
 چکیده:
ش طبق پیطی سال های اخیر به دلیل تغییرات آب و هوایی منابع آب شیرین کاهش بسیار زیادی داشته است. به طوری که 

همراه با افزایش جمعیت جهان این واقعیت  درصد کاهش می یابد. 02منابع آب شیرین   0202بینی های سازمان ملل تا سال 

اکثر فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند و به اکوسیستم ها و . می تواند یک بحران جهانی آب ایجاد کند

منابع آبی محلی خود برای تولید مواد غذایی وابسته هستند. همچنین با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای موادغذایی، 

ز به استفاده از منابع آبی را گسترش داده است. در صورتی که الگوی کشت مورد استفاده بهره برداران بر اساس سیاست های نیا

مدیریت یکپارچه منابع آبی منظور نشود در بلندمدت ضمن کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد مشکلاتی مانند فقر و مهاجرت، 

 هد داشت.خطر از بین رفتن منابع آبی نیز وجود خوا

هدف از این تحقیق مدل سازی الگوی کشت بهینه در شرایط و سناریوهای مختلف در حوضه آبی مارون و جراحی بوده است. 

در راستای برآورد الگوی کشت بهینه بر اساس وضع موجود، پرسش نامه هایی شامل پرسش نامه بهره برداران، پرسش نامه باز 

، پرسش نامه رتبه بندی فازی،  پرسش نامه رتبه بندی فازی در زمینه های مختلف به نخبگان، پرسش نامه آب و منابع آبی

ضرایب فنی الگوی کشت، از پرسش نامه  صورت باز و بسته و فازی طراحی و به وسیله بهره برداران و نخبگان تکمیل گردید.

لاعات کاشت محصول شامل مراحل آماده سازی بهره برداران  استخراج شد. در این پرسش نامه اطلاعات ویژگی های خانوار، اط

و شخم زنی و غیره و نیز اطلاعات داشت محصول شامل مراحل آبیاری، میزان انواع کودها و غیره و همچنین اطلاعات برداشت و 

 هزینه های آن و اطلاعات فروش محصول استخراج شده است.  برای تحلیل حساسیت ضرایب فنی از پرسش نامه رتبه بندی یا

نخبگان و  نیز پرسش نامه رتبه بندی فازی  استفاده شد. با استفاده از این پرسش نامه ها، اولویت بندی  0پرسش نامه شماره 

محدودیت های اساسی کشت و نیز اولویت کشت در شرایط مختلف نرمال، خشکسالی و ترسالی بررسی شد. سپس با استفاده از 

زی، اولویت بندی کشت محصولات از دیدگاه کارشناسان استخراج شد. با توجه به این اطلاعات مطابق محاسبات ماتریس فا

اهمیت این تحقیق در زمینه آب و آب مجازی، در حوضه آب، حق آبه و تخصیص آب، پرسش نامه دیگری به نام پرسش نامه 

.  بر اساس برخی از نتایج آب و منابع آبی طراحی و نظر کارشناسان این بخش در حوضه آبی مارون و جراحی استخراج شد

اطلاعات توصیفی، در شبکه های آبیاری بهبهان و جایزان محصولات کشت شده و قابل کشت شامل گندم، یونجه، جو، کلزا، 

هندوانه،گوجه، لوبیا، کنجد، نخود، ماش، پیاز، انواع سبزی، باقلا و خربزه و برنج و گیاهان دارویی است. در شبکه رامهرمز گندم، 

کلزا، ماش، کنجد، آفتابگردان، سیر، پیاز و جو در شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر گندم،  جو ، کلزا، خربزه، ماش، کنجد،  برنج،

لوبیا و در شبکه آبیاری و زهکشی شادگان محصولات زراعی گندم، جو، بامیه، سودانگراس،خیار و خربزه به صورت تاریخی کشت 

 شده است. 

امه نخبگان در ارتباط با مشکلات مدیریت منابع آب، اغلب مسائل موجود در این بخش شامل نبود مطابق نتایج تحلیل پرسش ن

دانش و آموزش کافی باعث استقبال کمتر از شیوه های آبیاری جدید شده و تخریب تاسیسات نبود امنیت برای این تاسیسات و 

سیده است. از دیگر دلایل استقبال کمتر از شیوه های نیز در برخی شبکه ها به دلیل نوع خاک و شرایط به تاسیات آسیب ر

نوین آبیاری می توان به مشاع بودن اراضی، عدم تامین آب از سد مارون و عدم آگاهی از نحوه کار و نگهداری ادوات و تجهیزات 

واهی نند استفاده از بذرهای گآبیاری اشاره کرد.  در ارتباط با افزایش عملکرد محصولات و مدیریت بهینه منابع آبی نیز مواردی ما

شده و اصلاح شده، مدیریت تغذیه گیاه؛ آبیاری به موقع،استفاده از ماشین های جدید برای برداشت، جلوگیری از تلفات دانه، 

افزایش کیفیت آب و استفاده از محصولات کم آب علاوه بر استفاده از کارشناسان باتجربه و کشت به موقع و استفاده درست از 

ر و کود عنوان شده است. از کارشناسان حوضه آب و مدیران باتجربه در ارتباط با مهمترین چالش ها در زمینه آب و منابع بذ

آبی و تخصیص آن به کشاورزان سوال شد که پاسخ ها شامل بروز رسانی سند ملی آب، چالش عدم رعایت کشت مناسب توسط 

ی کشت و استفاده از روش های نوین آبیاری، عدم تخصیص منابع آب در بخش کشاورزان،  کمبود منابع آبی، عدم رعایت الگو

کشاورزی مبتنی بر بهره وری آب، وجود کشت های غیر مجاز و بدون تخصیص بخصوص در حوزه میانی)رودخانه رامشیر تا 

لحاظ  تابستان، عدمگرگر(  و عدم امکان تامین آب مطابق با تخصیص کمیته منابع آب بخصوص در شرایط خشکسالی و فصل 

شدن پتانسیل هر شبکه در تعیین الگوی کشت، وارد شدن زه آب های اراضی کشاورزی و فاضلاب شهری درطول  مسیر رودخانه 

 جراحی  تا پایین دست حوزه  و افت شدید کیفیت آب برخی از این مسائل بوده است. -مارون

رتباط با اهمیت هر یک از محدودیت های موثر بر کشت محصولات یکی دیگر از نتایج کسب شده از پرسش نامه نخبگان در ا

زراعی از نظر کارشناسان فن بوده است. برخی از نتایج تحلیل های فازی نشان داد فاکتورهایی مانند دسترسی به آب و رعایت 

، سود دهی محصول، دسترسی حق آبه ها و وجود منابع آبی، هزینه تولید، منابع مالی و بیمه، در دسترس بودن کود و بذر و سم



به بازار فروش، سیاست های حمایتی دولت، ریسک پذیری نسبت به محصولات جدید، آشنایی با شیوه های جدید تولید و 

سازگاری اقلیمی محصولات به ترتیب با وزن های مختلف بر الگوی کشت بهره برداران موثر بوده است. با درنظر گرفتن هر یک 

تعیین اولویت کشت محصولات با در نظر گرفتن هر یک از محدودیت های مشخص شده در شرایط نرمال  از این محدودیت ها،

آبی و خشکسالی به طور جداگانه مشخص شد. به عنوان مثال در صورت محدودیت دسترسی به آب، اولویت کشت به ترتیب 

سیر، سیب زمینی، سویا ابی، نبات علوفه ای، سایر  شامل حبوبات دیم، کنجد، جو، کلزا آبی، گندم، حبوبات دیم، بامیه، پیاز،

جالیزی، سبزی، گوجه فرنگی، ذرت و شلتوک بوده است. این نتایج در حقیقت درجه بندی شدت خشکسالی و تغییر الگوی 

 کشت را نشان می دهد.

وثر است و سازمان ها و از آنجا شرایط مختلف اقلیمی و وضعیت و شرایط اقتصادی و اجتماعی بر الگوی کشت بهره بردار م

نهادهای متولی آب و منابع آبی  مانند سازمان آب و برق خوزستان و نیز سایر دستگاه ها ی اجرایی مانند سازمان جهاد 

کشاورزی به دنبال تخصیص بهینه آب و منابع موجود در راستای رسیدن به اهداف توسعه محصولات کشاورزی و تامین 

هستند، تعیین الگوی کشت بهینه با استفاده از پارامترهای واقعی گام اساسی در مدیریت نظام  نیازهای آبی و زراعی جامعه

LPمند بهینه استفاده از منابع آبی است. بر این اساس از مدل برنامه ریزی خطی و تحلیل های  متریک برای هدف گذاری  

و مفاهیم آب مجازی و مزیت نسبی و حساسیت  منافع کشاورز با منظور کردن محدودیت های مختلف و استفاده از مباحث

های محصول نسبت به تغییر در میزان آب مورد نیاز استفاده شده است. در این تحقیق مدل های طراحی شده شامل تابع 

هدف ماکزیمم سازی سود برای تعیین الگوی کشت بهینه، مدل سازی الگوی کشت بهینه بر اساس مدل حداقل سازی آب و 

و هدفه بر مبنای ماکزیمم سازی سود و حداقل سازی آب است. در هر یک از این مدل ها محدودیت هایی شامل مدل سازی د

توابع محدودیت آب در ماه های مختلف بر اساس ضرایب نیاز آبی محصولات و جدول تنش آبی، تابع محدودیت هزینه، تابع 

استفاده شده است. این برآوردها برای  هر یک از هشت  محدودیت زمین، تابع محدودیت فروش محصول و سایر محدودیت ها

شبکه آبیاری و زهکشی شامل شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان شمالی، شبکه آبیاری و زهکشی بهبهان جنوبی، شبکه آبیاری و 

شی زهکشی جایزان و فجر، شبکه آبیاری و زهکشی رامهرمز، شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر راست، شبکه آبیاری و زهک

 رامشیر چپ، شبکه آبیاری و زهکشی شادگان راست و شبکه آبیاری و زهکشی شادگان چپ انجام شده است.


