش هذیشیز آة ، ًیشٍ. ، ًهبهی ، الشػبد ٍ ثبصسگبًی هَسد اسشفبدُ لشاس هی گیشد

دس ایي ساسشب هی سَاى ثب ثشًبهِ سیضی غحیح ، کطبٍسصاى سا دس جْز اسشفبدُ ثْیٌِ اص ایي . هْوی ثش سَلیذار کطبٍسصی هی گزاسد

اًسبًی ٍ سبیش ًْبدُ ّبی کویبة ًیض هٌبثى ّذایز کشد سب سَلیذار خَد سا افضایص دٌّذ ٍ دس يیي حبل اص ّذس سفشي آة ، کَد،ًیشٍی 

 .جلَگیشی کٌذ

 

 s.zahirnia.65@gmail.com                                                                      سویِ نْیشًیب
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ٍجوًیزافضایصثشاثشدسثشَاًذسبیبثذسَقٍسیثْشُثشدىثبالسوزثِثبیذ آثیٍدینکطبٍسصیًَوّشدساغلیّذف       

ثخصسَلیذکٌٌذگبىثیطششکِدّذهیًطبى ضذُاًجبمّبیثشسسیٍضَاّذاکٌَىّن،دیگشسَیاص.کٌٌذهمبثلِ َّاٍآةسغییشار

دس(1370آدم خبدمگیشدهیغَسرکٌٌذُسَلیذاحسبساسبسثشسَلیذجشیبى ٍداضشِکوششسَجِالشػبدیهسبئلثِکطبٍسصی

داضشِخَدسَلیذیثشًبهِ دسسیبؾیهسبئلحلثشایّبییسٍشسَلیذیثْیٌِسشکیتیبفشيثشایسَلیذیٍاحذهذیش اگشکِحبلی

سَدثیطششیيٍّضیٌِکوششیيثبسغییشاراسبسثشساٍاحذش ٍکٌذسیضیثشًبهِالگَیٍاسدساگًَبگَىسغییشارسَاًذهی،ثبضذ

کِایيًخسزاسزثشخَسداساغلی خبغیزدٍاصٍالًیدًیبیدسگیشیسػوینیهسئلِکِداضزسَجِثبیذ. کٌذهشستسبصگبس

سٍثِسٍاثْبمٍلكًیزيذمثبسػویندبساهششّبیسَغیفدسکِایي دٍمٍسزسٍثِسٍهشؿبدگبٍُهشًذدّبیّذفثبهسئلِ

احسبسًیبصّبیسفىجْزدسّوَاسُ کِاسزسیبؾیسیضیثشًبهِ،هطکلایيثبسٍیبسٍییساّْبیاصیکیکِاسزثذیْی .سز

 .( 1382ّوکبساى  ٍدَساسذسزا داضشِثْیٌِسیسغییشاخَدیسَسًِیدٍسُقَلدسضذُ

دس ضشایف هَجَد الشػبد کطبٍسصی ایشاى ثِ دلیل يذم ٍجَد ثشًبهِ سیضی ّبی هذٍى ٍ حسبة ضذُ ، سبخشبس کطز هحػَالر        

ثِ ایي سشسیت، . ، ثلٌَ کبفی سا حبغل ًکشدُ اسز ٍ سَلیذ هحػَالر کطبٍسصی ثب ّضیٌِ ّبی الشػبدی ثبالیی غَسر هی دزیشد

ثٌبثشایي اغالح . ز ثًؿی هحػَالر دس ثشخی اص هٌبقك ثِ سغن ضشایف هسبيذ اللیوی اص سَجیِ الشػبدی الصم ثشخَسداس ًیسزکط

سشکیت کطز هحػَالر ثب سَجِ ثِ ضبخع ًیبص ّبی هٌكمِ ای، هًیبس سَدآٍسی ثبالسش کطز هحػَالر دس هٌبقك هخشلف ثش هجٌبی 

دسایي ساسشب ، سحمیك جبسی ثِ ثشسسی الگَی ثْیٌِ کطز (. 1388لٌجشی،)ی ثشخَسداس اسزیک ثشًبهِ سیضی هٌكمِ ای اص اّویز خبغ

 .تاضذ ضجکِ آثیبسی دص دشداخشِ سب ثشَاًذ ساٌّوبی ضبیسشِ دس دبسخگَیی ثِ ًیبصّبی ثشًبهِ سیضی کطبٍسصی

کٌْسبل ٍ  ،( 1384)احوذ هیشصایی، ( 1384) ٍ ّوکبساى  هحوذیبىهكبلًبر هشًذدی دس ساثكِ سًییي الگَی کطز اًجبم ضذُ اسز  ، 

، ( 2007)،  دًیص کی ضبسهب (2006)، لجیت ًجن ٍ ّوکبساى (2004)، اضشیبق ٍّوکبساى (1388)،دبکذاهي ٍ ًجفی (1386)هحوذیبى ،

ثْیٌِ ثب ًشبیج اکثش هكبلًبر اًجبم ضذُ ًطبى هی دّذ کِ الگَّبی کطز اکثش هٌبقك هكبلًِ ضذُ ثْیٌِ ًجَدُ ٍ اسائِ الگَی کطز 

اسشفبدُ اص الگَّبی هخشلف ثشًبهِ سیضی سیبؾی يالٍُ ثش ثْجَد ضشایف هَجَد، ثبيث هی ضَد اص هٌبثى ٍ ًْبدُ ّب ثِ ًحَ هكلَة 

 .اسشفبدُ ضَد

 : ثكَس کلی هكبلًِ حبؾش ثِ دًجبل دسشیبثی ثِ اّذاف صیش هی ثبضذ

  ضٌبسبیی الگَی ثْیٌِ کطز دس جْز حفم هٌبثى دبیِ (1

السی کِ اص ًهش اللیوی ثب ضشایف هٌكمِ سبصگبسی کبهل داضشِ ٍ ًسجز ثِ هحذٍدیز ّب ٍ اهکبًبر هَجَد ًیض گضیٌص هحػَ (2

 .لبثلیز هذیشیز سْل سشی داضشِ ثبضذ

 

 ّا هَاد ٍ سٍش

ب سذٍیي هذلْبی ثشًبهِ سیضی ثكَس کلی چِ دس سكح خشد ٍ چِ دس سكح هلی اهشی ؾشٍسی ٍ اص هفیذسشیي سٍش ّبی سحمیك ث      

ٍجَد اقاليبر . سَجِ ثِ هفَْم اّذاف الشػبدی ٍ فًبلیز ّبی الشػبدی سًشیف ضذُ، دس یبفشي الگَی صسايی ثخص کطبٍسصی اسز

ٍ آهبس هشثَـ ثِ اًَاو سیخ ّبی هخشلف سٌبٍثی سایج دس هٌبقك صسايی، سمَین يولیبر صسايی هٌبقك ثِ سفکیک ًجبسبر صسايی آثی ٍ 

حػَالر سایج دس اساؾی صیش ًهش ضجکِ ٍ ّوچٌیي همذاس ًْبدُ ّبی هخشلف سَلیذی دس ٍاحذ سكح دین ٍ سيبیز سمَین آثیبسی ه

فًبلیز ّبی صسايی ٍ ّضیٌِ ّبی يولیبر سَلیذی هشثَـ ثِ آًْب، سفکیک هشاحل ضخن، دیسک، کبضز، داضز ٍ ثشداضز سذٍیي یک 

ایي ثذاى جْز اسز کِ ّش چِ ایي اقاليبر دس . هی سبصد الگَی ثشًبهِ سیضی سیبؾی هشٌبست ثب ًَو الگَی صسايی خبظ سا حیبسی
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سكح فًبلیز ّبی خشد صسايی جبهى سش ثبضذ، ثْشش هی سَاى اًًکبس سفشبسّبی الشػبدی صسايیي سا دس سكح کالى ضفبفشش ثشسسی ًوَدُ 

سَسًِ ای اص ًهش کوی ثْشش لبثل ّش چِ اثًبد ایي آهبسّبی کوی ضفبف سش ٍ جضئی سش ضَد، سفشبسّبی الشػبدی صسايیي ثشای اّذاف . 

ثب ایي همذهِ ٍ ثب دزیشفشي ایي هسئِ کِ ثْششیي هذل دس ثشگیشًذُ ًَو اقاليبر دس دسششس دس ثخص صسايی، ثِ . دیص ثیٌی خَاّذ ثَد

دس ایي هٌهَس سػوین گیشی هذلْبیی اص ًَو ثشًبهِ سیضی سیبؾی اسز دس صیش سبخشبس الگَّبی ثشًبهِ سیضی سثبؾی هَسد اسشفبدُ 

 .هكبلًِ ثشسسی هی ضَد

سیضی  ٍ قجیًز ثسیبسی اص هسبیل ثشًبهِ ّسشٌذّذفِ   یک سکٌیک ثْیٌِ کشدى سکٍ غیش خكی سیضی خكی  اص آًجب کِ ثشًبهِ

 دس چٌیي ٍؾًیشی سٍضْبی سٌشی ثشًبهِ سیضی  ّذفِ اسز، چٌذ کطبٍسصی

ثب دیطشفشْبی يلوی ٍ سالش هحممبى دس دِّ ّبی اخیش، . ثبضذًوی سَاًذ جَاثگَی خَاسشِ ّبی سػوین گیشًذگبى ٍ سیبسشگزاساى 

سٍش ّبی ًَیٌی دس ثشًبهِ سیضی ثَجَد آهذُ کِ ثب ثکبس گیشی آًْب دس ضشایف سؿبد داضشي اّذاف هَسد ًهش هذیشاى ٍ هحذٍد ثَدى 

سیضی آسهبًی یکی اص اثضاسّبی  ثشًبهِ دس ایي صهیٌِ. هٌبثى سَلیذ، هی سَاى ثْششیي جَاة ّب سا ثشای دسشیبثی ثِ ّذف ّب دیذا کشد

هجٌبی  ّبی آى دسشیبثی ّوضهبى ثِ چٌذیي ّذف ثش اص ٍیژگی کِثبضذ  ّبی چٌذّذفِ دس هذیشیز هی وینػس سحلیلثشجسشِ ثشای 

 .ثبضذ ثٌذی هی  اٍلَیز

 :فشم کلی الگَی ثشًبهِ سیضی خكی آسهبًی لكًی ثِ غَسر صیش اسز

),...,,,( Find 321 cxxxxX 

satisfy   toas So 
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هًٌکس کٌٌذُ  )(

گَی ثشًبهِ سیضی آسهبًی لكًی ثِ غَسر صیش يول هی ثشای حل ال. هی ثبضذ( خكی ٍ غیشخكی) هجوَيِ هحذٍدیشْبی فیضیکی هذل 
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satisfy   toas So 
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jj BXg






















)( , mj ,...,2,1 

 0,, 

ii ddX ,  0. 

ii dd   

Xکِ دس آى، ثشداس هشغیشّبی سػوین گیشی، 

id ٍ

id ثِ سشسیت اًحشافبر هثجز ٍ هٌفی اصiاهیي آسهبى،Z  ثشداسی اص اّذاف

1),(ٍصى دادُ ضذُ، 

 ddW  سبثى خكی اص اًحشافبر هٌفی ٍ هثجز کِ ثب اسشفبدُ اص يٌبغشw ( ٍصًْب ) ُاّویز آسهبًْب دس هذل ًطبى داد

سًذاد اّذاف هذیش، هحذٍدیز ّبی آسهبًی ثِ هجوَيِ هالحهِ هی ضَد ثشای حل الگَّبی ثشًبهِ سیضی آسهبًی ثِ . هی ضَد

 .هحذٍدیز ّبی فیضیکی هذل اؾبفِ هی ضَد

گیشی سًییي ضذُ  آسهبًی ایي اسز کِ ّوِ دبساهششّبی هسألِ ثبیذ ثِ دلز دس هحیف سػوین سیضی ثشًبهِ الگَی سشیي ؾًف اغلی

 ُی فبئك آهذى ثش ایي هطکل، هفَْم فبصی کِ اثشذا سَسف صادثشا. ّب ثبیذ ثِ غَسر لكًی ثبضٌذ  ثبضٌذ ٍ ّوِ اّذاف ٍ هحذٍدیز

سیضی آسهبًی فبصی يالٍُ ثش دسشیبثی ّوضهبى ثِ  سکٌیک ثشًبهِدس . سبصی چٌذّذفِ هكشح ضذ هكشح ضذُ ثَد، ثشای هسبئل ثْیٌِ

سیضی  ثشًبهٍِ سیضی آسهبًی  ضَد ًسجز ثِ ثشًبهِ سَاًٌذ لكًی یب فبصی ثبضٌذ کِ ثبيث هی ّب هی اّذاف ٍ هحذٍدیز ،چٌذیي ّذف

سیَاسی )اسائِ ًوَدًذ کِ دس صیش ثِ آى اضبسُ هی ضَد FGP سیَاسی ٍ ّوکبساًص سٍضی ثشای ثیبى هذل.ذثشسشی داضشِ ثبض هشًبسف

 (.1996ٍ ّوکبساى ، 
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id  ثشایهٌفی هشغیش اًحشافیi آسهبىاهیي ٍiw ٍصى يذدی هشسجف ثب

id دٌّذُ اّویز دسشیبثی ثِ سكح هكلَة   ٍ ًطبىi اهیي

  .ثبضذ هی آسهبًْبًسجز ثِ دیگش  آسهبى

(4) 
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دسغذ اص کل سكح صیش کطز ضجکِ آثیبسی دص سا دس ثشداسد ضبهل هحػَالر  91اًشخبثی دس ایي هكبلًِ کِ حذٍد  هحػَالر صسايی

ؾشایت فٌی سَلیذ هحػَالر صسايی هخشلف دس 1جذٍل. گٌذم، رسر، سیت صهیٌی، دیبص، گَجِ، ٌّذٍاًِ، کلن، َّیج ٍ کبَّ هی ثبضذ

 .هٌكمِ سا ًطبى هی دّذ
 تَلیذ هحصَالت صساعیضشایة فٌی  1جذٍل ضواسُ 

 Xc BE RA B GM L MA FE SE ًام هحصَل

 3.5 450 10 8 4280 16000 4 4000 42603 گٌذم

 2 550 11 6 15950 28800 6 4800 30682 رست

 3.5 700 8 70 25000 75000 25 3000 456 سیة صهیٌی

 9 450 17 50 360 45000 30 1500 1010 پیاص

 17 500 7 200 66200 120000 30 4000 1461 گَجِ

 9 350 8 15 8510 30000 30 1000 459 ٌّذٍاًِ

 6 550 8 100 42710 90000 60 1500 1973 کلن

 14 550 17 80 4500 55000 55 1000 1527 َّیج

 6 600 8 80 11760 75000 50 1500 1411 کاَّ

 دادُ ّبی سحمیك  :هأخز

  Xc : سكح صیش کطز هحػَلc ام ثش حست ّکشبس 

BE : لیوز ثبصاسی ّش کیلَگشم هحػَل دس صهبى ثشداضز ثش حست ّضاس سیبل 

RA :يولکشد ّش ّکشبس هحػَل ثش حست کیلَگشم 

B  :دسآهذ ًبخبلع ّش ّکشبس هحػَل ثش حست ّضاس سیبل 

GM  :ثبصدُ ثشًبهِ ای ّش ّکشبس هحػَل ثش حست ّضاس سیبل 

L  : کبس هَسد ًیبص ّش ّکشبس هحػَل ثش حست ًفش سٍص کبسًیشٍی 

MA  :سبيز/هیبًگیي سبيز کبس هبضیي آالر هَسد ًیبص ثشای کطز ٍ کبس دس ّش ّکشبس صهیي ثش حست ّکشبس 

FE  :کَدّبی ضیویبیی هَسد ًیبص ّش ّکشبس هحػَل ثش حست کیلَگشم 

SE  :شمسوَم ضیویبیی هَسد ًیبص ّش ّکشبس هحػَل ثش حست کیلَگ 

الصم ثِ رکش اسز کِ ثب . اقاليبر هَسد ًیبص اص قشیك دشسطٌبهِ ٍ هػبحجِ ی حؿَسی ثب  کطبٍسصاى ایي هٌكمِ جوى آٍسی گشدیذ

سَجِ ثِ يولکشد ٍ لیوز فشٍش هحػَالر صسايی هخشلف، دسآهذ ًبخبلع هحػَالر هخشلف هحبسجِ، سذس ثب کسش ّضیٌِ ّبی 

 . بصدُ ثشًبهِ ایی ّش هحػَل هحبسجِ ضذُ اسزهشاحل سِ گبًِ کبضز، داضز ٍ ثشداضز، ث
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 ًتایج ٍ تحث
 

دس ایي سحمیك دٍ سٌبسیَ قشاحی گشدیذُ اسز کِ دس سٌبسیَ اٍل هحذٍدیز ّبی فٌی دس ًهش گشفشِ ضذُ دس الگَّبی هخشلف ثشًبهِ 

دس دسششس اسز ٍ سیضی هحذٍدیز صهیي دس دسششس، هحذٍدیز آة دس دسششس هبّبًِ ٍ هحذٍیز سبيبر کبس هبضیي آالر 

هحذٍدیز حذالل ٍ حذاکثش سكح صیش کطز ثشای هحػَالر هخشلف ٍجَد ًذاسد دس حبلیکِ دس سٌبسیَ دٍم يالٍُ ثش هحذٍدیز 

ثِ ایي سشسیت کِ الگَّبی صسايی دیطٌْبدی . ّبی گفشِ ضذُ دس سٌبسیَ اٍل، هحذٍدیز حذالل ٍ حذاکثش سكح صیش کطز ٍجَد داسد

 .    دسغذ سغییش دس ٍؾًیز هَجَد دیطٌْبد هی ضًَذ 25ِ سیضی سیبؾی حذاکثش ثب دس الگَّبی هخشلف ثشًبه

ثذیي هٌهَس اثشذا اٍلَیز ّبی رٌّی ٍ هًیبسّبی سػوین گیشی کطبٍسصاى دس اسسجبـ ثب سػوین گیشی دس هَسد الگَی کطز ضٌبسبیی 

بصی ثب دس ًهش گشفشي هحذٍدیز ّبی فٌی ٍ هحیكی ٍ سذس ثب اسشفبدُ ثشًبهِ سیضی آسهبًی لكًی ٍ ثشًبهِ سیضی آسهبًی ف. هی ضَد

 . اّذاف ضص گبًِ دس ًهش گشفشِ ضذُ، الگَّبی ثْیٌِ کطز دس ساسشبی کطبٍسصی دبیذاس دیطٌْبد هی ضًَذ

دس الگَی ثشًبهِ سیضی آسهبًی اّذاف هخشلفی دًجبل هی ضَد ثٌبثشایي سٍش حل ایي گًَِ الگَّب ثب الگَّبی ثشًبهِ سیضی خكی 

ثشای ّش کذام اص اّذاف هَسد ًهش هذیش ٍاحذ کطبٍسصی یک آسهبى یب حذاکثش سكح هكلَة ثبیذ سًشیف ضَد کِ .لی فشق هی کٌذهًوَ

ثشای آسهبًْبی ( سک ّذفِ) دس ایي هكبلًِ سكَح آسهبًی، همبدیش ثْیٌِ ی ثذسز آهذُ اص حل هذل ّبی ثشًبهِ سیضی خكی هشًبسف

 .هخشلف هی ثبضٌذ

بی قشاحی ضذُ دس ًْبیز سَسف کطبٍسصاى ثبیسشی ثِ کبس گشفشِ ضَد، دس ثبیسشی قجك خَاسشِ ّب ٍ هًیبسّبی اص آًجب کِ الگَّ 

ٍصى ّبیی کِ ثب اسشفبدُ اص هػبحجِ ی حؿَسی ٍ ثش اسبس اٍلَیز  سػوین گیشی آًْب قشاحی ضذُ ثبضذ، ثٌبثشایي دس ایي هكبلًِ اص

ًهش ثذسز آهذُ اسز، ثِ يٌَاى ٍصى هشغیشّبی اًحشافی آسهبى ّبی هَسد ًهش دس ّبی رٌّی کطبٍسصاى ثشای ّشکذام اص اّذاف هَسد 

همبدیش آسهبًی اّذاف هخشلف ، حذٍد سغججشار  2جذٍال . فشایٌذ حل هذل ّبی ثشًبهِ سیضی آسهبًی ٍ آسهبًی فبصی اسشفبدُ هی ضَد

 .هشثَـ ثِ آى ّب ٍ  اٍلَیز سسیذى ثِ اّذاف هخشلف سا ًطبى هی دّذ
 قادیش آسهاًی اّذاف هختلف ٍ حذٍد تغییشات هشتَط تِ آًْاه2جذٍل 

 اّذاف

ٍصى  دٍمسٌبسیَ  سٌبسیَ اٍل

 آسهبى ّب
 همبدیش لبثل اغوبؼ سكح دبییي سكح آسهبًی همبدیشلبثل اغوبؼ دبییيثبال یب سكح سكح آسهبًی

 ثبصدُ ثشًبهِ

 (ّضاسسیبل)ای
2278228000 891838300 1386389700 975344600 891838300 83506300 

4/0 

ّضیٌِ ّبی سشهبیِ 

 گزاسی

 (ّضاس سیبل)

752409900 1309571000 557161100 1227028000 1309571000 82543000 

2/0 

کَد 

 (کیلَگشم)ضیویبیی
29746390 40482900 10736510 39984540 40482900 498360 

15/0 

 15/0 15904 291811 275906 119486 291811 172325سوَم 
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 یبفشِ ّبی سحمیك:هبخز

یی ثشخَسداس اسز ثیطششیي ٍصى هشثَـ ثِ ثبصدُ ثشًبهِ ای هی ثب سَجِ ثِ ایٌکِ افضایص ثبصدُ ثشًبهِ ای ثشای کطبٍسصاى اص اّویز ثبال

ثٌبثشایي اٍلَیز سسیذى ثِ اّذاف هَسد ًهش دس الگَّبی ثشًبهِ سیضی آسهبًی لكًی ٍ آسهبًی فبصی ثب سَجِ ثِ اٍلَیز ّبی رٌّی . ثبضذ

 :کطبٍسصاى ثِ سشسیت صیش هی ثبضذ

 حذاکثش کشدى ثبصدُ ثشًبهِ ای: اٍلَیز اٍل

 حذالل کشدى ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی جبسی: دٍم اٍلَیز

 حذالل کشدى هػشف آة سبالًِ ٍ سثجیز اضشغبل دس ٍؾًیز هَجَد: اٍلَیز سَم

 حذالل کشدى هػشف کَد ٍ سوَم ضیویبیی: اٍلَیز چْبسم

ثِ اّذاف هخشلف حذاکثش اص آًجب کِ هكبلًِ حبؾش ثِ دًجبل دیطٌْبد الگَی صسايی دس ساسشبی کطبٍسصی دبیذاس ٍ دسشیبثی ّوضهبى 

کشدى ثبصدُ ثشًبهِ ایی، کبّص ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی جبسی، هػشف کَدّبی ضیویبیی، هػشف سوَم ضیویبیی، هػشف آة ٍ 

سثجیز اضشغبل هی ثبضذ الصم اسز اص الگَّبی ثشًبهِ سیضی چٌذ ّذفِ ّذفِ اسشفبدُ کشد کِ یکی اص سٍش ّبی حل آًْب ثشًبهِ سیضی 

 . ی اسزآسهبًی لكً

سغییش ( فبغلِ) اص قشفی ثِ دلیل ایٌکِ سكَح آسهبًی دس ًهش گشفشِ ضذُ سَسف سػوین گیشًذگبى چٌذاى دلیك ًیسز ٍ دس یک هحذٍدُ 

ٍلی . ًْبیی اص ثیي ثجشد( سػویوبر) هی کٌذ، ٍاسد کشدى اقاليبر ثِ غَسر لكًی دس هذل هوکي اسز فشغز ّبیی سا دس ًشبیج 

ایي اهش ی اقاليبر سا ثِ ّوبى غَسر ًبدلیك کِ دس دًیبی ٍالًی اسز، ٍاسد هذل کشدُ ٍ لبدس ثِ حل هذل ضذ، چٌبًچِ ثشَاى ثِ قشیم

سفکش فبصی ٍ کبسثشد آى دس ثشًبهِ سیضی هی سَاًذ ثِ ساحشی ایي هطکل سا . ّضیٌِ ّبی فشغز سػویوبر ًْبیی سا ثِ حذالل هی سسبًذ

 4ٍ اّذاف هخشلف هشثَـ ثِ آى ّب دس الگَّبی هخشلف ثشًبهِ سیضی ٍ جذٍل سكَح صیش کطز دیطٌْبدی  3جذٍل . حل ًوبیذ

 دس سغییشار ًسجز ثِ ٍؾًیز هَجَد سكَح صیش کطز دیطٌْبدی ٍ اّذاف هخشلف هشثَـ ثِ آًْب دس الگَ ّبی هخشلف ثشًبهِ سیضی

 .سٌبسیَ سا ًطبى هی دٌّذ دٍ
 هشتَط تِ آًْا دس هذل ّای هختلف تشًاهِ سیضیسطَح صیش کطت پیطٌْادی ٍ اّذاف هختلف :  3جذٍل ضواسُ 

 هحصَالت
 سطح صیش کطت هَجَد

 (ّکتاس)

سطح پیطٌْادی 

 دستیاتی

 ّوضهاى تِ ضص ّذف

دس تشًاهِ سیضی 

 آسهاًی قطعی

سطح پیطٌْادی 

 دستیاتی

 ّوضهاى تِ ضص ّذف

دس تشًاهِ سیضی آسهاًی 

 فاصی

سطح پیطٌْادی 

 دستیاتی

 ّوضهاى تِ ضص ّذف

یضی دس تشًاهِ س

 آسهاًی قطعی

سطح پیطٌْادی 

 دستیاتی

 ّوضهاى تِ ضص ّذف

دس تشًاهِ سیضی آسهاًی 

 فاصی

 39495 46863 21846 37673 42603 گٌذم

 33750 27332 29092 20129 30682 رست

 570 342 7861 0 456 سیة صهیٌی

 758 758 0 0 1010 پیاص

 (کیلَگشم)ضیویبیی

هػشف 

 (هششهکًت)آة
645641100 1020768000 375126900 967781100 1020768000 52986900 

5/0 

 -ًفش)ًیشٍی کبس

 (سٍصکبس
1338761 1338761 66938 1338761 1338761 66938 

05/0 



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

 1290 1826 806 4583 1461 گَجِ

 344 344 0 0 459 ٌّذٍاًِ

 2466 1914 2779 0 1973 کلن

 1145 1145 0 0 1527 َّیج

 1764 1058 0 0 1411 کاَّ

 81582 81582 62385 62385 81582 کل

 941438200 868492700 926117700 785697700 891838300 (ّضاس سیال)تاصدُ تشًاهِ ایی

 1321691000 1272266000 1197731000 946751800 1309571000 (ّضاس سیال)ّضیٌِ ّای جاسی

 40885210 40052080 33266020 30315330 40482900 (کیلَگشم)کَدّای ضیویایی

 280988 294708 192541 250024 291811 (کیلَگشم)سوَم ضیویایی

 1058011000 971523300 833544300 676687000 1020768000 (هتشهکعة)آب

 1338761 1338761 1338761 1338761 1338761 (سٍصکاس-ًفش)اضتغال

 یافتِ ّای تحقیق:هاخز 

 
 تغییشات ًسثت تِ ٍضعیت هَجَد سطَح صیش کطت پیطٌْادی ٍ اّذاف هختلف هشتَط تِ آًْا دس هذل ّای هختلف تشًاهِ سیضی:  4جذٍل ضواسُ 

 هحصَالت

سطح پیطٌْادی دستیاتی 

ّوضهاى تِ ضص ّذف دس 

 تشًاهِ سیضی آسهاًی قطعی

 سطح پیطٌْادی دستیاتی

 ّوضهاى تِ ضص ّذف

 دس تشًاهِ سیضی آسهاًی فاصی

 سطح پیطٌْادی دستیاتی

 ّوضهاى تِ ضص ّذف

 دس تشًاهِ سیضی آسهاًی قطعی

 سطح پیطٌْادی دستیاتی

 ّوضهاى تِ ضص ّذف

 دس تشًاهِ سیضی آسهاًی فاصی

 7.30- 10.00 48.72- 11.57- گٌذم

 10.00 10.92- 5.18- 34.39- رست

 25.00 25.00- 1623.99 100.00- سیة صهیٌی

 25.00- 25.00- 100.00- 100.00- پیاص

 11.70- 25.00 44.81- 213.69 گَجِ

 25.00- 25.00- 100.00- 100.00- ٌّذٍاًِ

 25.00 3.01- 40.84 100.00- کلن

 25.00- 25.00- 100.00- 100.00- َّیج

 25.00 25.00- 100.00- 100.00- کاَّ

 0.00 0.00 23.53- 23.53- کل

 5.56 2.62- 3.84 11.90- (ّضاس سیال)تاصدُ تشًاهِ ایی

 0.93- 2.85- 8.54- 27.71- (ّضاس سیال)ّضیٌِ ّای جاسی

 0.99- 1.06- 17.83- 25.12- (کیلَگشم)کَدّای ضیویایی

 3.71- 0.99 34.02- 14.32- (کیلَگشم)سوَم ضیویایی

 3.65- 4.82- 18.34- 33.71- (هتشهکعة)آب

 0.00 0.00 0.00 0.00 (سٍصکاس-ًفش)اضتغال

 یبفشِ ّبی سحمیك: هأخز 
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دسغذ کبّص ٍ دس  57/11هطبّذُ هی ضَد کِ سكح صیش کطز هحػَل اسششاسژیک گٌذم دس سٌبسیَ اٍل  4ٍ  3ثب سَجِ ثِ جذٍل 

سیض دسشیبثی ّوضهبى ثِ  صهبًی کِ ّذف ثشًبهِ دس سٌبسیَ اٍلّوبًكَس کِ هطبّذُ هی ضَد، . دسغذ افضایص یبفشِ اسز 10سٌبسیَ دٍم 

هطبّذُ هی ضَد ّضیٌِ ّبی  اّذاف ضص گبًِ گفشِ ضذُ ثبضذ ٍ ثب سَجِ ثِ ایٌکِ ایي اّذاف گبّب هشٌبلؽ ٍ هشًبسؼ ّوذیگشًذ،

، 12/25، 71/27سشهبیِ گزاسی جبسی، هػشف کَدّبی ضیویبیی، هػشف سوَم ضیویبیی، هػشف آة ثِ سشسیت دس سٌبسیَ اٍل 

دسغذ کبّص ٍ اضشغبل ًیشٍی کبس ثذٍى سغییش ٍ دس ٍالى سثجیز ضذُ اسز کِ  90/11کبّص، ثبصدُ ثشًبهِ ایی  دسغذ 71/33، 32/14

الگَی دیطٌْبدی ثب اسشفبدُ اص ثشًبهِ سیضی ثجض ّذف حذاکثش کشدى ثبصدُ ثشًبهِ ایی سبیش اّذاف دس جْز هكلَة دیص سفشِ اًذ ٍ دس 

، 54/8ی، هػشف کَدّبی ضیویبیی، هػشف سوَم ضیویبیی، هػشف آة ثِ سشسیت ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی جبس آسهبًی فبصی،

دسغذ افضایص ٍ اضشغبل ًیشٍی کبس ثذٍى سغییش ٍ دس ٍالى سثجیز ضذُ  84/3دسغذ کبّص، ثبصدُ ثشًبهِ ایی  34/18، 02/34، 83/17

 .اسز کِ ّوِ اّذاف دس جْز هكلَة ٍ هَسد ًهش دیص سفشِ اًذ

ی لكًی ثب سَجِ ثِ ایٌکِ حذاکثش کشدى ثبصدُ ثشًبهِ ای یکی اص اّذاف هكبلًِ ثَدُ اسز، ٍلی کبّص ثبصدُ ثشًبهِ دس ثشًبهِ سیضی آسهبً

ای هطبّذُ هی ضَد کِ دلیل آى هی سَاًذ دس سًبسؼ ثَدى اّذاف دس ًهش گشفشِ ضذُ ثب یکذیگش ٍ اٍلَیز ثٌذی دس ًهش گشفشِ ضذُ ٍ 

 .لكًی ثَدى اّذاف ثبضذ

سیَ دٍم  ٍ الگَی دیطٌْبدی حبغل اص ثشًبهِ سیضی آسهبًی فبصی هطبّذُ هی ضَد، ّضیٌِ ّبی سشهبیِ گزاسی جبسی، ّوچٌیي دس سٌب

دسغذ کبّص، ثبصدُ ثشًبهِ ایی  65/3، 99/0،71/3، 93/0هػشف کَدّبی ضیویبیی، هػشف سوَم ضیویبیی، هػشف آة ثِ سشسیت 

ٍ دس ٍالى سثجیز ضذُ اسز کِ ّوِ اّذاف دس جْز هكلَة ٍ هَسد ًهش دیص دسغذ افضایص ٍ اضشغبل ًیشٍی کبس ثذٍى سغییش  56/5

 .سفشِ اًذ

ثٌبثشایي ثب همبیسِ ًشبیج دٍ الگَی ثشًبهِ سیضی آسهبًی ٍ آسهبًی فبصی هطبّذُ هی ضَد کِ فبصی کشدى هذل اًًكبف دزیشی هذل سا ثبال 

ؾوي ایٌکِ سٌبسیَ دٍم ثِ يلز سغییش کوشش دس سكح صیش .فبدُ ضَدثشدُ ٍ ثبيث هی ضَد اص هٌبثى ٍ اهکبًبر ثِ ًحَ هكلَة سشی اسش

 .کطز فًلی ًشبیج ثْشش ٍ لبثل لجَل سشی اسائِ هی دّذ

 

  کلی گیشی ًتیجِ

اثشذا سػَیشی اص ضشایف حبکن ثش کطبٍسصی ضجکِ آثیبسی دص ٍ ًحَُ اسشفبدُ اص هٌبثى سَلیذ هَجَد دس هٌكمِ اسائهِ  دس هكبلًِ حبؾش دس 

ذس اٍلَیز ّبی رٌّی ٍ هًیبسّبی سػوین گیشی ٍ دس ٍالى اّذاف کطبٍسصاى ٍ هسئٍَلیي ثخهص کطهبٍسصی دس اسسجهبـ ثهب     س. گشدیذ

 اههب  اسهز  سهَد  حذاکثشسبصی کطبٍسصاى ّذف هًوَل، قَس ثِ. ضٌبسبیی ضذ سػوین گیشی دس هَسد الگَی کطز هحػَالر صسايی

جولهِ کهبّص هػهشف آة،     اص دیگهشی  اّذاف دی دس ًهش هَسد سَد ثِ ىسسیذ ثش يالٍُ صسايی ثخص هذیشاى ٍ کطبٍسصی هسئٍَالى

 .ثبضٌذ هی کطبٍسصی دبیذاس  سَسًِ ٍ صیسز هحیف حفبنز ًشیجِ دس ٍ سوَم ٍ کَدّبی ضیویبیی هػشف کبّص

 اص ای هجوَيِ شگشفشيًه دس ثب ٍ فبصی آسهبًی سیضی ّبی ثشًبهِ سیضی آسهبًی لكًی ٍ ثشًبهِ هذل اص اسشفبدُ ثبثٌبثشایي دس هكبلًِ فَق 

، ثب سَجِ ثِ هحذٍدیز ّبی فٌهی ٍ فیضیکهی هٌهبثى دس     کطز الگَی سبصی ثْیٌِ دس سًی هحیكی صیسز ٍ اجشوبيی الشػبدی، اّذاف

سهٌبسیَ  . ًشبیج حبغل اص هذل ّبی هخشلف ثشًبهِ سیضی سیبؾی دس دٍ سٌبسیَ اسائهِ گشدیهذ   ضجکِ آثیبسی دص داضشِ اسز ٍ دس دسششس

هجوَيهِ ای  ًهش گشفشي هحذٍدیز ّبی صهیي دس دسششس، سبيز کبس هبضیي آالر دس دسششس ٍ هحهذٍدیز آة هبّبًهِ ٍ   اٍل ثب دس 

الگَی دیطٌْبدی اسائهِ ضهذُ اسهز ٍ     2صیسز هحیكی ثشای سخػیع ثْیٌِ آة ٍ صهیي ٍ سبیش هٌبثى دس  ٍ الشػبدی، اجشوبيیاّذاف 

 2دسغذ اؾبفِ ههی گهشدد ٍ    25دیز حذالل ٍ حذکثش سكح صیش کطز ثِ هیضاى دس سٌبسیَ دٍم ثِ هحذٍدیز ّبی سٌبسیَ اٍل ، هحذٍ
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ّهبی   هذل ،ًشبیج ًطبى هی دّذ. الگَی دیگش دیطٌْبد هی ضَد ٍ دس ًْبیز الگَّبی کطز دیطٌْبدی ثب ٍؾًیز هَجَد همبیسِ گشدیذ

هیضاى دسششسی ثِ ّش  بًْثب اٍلَیز ثٌذی آسهب ٍ خَد لحبل دس هجوَيِ ای اص اّذاف هشمبثل یب هشؿبد ساٌذ سشّلبدس  ثشًبهِ سیضی لكًی

ثهشای  . اهب ؾًف ایي گًَِ هذل ّبی ثشًبهِ سیضی ایي اسز کِ همبدیش اّذاف ثبیسشی ثكَس لكى هطخع ثبضٌذ .ًوبیذ ثشکحذا آسهبى سا

ا دیطٌْبد دادُ اًهذ کهِ ثبيهث    سفى ایي هطکل هٌكك فبصی سا ثب هذل ثشًبهِ سیضی آسهبًی سشکیت کشدُ ٍ هذل ثشًبهِ سیضی آسهبًی فبصی س

اسشفبدُ ًوَدُ ٍ ؾوي اًًكبف دزیشی هذل ثبيث هی ضهَد اص هٌهبثى ٍ اقاليهبر ثهِ     ( فبصی) هی ضَد اص اقاليبر ثِ ّوبى ًحَ ًبدلیك

ِ . ًحَ هكلَة سشی اسشفبدُ ًوَد اسهشفبدُ   ثٌبثشایي دس ایي هكبلًِ اص هذل ثشًبهِ سیضی آسهبًی فبصی ًیض ثشای قشاحی الگَی صسايی ثْیٌه

 .ضذُ ٍ ثش اسبس ًشبیج ثذسز آهذُ ًسجز ثِ آسهبًی ًشبیج ثْشش ٍ لبثل لجَل سشی سا اسائِ کشدُ اسز

-ّبی سحمیك دیطٌْبدار صیش دس جْز ثْجَد الگَی صسايی هٌكمِ هَسد ًهش ثب سکیِ ثش اغَل کطبٍسصی دبیذاس اسائِ ههی ثب سَجِ ثِ یبفشِ

 :ضَد

س ایي هكبلًِ ثشگشفشِ اص ٍالًیز ّبی هَجَد دس هٌكمِ هی ثبضهذ، لهزا ههی سهَاى ثهب دس ًههش       اص آًجب کِ الگَّبی اسائِ ضذُ د .1

گشفشي لیَد ٍ هشغیشّبی الگَّبی اسائِ ضذُ دس ایي هٌكمِ، دس سبیش هٌبقك الگَی کطهز جذیهذی اسائهِ ًوهَدُ ٍ الگَّهبی      

 .ی هٌكجك ثب اللین ّوبى هٌكمِ سا اسائِ ًوَدکطز فًلی ایي هٌبقك سا سًذیل ًوَد، ثِ ثیبى دیگش ثشای ّش هٌكمِ ای، الگَ

ثش اسبس الگَّبی دیطٌْبدی هیضاى اسشفبدُ اص کَدّب ٍ سوَم  ضیویبیی کبّص خَاّذ یبفز، لهزا الصم اسهز سیبسهز ّهبی      .2

هحلی ٍ هٌكمِ ای ثِ گًَِ ای قشاحی ضَد کِ سَصیى کَدّبی ضیویبیی دس سؿبد ثب هیضاى کبّص اسشفبدُ اص کَدّبی ضهیویبیی  

 .  دس الگَّبی دیطٌْبدی ًجبضذ

اگشچهِ کسهت دسآههذ    .  ًشبیج حبغل اص الگَی رٌّی کطبٍسصاى ثیبًگش ًگبُ هثجز کطبٍسصاى ثِ حفم هٌهبثى آثهی ههی ثبضهذ     .3

لهزا ثهب   . هْوششیي اًگیضُ ثشای فًبلیز ّبی کطبٍسصی اسز ٍلی ثسشش اسشفبدُ  ثْیٌِ اص هٌبثى آثی دس هٌكمِ فشاّن ضهذُ اسهز  

. ثشًبهِ ّبی ّوگبًی دس ایي صهیٌِ دس سكح ًَاحی سٍسشبیی هٌكمِ اهکهبى هَفمیهز ٍجهَد خَاّهذ داضهز      ایجبد جلسبر ٍ

 . ثٌبثشایي هی سَاى سیبسز ّبی هٌكمِ ای ٍ هلی سا ثِ سوز حفم هٌبثى آثی کطَس سَق داد
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Abstract  

Today, one of the most important management principles involved in production is efficient use of 

resources and capacities available. There are various methods and techniques to achieve this goal; 

the most commonly used one is mathematical programming techniques and optimization 

techniques. The main purpose of this research is presentation and application of a mathematical 

programming model to determine the optimal cropping pattern in order to achieve the economic 

goals of farmer and environmental goals. Therefore, using mathematical programming models, 

including crisp goal programming and fuzzy goal programming, different patterns of agricultural 

for lands under Dez irrigation network have been suggested in two scenarios. First scenario 

considering restrictions on land availability, working time of machineries and monthly water 

restrictions and set of economic, social and environmental goals for the optimal allocation of water, 

land and other resources is presented in two suggested models. In the second scenario, minimum 

and maximum limits on land under cultivation by 25 percent are added to first scenario restrictions. 

The results of the calculations showed that mental priorities of farmers are program efficiency, 

current investment costs, amount of water consumed, employment of labor and use of chemical 

pesticides and fertilizer, respectively. Also, in selected model, the amount of water consumed is 

reduced to 3.65 percent, the program efficiency is increased to 5.56 percent, employment in 

stabilization, production costs are reduced to 0.93 percent, and use of chemical fertilizers and 

pesticides are reduced to 0.99 and 3.71 percent, respectively. Indeed, sustainable agriculture could 

be achieved only by interaction with farmers and implement appropriate policies including 

implementation of optimal cropping patterns. 
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