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Abstrac
As one of the essential commodities in the agricultural sector, rural
farmers generally cultivate rice based on experience in agricultural
fields. This method of cultivation has led to a waste of natural
resources. In this study, the aim is to find suitable areas and determine
the pattern of rice cultivation using a two-phase methodology. In the
first phase, GIS integration and the best-worst method have been used
to classify suitable areas for rice cultivation in Iran. The first phase's
result is considered an input to the second phase, i.e., the optimization
model to determine the pattern of rice cultivation. A multi-stage
stochastic optimization approach has been used in the second phase to
consider the weather uncertainty in all periods. Climatic conditions in
each period are modeled in three scenarios. The application of the
proposed model has been investigated in a case study in Iran. As a
result, it has been observed that most of the suitable areas for rice
cultivation are located in the north and western parts of Iran. Also, the
suitable cultivation pattern for most rice farmers is the high-yield
cultivation using the transplanting method.
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چکیده
برنج بهعنوا ن یکی از کاالهای اساسی در بخش کشاورزی عموماً توسط کشاورزان روستایی بر اساس
تجربه در مزارع کشاورزی کشت میشود .کشت سنتی این محصول به هدررفت منابع طبیعی ،مانند
ذخایر آب ،منجر شده است .هدف پژوهش حاضر یافتن پهنههای مناسب و تعیین الگوی کشت برنج با
استفاده از یک روش دومرحلهای است .در قسمت اول برای دستهبندی پهنههای مناسب برای کشت
برنج در ایران از ادغام سیستم اطالعات جغرافیایی با روش بهترین ـ بدترین استفاده شد .مرحله اول
بهعنوان ورودی به مرحله دوم ،یعنی مدل بهینهسازی برای تعیین الگوی کشت برنج در نظر گرفته
میشود .برای درنظرگرفتن شرایط آبوهوایی در همه دورهها از رویکرد بهینهسازی تصادفی چندمرحلهای
استفاده شد .شرایط آبوهوایی در هر دوره در سه سناریو موردبررسی قرار گرفت .کاربرد مدل در مطالعه
موردی کشور ایران بررسی شد .نتایج نشان میدهد که بیشتر پهنههای مناسب برای کشت برنج در
شمال کشور و قسمتی از غرب ایران قرار گرفته است و الگوی کشت مناسب برای بیشتر کشاورزان،
کشت برنج پرمحصول و به روش نشایی است.
کلیدواژهها :آمايش سرزمین؛ الگوی کشت برنج؛ سیستم اطالعات جغرافیايي؛
برنامهريزی تصادفي چندمرحلهای؛ روش بهترين ـ بدترين.
 .1مقدمه
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افزایش جمعیت سبب نگرانی جدی جوامع بشری در تأمین مواد غذایی بر پایه کشاورزی شده
است []32 ،14؛ همچنین به علت ویژگیهای خاص محصوالت کشاورزی ،مانند تغییر در تقاضا،
آبوهوا و قیمت کشت ،مطالعه کشت و تولید محصوالت کشاورزی در سالهای اخیر بیشازپیش
موردتوجه پژوهشگران قرار گرفته است .از نظر چرخه عمر ،محصوالت کشاورزی به دو دسته
محصوالت زراعی و محصوالت باغی تقسیمبندی میشوند .محصوالت زراعی شامل آن دسته از
محصوالت کشاورزی میشود که زمان کاشت آنها تا پایان عمر کمتر از یک سال باشد.
محصوالت باغی دارای چرخه عمر طوالنیتری هستند و میتوانند در دورههای متوالی بدون
کشت مجدد استفاده شوند [ .]32 ،14کشور ایران با توجه به شرایط آبوهوایی و شرایط محیطی
مختلط از ظرفیت خوبی برای تولید محصوالت کشاورزی برخوردار است.
برنج یکی از محصوالت غذای پیشرو در جهان است و بعد از گندم بهعنوان مهمترین ماده
غذایی شناخته میشود [ .]4محصول استراتژیک برنج نه بهعنوان یک محصول ،بلکه بهعنوان
زیرمجموعه ای از اقتصاد بخش کشاورزی شناخته شده است .برنج یک محصول مهم برای
کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران است و نقشی مهمی در امنیت غذایی و اشتغال و درآمد
روستاییان دارد .طبق گزارش فائو 1چین ،هند و اندونزی باالترین میزان تولید برنج را در جهان
دارند .هند نهتنها دارای میزان تولید بسیار زیادی بوده ،بلکه یکی از بزرگترین مصرفکنندگان
برنج در جهان است .آمار ارائهشده توسط سایت  www.statista.comاز سال  2008تا 2020
نشان میدهد که حجم تولید جهانی برنج در طول زمان افزایش یافته است؛ بااینحال در
سالهای اخیر با افزایش جمعیت ،رشد قابلتوجهی در تولید برنج مشاهده نشده است .یکی از
عوامل اصلی شناختهشده توسعه پایدار کشاورزی بهکارگرفتن اراضی بر طبق ظرفیت تولید آنها
برای مناسبترین نوع بهرهوری است که بهاصطالح به آن «ارزیابی تناسب اراضی» 2گفته
میشود [ .]11در سال « 1996سازمان غذا و کشاورزی» ،آمایش زمین را بهعنوان ارزیابی
نظاممند زمین و ظرفیت آب از زمین و شرایط اقتصادی و اجتماعی در جهت اتخاذ بهترین گزینه
بهرهوری از زمین تعریف کرد [ .]12یکی از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری و تحلیل برای
آمایش زمین ،سیستم اطالعات جغرافیایی است .سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( 3مجموعهای
قدرتمند از ابزارهایی است که میتواند متغیرهای تولید محلی (دما ،رطوبت ،نوع خاک ،زهکشی
خاک EC ،و  PHخاک) و وزن نسبی آنها را با توجه به اهمیت آنها در دستیابی به تولید بهینه
با استفاده از تصمیمگیری چندمعیاره )MCDM( 4بهدست آورد [.]37

1. FAO
2. Land Suitability Evaluation
3. Geographic Information System
4. Multi Criteria Decision Making
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با توجه به امکانات قدرتمند بهینهسازی ریاضی و  GISدر این پژوهش یک چارچوب
دومرحلهای برای کشت محصوالت کشاورزی پیشنهاد شده است .در مرحلهای نخست GIS ،با
یک روش تجزیهوتحلیل تصمیمگیری چندمعیاره برای تعیین پهنههای کشاورزی ادغام میشود.
ادغام روش تصمیمگیری بهترین ـ بدترین )BWM( 1با  ،GISشاخصی برای انتخاب پهنههای
مناسب برای کشت فراهم کرده و به تصمیمگیران کمک میکند تا برنامهریزی مناسبی برای
کشت برنج انجام دهند .در مرحلهای دوم ،یک مدل برنامهریزی خطی برای مشخصکردن
الگوی کشت برنج در هر پهنه توسعه داده شده است .تغییرات آبوهوایی تأثیرات زیادی در
بخش کشاورزی ایجاد میکند .این نوسانات به تغییر در پارامترها هر دوره منجر شده و موجب
کاهش عملکرد محصول میشود []24 ،20؛ درنتیجه عملکرد محصوالت کشاورزی متأثر از این
شرایط حالت پویا پیدا میکند .بر این اساس ،یک مدل برنامهریزی تصادفی چندمرحلهای برای
برخورد با عدمقطعیت شرایط محیطی مبتنی بر مدل خطی ارائهشده بسط داده شده است که قادر
است در هر دوره تصمیمهای کشت را بر اساس تغییرات آبوهوایی و میزان آب تنظیم کند.
ادامه مقاله حاضر به شرح زیر سازماندهی شده است :در بخش  ،2مبانی نظری و پیشینه
پژوهش توضیح داده شده است .در بخش  ،3مدل پیشنهادی دومرحلهای ارائه میشود .تحلیل
دادهها و یافتههای پژوهش به همراه تحلیل حساسیت در بخش  ،4ارائه خواهد شد .بخش  5به
نتیجهگیری و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی اختصاس دارد.
 .۲مباني نظری و پیشینه پژوهش

در این قسمت بهمنظور آشنایی بیشتر با پژوهشهای انجامشده در حوزه آمایش و الگوی کشت
محصوالت کشاورزی ،تعدادی از پژوهشهای مهم مرتبط در سالهای اخیر مرور شده و مورد
تحلیل قرار گرفتهاند.
مطالعات زیادی برای انتخاب پهنههای مناسب برای محصوالت مختلف با استفاده از
تصمیمگیری چندمعیاره )MCDM( 2و سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( 3انجام شده است .از
دهه  1980روشهای تصمیمگیری چندمعیاره برای ارزیابی مناسببودن زمین مورداستفاده قرار
گرفتهاند [ .]36 ،22 ،19 ،6 ،1در ارتباط با تناسب اراضی ،ترکیب فرایند تحلیل سلسلهمراتبی4
( )AHPو  GISبرای کشت برنج در مطالعات زیادی مورداستفاده قرار گرفته است []28 ،21 ،13؛
همچنین مطالعات زیادی مبتنی بر  GISبرای ارزیابی تناسب زمین برای کشت محصوالت
کشاورزی مختلف ،از جمله تنباکو و برنج صورت گرفته است [ .]23 ،13 ،9 ،7 ،41عالقه
1. Best-worse method
2. Multi Criteria decision making
3. Geographic Information System
4. Analytic hierarchy process
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پژوهشگران به ادغام  GISبا تصمیمگیری چندمعیاره بهطور پیوسته افزایش یافته و روشهای
مبتنی بر ترکیب این دو تکنیک اکنون به یک روش شناختهشده در مبانی نظری آمایش سرزمین
و مکانیابی تبدیل شده است [ .]40 ،34 ،31سلیم 1و همکاران ( ،)2018پژوهشی برای انتخاب
پهنههای مناسب برای کشت آووکادو با استفاده از  GISو تصمیمگیری چندمعیاره در آنتالیای
ترکیه انجام دادند [ .]33رضا و همکاران ( ،)2018پژوهشی بهمنظور تعیین مکانهای بالقوه برای
کشت برنج از طریق ارزیابی چندمعیاره با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی ارائه دادند.
ددوئلو و دنگیز ،)2019( 2برای شاخص مناسببودن زمین برای کشت گندم از رویکرد سیستم
ترکیبی  AHPو  GISاستفاده کردند [ .]8سید محمدی و همکاران ( ،)2019مدلی با استفاده
 AHPو  GISبرای ارزیابی و انتخاب زمینهای مناسب کشاورزی تدوین کردند [.]35
دغدغه اصلی در پژوهش حاضر تعیین پهنههای مناسب برای کشت برنج و تعیین الگوی
کشت مناسب هر پهنه است .این پژوهش با درنظرگرفتن تمایالت ذینفعان مختلف در پی آن
است که آمایش مناسب کشت برنج در ایران را ارائه دهد .هر ساله کشاورزان به علت عدم
برنامهریزی مناسب در کشت برنج بسیاری از محصوالت خود و منافع حاصل از آنها را از دست
میدهند .این پژوهش ابتدا بهدنبال یافتن پهنههای مناسب برای کشت برنج با توجه شرایط
خاکشناسی ،محیطی ،اقلیمی و آبوهوایی است؛ سپس برای هر پهنه الگوی کشت مناسب برنج
را با توجه به شرایط عدمقطعیت آبوهوایی در فصل برداشت تعیین میکند .در جدول  ،1پژوهش
حاضر با برخی پژوهشهای موجود در مبانی نظری مقایسه شده است.
جدول  .1مقایسه پژوهشهای انجامشده در زمینه آمایش و الگوی کشت محصوالت کشاورزی
پژوهشگر /سال
سلیم و همکاران،
(]33[ )2018
ژانگ و همکاران،
(]41[ )2015
نیکو]28[ )2012( ،
ددوئلو و دنگیز،
(]8[ )2019
رابینسون و همکاران،
(]32[ )2010
ژانگ و همکاران،
(]42[ )2010
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پژوهشگر /سال
بابازاده و همکاران،
(]3[ )2015
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(]26[ )2020
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(]17[ )2020
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 .۳روششناسي پژوهش
روششناسي دومرحلهای پیشنهادی

تعريف مسئله .برنج یکی از اصلیترین مواد غذایی در ایران محسوب میشود .تولید برنج در
ایران نه یک انتخاب ،بلکه یک ضرورت مهم و انکارناپذیر است و باید با درنظرگرفتن تمام
جنبههای فنی و اقتصادی تولید آن از جمله بحران آب و تغییرات اقلیمی ،موردبررسی قرار گیرد.
کشت برنج در ایران عموماً توسط کشاورزان خُرد صورت میگیرد و هر کشاورز در رابطه با منابع
در دسترس خود تصمیمگیری میکند .این تصمیمها به هدررفت محصول برنج در هنگام
برداشت منجر میشود و زیانهای مالی بسیاری به کشاورزان و البته منابع ملّی وارد میکند.
کشاورزان تصمیمگیران نهایی در مزارع هستند و معموالً با قیمتها و عملکردهای متغیری مواجه
هستند؛ بنابراین الزم است برای بهرهبرداری مناسب اقتصادی و تولیدی از مزارع کشاورزی ،نوع
و روش مناسب برای کشت با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه اتخاذ شود .تغییر الگوی کشت
کشاورزان یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش خسارات ناشی از تغییرات آبوهوایی است.
تغییر الگو از روش کشت نشایی به دیم در مناطقی که باراش سالیانه و آب دردسترس کمتری
دارند ،باعث افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی میشود؛ درنتیجه تعیین الگوی کشت مناسب
برنج با درنظرگرفتن منابع دردسترس و ریسکهای موجود الزم و ضروری است .بدون یافتن
پهنه های مناسب برای کشت برنج ،تعیین الگوی کشت برنج کاربرد مناسبی نخواهد داشت؛
درنتیجه بررسی یکپارچه آمایش کشت برنج که به یافتن پهنههای مناسب کشت برنج منجر
میشود ،با تعیین الگو کشت برنج یک ضرورت انکارناپذیر است.
با توجه به توضیحات باال ،ابتدا باید پهنههای (زمینهای) مناسب برای کشت برنج با توجه به
شرایط مناسب کشت مشخص شود که این شرایط شامل موارد زیر میشود .1 :شرایط
خاکشناسی :مناسبترین خاک برای کشت برنج ،خاک رسی با الیه غیرقابل نفوذ در عمق  50تا
 150سانتیمتری و همراه با مقدار زیادی مواد آلی است؛  .2شرایط اقلیمی :گیاه برنج در طول
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دوره رشد به آب فراوان نیاز دارد که حدود  10000تا  12000مترمکعب در هکتار است؛ بنابراین
باید در مناطقی با بارندگی کافی ،کشت شود؛  .3شرایط محیطی :کشت برنج هر میزان به منابع
طبیعی آبی از جمله رودخانهها ،مسیلها و دریاچهها نزدیکتر باشد ،بازدهی بیشتری خواهد
داشت؛  .4شرایط آبوهوایی :میانگین دمای موردنیاز برنج هنگام رشد باید بین  20تا  99درجه
سانتیگراد باشد و مناسبترین میزان رطوبت برای گلدهی گیاه برنج 10تا  90درصد است.
زمینهای دارای این شرایط بهعنوان پهنههای مناسب برای کشت برنج شناخته میشوند.
تولید محصوالت کشاورزی از جمله برنج ،وابستگی زیادی به تغییرات محیطی و حوادث
طبیعی مانند سیل ،سرمازدگی و آفات دارد .این موارد ریسکهای ریسکهای را به کشت برنج و
منافع کشاورزان وارد میکند .غیرقابلکنترلبودن این عوامل سبب شده است ،پیشبینی تأثیر این
موارد بر تولید و تصمیمگیری در سطح مزرعه بسیار مشکل شود [ .]20یکی از عوامل طبیعی
تأثیرگذار بر روش الگوی کشت ،شرایط اقلیمی است که در اثر تغییرات ایجادشده در پارامترهای
هواشناسی مانند بارندگی و دما بهوجود میآید .عنصر اقلیمی بارش در ایران نسبت به سایر
پارامترها همچون تابش نور دارای بیشترین نواسانات است .این عامل بیشترین تأثیر را در هنگام
برداشت برنج دارد .این نوسانات اگر بهصورت وزش باد و ریزش باران و تگرگ در زمان گلدهی
باشد ،بسیار زیانبار است .بارندگی در هنگام برداشت برنج هم عملیات مربوط به خشکشدن
برنج را به تأخیر میاندازد و هم عملکرد محصول را بهشدت کاهش میدهند؛ درنتیجه درنظر
گرفتن شرایط آبوهوایی در فصل برداشت یکی از عوامل مهم در میزان برداشت برنج است.
روششناسي دومرحلهای پیشنهادی .برای حل مسئله باال در این پژوهش یک روش
دومرحلهای توسعه داده شده که قادر است بهطور یکپارچه دو مسئله مهم زنجیره تأمین برنج،
یعنی شناسایی پهنههای مناسب و الگوی کشت برنج را بررسی کند و بهخوبی ارتباط بین هر
مرحله با مرحله بعد را نشان دهد .ورودی مرحله دوم از خروجی مرحله قبل تأثیر میگیرد تا نتایج
دو مرحله به هم وابسته شوند؛ درنتیجه نتایج بهدستآمده به واقعیت نزدیکتر خواهد بود .مزیت
بعدی این روششناسی این است که سعی شده است منافع ذینفعان زنجیره تأمین برنج در
مراحل مختلف لحاظ شود .در مرحله نخست ،مسئله از دیدگاه «وزارت جهاد کشاورزی» حل
میشود تا از حداکثر منابع دردسترس بهصورت کارایی استفاده شود .در مرحلهای نخست با
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی الیههای اولیه شناسایی میشود؛ سپس با روش
تصمیمگیری بهترین ـ بدترین هر الیه آن وزندار میشود تا درنهایت با هم ترکیب شوند و
پهنههای مناسب کشت برنج بهدست آید .مرحله دوم ،تعیین الگوی کشت برنج است و از نگاه
کشاورزان حل شده است .در این مرحله مدل با انتخاب نوع و روش کشت مناسب برنج به دنبال
حداکثرسازی سود کشاورزان است .برای درنظرگرفتن شرایط آبوهوایی از برنامهریزی تصادفی
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چندمرحلهای استفاده شده است تا بتواند ریسکهای متوالی در دورههای آتی را در نظر بگیرد.
روششناسی دومرحلهای پیشنهادی پژوهش در شکل  ،1مشاهده میشود .خروجی هر مرحله
مشخص است و میزان وابستگی هر مرحله نسب به یکدیگر را نشان میدهد .با توجه به شکل ،1
در مرحلهای نخست پهنههای مناسب بهدست میآید و بهعنوان ورودی مرحلهای دوم ،یعنی
الگوی کشت ،استفاده میشود .در این مرحله بعد از تعیین الگوی کشت برنج ،میزان برنج
تولیدشده در هر پهنه مشخص میشود تا میزان سودآوری کشاورزان مشخص شود.

شکل  .1روششناسی دومرحلهای پیشنهادی پژوهش
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شناسايي پهنههای مناسب .بررسی تناسب اراضی برای یک کاربری خاص به اطالعات
جغرافیایی و پارامترهای زمینشناسی از منطقهی موردمطالعه نیاز دارد .این اطالعات بر بستر
نقشهها قابلارائه ،ارزیابی و نتیجهگیری هستند .برای این کار از روش تجزیهوتحلیل تناسب
اراضی استفاده میشود .هر منطقه به واحدهایی از مشاهدات چندضلعی یا شطرنجی تقسیم
میشود و هر یک از این واحدها دارای اطالعات زمینشناسی منحصربهفرد هستند [ .]24تناسب
زمین شامل ارزیابی و طبقهبندی واحدهای حوزهی موردمطالعه برای یک فعالیت خاص است.
برای مثال ،تناسب و پایداری کشاورزی به توانایی یک زمین برای تولید مواد غذایی بهطور
نامحدود اشاره میکند؛ بدون توجه به آسیبهای جبرانناپذیری که ممکن است به سالمت
اکوسیستم وارد شود [ .]2سیستم اطالعات جغرافیایی نقش مهم و اساسی در ایجاد سیاست و
فرآیند برنامهریزی آمایش ایفا میکند .این نقش مهم از طریق حلکردن مشکالت تصمیمگیری
فضایی ،الگوهای هوش فضایی و تحلیلهای پیچیده جغرافیایی ادا میشود [ .]27 ،24بر این
اساس مجموعهای از معیارهای موردنیاز برای کشت برنج که بر اساس اطالعات ک ّمی و کیفی
برگرفته از مشاورههای تخصصی ،مصاحبه با خبرگان و پژوهشهای گذشته بهدست آمده ،در این
پژوهش استفاده شده است .این معیارها به چهار گروه اصلی  .1خاکشناسی (جنس خاک و
فرسایش خاک)  .2اقلیمی (دما ،باران ،رطوبت)  .3محیطی (رودخانهها ،کاربری زمین ،پوشش
گیاهی) و  .4توپولوژی (ارتفاع ،شیب ،جهت شیب) تقسیم میشوند .برای بهدستآوردن وزن هر
یک از الیهها و جمعبندی آنها به یک الیه ترکیبی نهایی ،روش بهترین ـ بدترین بهکار رفته
است.
نیازهای خاکشناسي :برنج در خاک های مختلف (فقیر تا غنی) که آب موردنیاز گیاه تأمین
باشد بهعمل میآید؛ البته مقدار آب مصرفی در خاکهای سبک بیش از خاکهای سنگین است.
مناسبترین خاک برای کشت برنج ،خاک رسی با الیه غیرقابلنفوذ در عمق  50تا 150
سانتی متری و همراه با مقدار زیادی مواد آلی است .برنج اصوالً نسبت به شوری خاک و شوری
آب مقاوم است .در صورتی که آب کافی برای شستشوی نمک خاک وجود داشته باشد ،میتوان
از برنج برای اصالح خاکهای شور استفاده کرد؛ درنتیجه بیشتر مناطق ایران مناسب کشت برنج
هستند.
نیازهای اقلیمي :گیاه برنج در طول دوره رشد به آب فراوان نیاز دارد که در حدود 30000
مترمکعب در هکتار است؛ بنابراین باید در مناطقی با میزان بارندگی کافی کشت شود .در مناطقی
که بارندگی آنها در حدود  1000میلیمتر باشد ،کشت برنج امکانپذیر است و محصول خوبی به
دست میآید .چنانچه بارندگی از این مقدار کمتر باشد ،رشد برنج دچار اختالل خواهد شد .وجود
سرما نیز باعث توقف رشد برنج میشود و تولید محصول را پایین میآورد .متوسط دمای موردنیاز
برنج حدود  33درجه سانتی گراد است که این مقدار در مورد ارقام زودرس کمتر و در مورد ارقام
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دیررس بیشتر است و ممکن است به  40درجه سانتیگراد و یا حتی بیشتر نیز برسد .میانگین
دمای محیط کشت برنج باید بین  22تا  30درجه سانتیگراد باشد .هرگاه دمای محیط از 13
درجه سانتیگراد کمتر شود ،برنج با سرما روبهرو میشود؛ همچنین هرگاه دمای محیط از 40
درجه سانتیگراد بیشتر شود ،باعث اختالل در رشد ریشه خواهد شد و گیاه را از بین میبرد .الزم
به ذکر است که رطوبت هوا نیز اگر بیش از اندازه طبیعی ،یعنی باالتر از  80درصد باشد ،تلقیح
بهخوبی انجام نمیشود و دانه تشکیل نخواهد شد؛ بهعبارتدیگر برنج پوک شده و درنتیجه
میزان تولید محصول به میزان زیادی پایین خواهد بود .بهطورکلی رطوبت در محیط کشت برنج
نباید کمتر از  40درصد و بیش از  90درصد باشد .برنج گیاهی است ویژه کاشت در مناطق
باتالقی و بنابراین محیط کشت برنج همیشه باید بهصورت غرقاب باشد.
نیازهای محیطي :کشت دیم و نشایی هر چه به منابع طبیعی آبی از جمله رودخانهها ،مسیلها و
دریاچهها نزدیکتر باشد ،بازدهی بیشتری خواهد داشت .وضعیت موجود مناطق در تصمیمگیری
بسیار تاثیرگذار است .بهعنوان مثال ،اگر زمینی از نظر آبوهوا و خاک برای کشاورزی بسیار
مناسب تشخیص داده شود ،اما جزو مناطق شهری باشد به علت غیرممکنبودن جابهجایی یک
شهر عمالً این گزینه حذف میشود .جدول  ،2کاربری زمین دستهبندی و امتیازدهی شده است.
این الیه از اطالعات «سازمان جنگلها و مراتع کل کشور» استخراج شده است .بر اساس تنوع
پوشش گیاهی اراضی به  7طبقه دستهبندی و امتیازدهی شده است .در جدول  ،3امتیازات باالتر
به معنای تناسب بیشتر برای کشاورزی است.
جدول  .2امتیازدهی از نظر کاربری زمین
زمینهای باير ،باغهای

کشاورزی آبي،

بدون ثمر ،باغهای مثمر،

کشاورزی ديم،

جنگلهای با تراکم

سواحل،

متوسط ،زمینهای

جنگلهای

سنگي

متراکم

5

3

جنگلهای کمتراکم،

زمینهای آبي

مسیلها

7

9

مناطق شهری،
صخرهها،
شورهزارها،
فرودگاه

0

جدول  .3امتیازدهی بر اساس پوشش گیاهی
اراضي
کشاورزی
آبي
9

اراضي ديم
و ديمزارها
7

مراتع

مراتع

جنگل

مراتع

مرغوب و

متوسط

بلوط و

کوهستاني و

استپي

کوهستاني

پسته

سنگي

5

4

3

2

پوشش
گیاهي
شور و

کوير و
درياچه

تپه شني
1

0

154

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال يازدهم ،شماره  ،42تابستان 1400

نیازهای توپولوژی :بهطورکلی با بیشترشدن ارتفاع ،دما کاهش مییابد و بارندگی بیشتر میشود
[ .]39ارتفاع از سطح دریا در رشد برنج تأثیر زیادی ندارد و این گیاه را میتوان تا ارتفاع 1400
متری از سطح دریا نیز کشت کرد .شیب اراضی زیرکشت یکی از مهمترین عوامل رویش و
ثمردهی محصوالت زراعی بهشمار میرود .شیب زیاد باعث افزایش فرسایش خاک و کاهش
جذب آبهای سطحی توسط خاک میشود .الیه شیب از دادههای ارتفاع در محیط نرمافزار
 ARC-GISاستخراج شده است .تابش نور مستقیم خورشید و گرمای آن تأثیر مستقیمی بر رشد و
نمو گیاه دارد .از سوی دیگر وزش بادهای شدید موجب شکستهشدن ساقه برنج و کاهش
محصول برداشتی میشود.
روش بهترين ـ بدترين .سیستم اطالعات جغرافیایی اطالعات پارامترها و معیارهای مؤثر در
بررسی تناسب اراضی در قالب الیههای مختلف در اختیار قرار میدهد .برای رسیدن به نتیجه
نهایی ،با توجه به اینکه معیارهای مؤثر در مطلوبیت یک پهنه از یک معیار بیشتر است باید از
روشهای مناسب برای ترکیب آنها استفاده کرد .تصمیمگیری چندمعیاره یکی از زمینههای
پژوهشی در رابطه با تصمیمگیری در مدیریت علم است و به شکل گسترده توسط پژوهشگران
در حال توسعه است .ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه با توجه به دیدگاه تصمیمگیرندگان از
مهمترین اهداف تصمیمگیری چندمعیاره محسوب میشود .فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی بهعنوان
یک روش شناختهشده در این شاخه از علم ،ابتدا مسئله موضوع موردنظر را به یک ساختار سلسله
مراتبی تبدیل میکند که در آن عناصر تشکیلدهنده این ساختار از اجزای تصمیم تلقی میشوند.
در فرایند  ،AHPوزن (امتیاز) هر معیار از مقایسه دوبهدوی معیارها حاصل میشود و ارزش
(امتیازات) از مقایسه دوبهدوی معیارهای مجاور یکدیگر بهدست میآید .زمانی که تعداد معیارها
افزایش مییابد ،محاسبه وزنها بسیار پیچیده خواهد شد و نیازمند محاسبات زیاد برای بهدست-
آوردن وزنها میشود .روش بهترین ـ بدترین ( )BWMیک روش تجزیهوتحلیل تصمیمگیری
چندمعیاره است که از دادههای مقایسهای کمتری برای بهدستآوردن وزنهای معیارها در
مقایسه با سایر روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ،بهخصوص ،AHPاستفاده میکند و ضریب
همبستگی متناسب با روش  AHPبا توجه به محاسبات کمتر ارائه میکند [ BWM .]30یک
روش تجزیه و تحلیل تصمیمگیری است که برای بهدستآوردن وزن معیارها از آن استفاده
میشود و از مقایسه بهترین و بدترین معیار با معیارهای دیگر بهدست میآید که شامل پنج
مرحله بهصورت زیر است [:]30
گام  :1تعیین مجموعه شاخصهای تصمیمگیری :در این گام ،مجموعـه شـاخصهـا بـهصـورت
( )Cn ،... ،C2 ،C1تعریف میشود؛
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گام  :2مشخصکردن بهترین (دارای بیشترین مطلوبترین) و بـدترین (دارای کمتـرین
مطلوبیت) شاخص؛
گام  :3مشخصکردن ارجحیت بهترین شاخص نسبت به سایر شاخصها با اعـداد  1تـا  9بـردار؛
گام  :4مشخصکردن ارجحیت همه شاخصها نسبت به بدترین شاخص با اعـداد  1تـا 9؛
گام  :5یافتن مقادیر بهینه وزنها ( 𝑛𝑊  :)𝑊1 , 𝑊2 , … ,برای تعیین وزن بهینه هر یک از
شاخصها ،زوجهای 𝑗𝐵𝑎 =

𝐵𝑊
𝑗𝑊

𝑊

و 𝑊𝑗𝑎 = 𝑗 𝑊 تشکیل میشود؛ سپس برای برآوردهکردن این
𝑊

𝑊
𝐵
𝑊| حداقل
شرایط در همه معیارها باید راهحلی پیدا شود تا عبارات | 𝑗𝐵𝑎  | 𝐵 −و | 𝑗𝐵𝑎 −
𝑊
𝑊
𝑗

𝑗

شوند ،با توجه غیرمنفیبودن وزنها میتوان بهصورت رابطه زیر فرموله کرد:
رابطه ()1

𝐵𝑊
𝐵𝑊
| − 𝑎𝐵𝑗 | ,
]| 𝑗𝐵𝑎 −
𝑗𝑊
𝑗𝑊

رابطه ()2
رابطه ()3

|[ 𝑗𝑥𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑀
∑ 𝑊𝑗 = 1
𝑗

𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓

𝑊𝑗 ≥ 0

همچنین میتوان مدل باال را به مدل زیر تبدیل کرد؛
𝑀𝑖𝑛 Ɛ

رابطه ()4
رابطه ()5
رابطه ()6
رابطه ()7
رابطه ()8

𝐵𝑊
|
𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓 − 𝑎𝐵𝑗 | ≤ Ɛ
𝑗𝑊
𝑗𝑊
𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓 − 𝑎𝑗𝑊 | ≤ Ɛ
𝑊𝑊

|

∑ 𝑊𝑗 = 1
𝑗

𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓

𝑊𝑗 ≥ 0

البته مدل خطی تابع باال که بهصورت زیر ارائه شده ،تاکنون نظـر پژوهشـگران را در حـوزه
هـای مختلف به خود جلب کرده است و کاربرد آن روزبهروز بیشتر میشود [ .]25 ،16در این
پژوهش وزنهای شاخصها با استفاده از مدل زیر بهدست میآید.
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𝑀𝑖𝑛 Ɛ

رابطه ()9

𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓 |𝑊𝐵 − 𝑎𝐵𝑗 𝑊𝑗 | ≤ Ɛ

رابطه ()10

𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓 |𝑊𝑗 − 𝑎𝑗𝑊 𝑊𝑊 | ≤ Ɛ

رابطه ()11

∑ 𝑊𝑗 = 1

رابطه ()12

𝑗

𝑗 𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑓

رابطه ()13

𝑊𝑗 ≥ 0

با حل مدل باال مقدار  Ɛمحاسبه میشود و وزنهای بهینه بهدست میآید .شاخص سازگاری
با استفاده از  Ɛبهدستآمده محاسبه میشود که مقدار  Ɛبهینه بزرگتر نشاندهنده نرخ سازگاری
باالتری است و میتوان با استفاده از شاخص سازگاری جدول  4و معادله  ،14نرخ سازگاری را
محاسبه کرد.
جدول  .4شاخص سازگاری با استفاده روش BWM

۹

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

1

𝑾𝑩𝒂

5/23

4/47

3/73

3/00

2/3

1/63

1/0

0/44

0

شاخص سازگاری

()14

Ɛ
شاخص سازگاری

= نرخ سازگاری

تعیین الگوی کشت برنج .بخش کشاورزی به علت وابستگی زیاد به منابع طبیعی و شرایط
آبوهوایی ،تأثیرات بسیاری را در اثر تغییر در دما ،بارش و آب دردسترس کشاورزان ،پذیرا است؛
ازاینرو تغییرات اقلیمی چه در کوتاهمدت (دوره برداشت محصول) و چه در درازمدت ،نقش
تعیینکنندهای در میزان تولید و پایداری آن دارد .این بخش به علت ارتباط با محیط ،بیشترین
تأثیر را از تغییر اقلیم میپذیرد؛ بهگونهای که بارشهای ناگهانی در فصل برداشت برنج موجب
کاهش برداشت محصول و بهتأخیرافتادن محصول برنج خشکشده میشود؛ درنتیجه بهرهوری
تولید محصول تحت تأثیر تغییرات اقلیم و اتفاقات آبوهوایی تغییر مییابد .برای تعیین الگوی
کشت برنج باید از مدلی استفاده شود که بتواند ریسکهای متوالی که در بازههای زمانی بهوجود
میآید را در نظر بگیرد .مخاطرات آبوهوایی در طول رشد و زمان برداشت محصول قابل
پیشبینی قطعی نیست .در چنین شرایطی تصمیمگیرنده باید الگوی کشت خود را متناسب با
شرایط آبوهوایی تنظیم کند؛ بنابراین مدلهای برنامهریزی تصادفی متوالی ( 1)SPRیک
1. Stochastic Programming with Recourse
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تصمیمگیری تطبیقی با ثبات تصمیمگیریهای قبل است؛ بهصورتی که کشاورز هیچگاه
نمیتواند تصمیمهای قبلی خود را مانند کشت محصول تغییر بدهد .مورد دیگر برنامهریزی
تصادفی متوالی به تصمیمگیرنده کمک میکند تا تصمیم خود را با توجه به خطرات آینده اتخاذ
کند.
برنامهريزی تصادفي چندمرحلهای .دانتزینگ و اینفانگر )1993( 1مدل برنامهریزی تصادفی
چندمرحلهای برنامهریزی خطی را بهصورت زیر تعریف کردهاند [.]7
+

رابطه ()15

Ϣ𝑇−1

+…+𝐸(𝐶𝑇−1 𝑋T−1

Ϣ2

min 𝑍 = 𝐶1 𝑋1 + 𝐸(𝐶2 𝑋2
Ϣ𝑇.….Ϣ2
𝐸(𝐶𝑇 𝑋T
) … ))

Subject to:

رابطه ()16
رابطه ()17

=𝑏1
Ϣ2

Ϣ2

رابطه ()20
رابطه ()21

−𝐶1 𝑋1

𝐶2 𝑋2 =𝑏2
.
.
.

رابطه ()18
رابطه ()19

𝐶1 𝑋1

𝑇Ϣ

= 𝑏T

Ϣ𝑇.….Ϣ2

𝐴 𝑇 𝑋T

.
.
.
+

𝑇Ϣ

Ϣ𝑇−1.….Ϣ2

−𝐵T−1 𝑋T−1

≥0

Ϣ𝑇.….Ϣ2

Ϣ𝑇−1

Ϣ2

𝑋1 ,𝑋2 ,…,𝑋T−1 ,𝑋T
Ϣ 𝑇 ϵ 𝛺1 , t=2,…,T

درواقع این روش حالت کلیتر مسئله برنامهریزی تصادفی دومرحلهای است .در ابتدا
تصمیمگیری ( )t=0تصمیم  x0اتخاذ میشود .این تصمیم هزینه قطعی  𝐶0𝑇 𝑋0را به همراه داشته
و درضمن باید در محدودیت  𝐴00 𝑋0 = 𝑏0صدق کند .در دوره دوم دادههای تصادفی
( )A10,A11,C1,b1مشاهده میشوند که خود به مشاهده تصادفی  W1وابسته هستند؛ سپس بر
مبنای این اطالعات  X1اتخاذ میشود .این تصمیم به هزینه  𝐶1𝑇 𝑋1منجر شده و باید در
محدودیت  𝐴10 𝑋0 + 𝐴11𝑋1 = 𝑏0نیز صدق کند .این رویه تا دوره  T-1ادامه مییابد؛
درحالیکه  Tپایان دوره برنامهریزی است .در ابتدای دوره  Tداده تصادفی ()ATT_1,ATT,CT,bT
که وابسته به پیشامد تصادفی  WTاست ،مشاهده میشود .بر مبنای این نگاه ،در لحظه (دوره)
 t=0تصمیمات  X1, … ,XTمتغیر تصادفی هستند که باید خود را با فرآیند تصادفی انطباق دهند.
در ایران تعیین الگوی کشت برنج نیازمند رعایت الزامات و درنظرگرفتن مفروضاتی به شرح
زیر است :در هر سال امکان کشت برنج کممحصول (برنج هاشمی ،طارم و طارم عسگری که از
1. Dantzig & Infabger
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معروفترین آنها هستند) حداکثر در دو مرحله وجود دارد که در مرحلهای دوم از دو اصطالح
کشت مجدد (یعنی مجدداً زمین مانند مرحله اول آماده میشود و کشت بهصورتی نشایی صورت
میگیرد) و رویش مجدد (یعنی بعد از برداشت برنج ،زمین کشاورزی مجدد آبیاری شده و سموم و
کود مناسب استفاده میشود تا ساقه برنج مجدداً رشد کند و محصول بدهد) استفاده میشود .اگر
در مرحلهی اول برنج پرمحصول (مانند شیرودی ،ندا و فجر) کشت شود ،امکان برداشت در
مرحلهای دوم وجود ندارد .کیفیت هر نوع از برنجها متفاوت است؛ درنتیجه قیمت هر نوع برنج نیز
متفاوت است .برنج به دو روش نشایی و دیم کشت میشود .در هر یک از پهنههای مشخصشده
نوع و روش کشت برنج با توجه به میزان آب دردسترس (میزان بارش سالیانه) در هر پهنه
مشخص میشود .با توجه به تفاوت سلیقه بین اقشار جامعه باید برای هر نوع برنج یک میزان
حداقلی از کشت لحاظ شود .برای درنظرگرفتن شرایط آبوهوایی از سه سناریو استفاده شده
است و در هر دوره یکی از این سناریوها رخ میدهد و تصمیمهای دوره بعد مبتنی بر سناریو رخ
داده ،گرفته میشود .شرایط رخدادن در مرحلهای دوم سناریوها با توجه به شرایط بارش در هنگام
برداشت است که شامل  .1شرایط آبوهوایی نامناسب (اگر در هنگام برداشت بارشها کمتر از
میانگین فصلی باشد) .2 ،شرایط آبوهوایی مناسب (اگر در هنگام برداشت بارشها متناسب با
میانگین فصلی باشد) و  .3شرایط آبوهوایی خیلی مناسب (اگر در هنگام برداشت بارشها بیشتر
از میانگین باشد) است .درخت سناریو در شکل  ،2مشاهده میشود.

شکل  .2درخت سناریو تعیین الگوی کشت برنج
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مفروضات:

ـ هر سال از دو دوره تشکیل شده است؛
ـ میزان کشت برنج در هر پهنه به میزان آب دردسترس بستگی دارد؛
ـ در دوره اول از یک سرمایه اولیه برای هزینههای کشت برنج استفاده میشود؛
ـ در هر یک از دورهها امکان سرمایهگذاری مجدد یا ذخیره سود وجود دارد؛
ـ شرایط آبوهوایی در مدل بهصورت سه سناریوی خیلی مناسب ،مناسب و نامناسب در نظر
گرفته شده است؛
ـ در هر پهنه امکان کشت برنج به دو صورت دیم و نشایی وجود دارد؛
ـ نوع برنج کشتشده در هر پهنه به دو صورت کممحصول و پرمحصول بوده و قیمت فروش
هرکدام متفاوت است؛
ـ هزینهها در ابتدای هر دوره و درآمد در انتهای دوره در نظر گرفته شده است.
ـ در هر دوره باید از هر نوع برنج مقدار حداقلی کشت شود.
انديسها

𝑖  :اندیس نوع برنج
𝑗  :اندیس روش کشت 𝑗 = 1 . . . J
𝑟  :اندیس پهنههای مناسب کشت 𝑟 = 1 . . . R
𝑠  :اندیس سناریو 𝑆 𝑠 = 1 . . .
𝑛  :اندیس گره 𝑛𝑛 … 𝑛 = 𝑛0
𝑁 𝑖 = 1 ...

مجموعهها
𝑁  :گرههای موجود } 𝑛𝑛 𝑁 = {𝑛0 . 𝑛1 . … .

́𝑆  :گرههای پایانی
́𝑇  :گرههای میانی

} ́𝑛𝑛 𝑆́ = {𝑛𝑇+1 . 𝑛 𝑇+2 . … .

} ́𝑇 𝑛 𝑇́ = {𝑛1 . 𝑛2 . … .

پارامترها
پهنه r

𝑟𝐴  :میزان هکتار مناسب برای کشت برنج در هر
𝑖 : حداقل درصد برای کشت هر نوع برنج i
𝑛𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑊  :میزان آب در دسترس در پهنه  rدر گره n
𝑛𝑟
𝑗𝑖𝑣𝑊  :میزان آب موردنیاز برای کشت برنج نوع  iبه روش  jدر هر پهنه  rدر گره n
𝑛𝑟𝑉  :میزان آب موردنیاز برای کشت مجدد برنج در هر پهنه  rدر گره n
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𝑛𝑟𝑀  :میزان آب موردنیاز برای رویش مجدد برنج در هر پهنه  rدر گره n

𝑛𝑟𝑗𝑖𝑃  :میزان برنج برداشتشده نوع  iبه روش  jدر هر پهنه  rدر گره  nدر هر هکتار
𝑛𝑟𝑖𝐹  :میزان برنج برداشتشده در هر پهنه  rبهصورت کشت مجدد در گره n
𝑛𝑟𝑖𝐺  :میزان برنج برداشتشده در هر پهنه  rبهصورت رویش مجدد در گره n
𝑛𝑟
𝑗𝑖𝑔𝐶  :میزان هزینه سموم موردنیاز برای کشت برنج نوع  iبه روش  jدر هر پهنه  rدر گره n
در هر هکتار
𝑛𝑟𝑖𝑟𝐶  :میزان هزینه سموم موردنیاز برای کشت برنج نوع  iبهصورت کشت مجدد در هر پهنه r
در گره  nدر هر هکتار
𝑛𝑟𝑖𝑎𝐶  :میزان هزینه سموم موردنیاز برای کشت برنج نوع  iبهصورت رویش مجدد در هر پهنه r
در گره  nدر هر هکتار
𝑛𝑟𝑗𝑖𝑔𝐹  :میزان هزینه آب موردنیاز برای کشت برنج نوع  iبه روش  jدر هر پهنه  rدر گره  nدر
هر هکتار
𝑛𝑟𝑖𝑟𝐹  :میزان هزینه آب موردنیاز برای کشت برنج نوع  iبهصورت کشت مجدد در هر پهنه  rدر
گره  nدر هر هکتار
𝑛𝑟𝑖𝑎𝐹  :میزان هزینه آب موردنیاز برای کشت برنج نوع  iبهصورت رویش مجدد در هر پهنه  rدر
گره  nدر هر هکتار
𝑛𝑟𝑗𝑖𝑔𝐺  :میزان هزینههای عملیاتی برای کشت برنج نوع  iبه روش  jدر هر پهنه  rدر گره  nدر
هر هکتار
𝑛𝑟𝑖𝑟𝐺  :میزان هزینههای عملیاتی برای کشت برنج نوع  iبهصورت کشت مجدد در هر پهنه r
در گره  nدر هر هکتار
𝑛𝑟𝑖𝑎𝐺  :میزان هزینههای عملیاتی برای کشت برنج نوع  iبهصورت رویش مجدد در هر پهنه r
در گره  nدر هر هکتار
𝑛𝑟
𝑗𝑖𝑔𝑃  :قیمت هر تُن محصول برنج نوع  iبه روش  jدر هر پهنه  rدر گره n
𝑛𝑟𝑖𝑟𝑃  :قیمت هر تُن محصول برنج نوع  iبهصورت کشت مجدد در هر پهنه  rدر گره n
𝑛𝑟𝑖𝑎𝑃  :قیمت هر تُن محصول برنج نوع  iبهصورت رویش مجدد در هر پهنه  rدر گره n
𝑛𝑃  :احتمال رخداد گره n
 : 𝑞1مقدار پاداش برای سود بهدستآمده در انتهای دوره زمانی
 : 𝑞1مقدار جریمه برای ضرر بهدستآمده در آنتهای دوره زمانی
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متغیرهای تصمیمگیری
𝑛𝑟
𝑗𝑖𝑋  :میزان برنج کشتشده نوع  iبه روش  jدر پهنه  rدر گره n
𝑛𝑟𝑖𝑌  :میزان برنج نوع  iبهصورت کشت مجدد در پهنه  rدر گره n
𝑛
𝑟𝑖𝐻  :میزان برنج نوع  iبهصورت رویش مجدد در پهنه  rدر گره n
 : 𝑊𝑛+میزان سود در انتهای دوره زمانی در گره n
 : 𝑊𝑛−میزان ضرر در انتهای دوره زمانی در گره n
𝑛𝑊  :میزان سود اضافی یا سرمایهگذاری مجدد در گرههای میانی n
 : 𝑊0میزان هزینه انجام شده در دوره اول
تابع هدف .تابع هدف مدل به دنبال حداکثرسازی سود کشاورزان است و از امید ریاضی مجموع
میزان سود یا ضرر ایجادشده در پایان دوره محاسبه میشود.
) max 𝑍 = ∑ 𝑃𝑛 ( 𝑞1 𝑊n+ − 𝑞2 𝑊n−

رابطه ()22

́𝑆∈n

محدوديتها .میزان هزینه اعمالشده در دوره اول را مشخص میکند و از مجموع هزینههای
سموم ،آبیاری و برداشت بهدست میآید که در رابطه  ،23نشان داده شده است.
𝑟𝑛0 𝑛0
𝑟𝑛0 𝑛0
𝑟𝑛0 𝑛0
𝑗𝑖𝑔𝐹 ∑
𝑗𝑖𝑔𝐶 ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑟 +
𝑗𝑖𝑔𝐺 ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑟 +
𝑋𝑖𝑗𝑟 = 𝑊0

رابطه ()23

𝑟𝑖.𝑗.

𝑟𝑖.𝑗.

𝑟𝑖.𝑗.

رابطه  ،24میزان سود باقیمانده یا سرمایهگذاری مجدد را در دورههای میانی محاسبه میکند
که از تفاضل میزان سود ایجادشده در انتهای دوره قبل و هزینههای اعمالشده در ابتدا دوره
محاسبه میشود.
)𝑛(𝑎

𝑛𝑟
𝑗𝑖𝑔𝑃 𝑟𝑗𝑖𝑋 𝑛𝑟𝑗𝑖𝑃 ∑
𝑟𝑖.𝑗.

رابطه ()24

𝑛∀
́𝑇 ∈

𝑛𝑟𝑖𝑌 𝑛𝑟𝑖𝑟𝐺 ∑ = ∑ 𝐹𝑟𝑖𝑟𝑛 𝑌𝑖𝑟𝑛 + ∑ 𝐶𝑟𝑖𝑟𝑛 𝑌𝑖𝑟𝑛 +
𝑟𝑖.

𝑟𝑖.
𝑛
𝑟𝑖𝐻 𝑛𝑟𝑖𝑎𝐶 ∑
𝑟𝑖.

𝑟𝑖.

+

𝑛𝑊 +

𝑛
𝑟𝑖𝐻 𝑛𝑟𝑖𝑎𝐹 ∑
𝑟𝑖.
𝑛
𝑟𝑖𝐻 𝑛𝑟𝑖𝑎𝐺 ∑
𝑟𝑖.

+
+

میزان سود یا ضرر اعمالشده در پایان دوره زمانی از مجموع میزان سود باقیمانده در دوره
پایانی و مجموع میزان سود باقیمانده یا سرمایهگذاری مجدد انجام شده در دوره دوم و میزان
هزینه اعمالشده در دوره ابتدایی محاسبه میشود که در معادله  ،25نشان داده شده است.
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́𝑆 ∈ 𝑛∀

𝑃𝑎𝑖𝑟𝑛 + ∑ 𝑊𝑛 − 𝑊0

)𝑛(𝑎

𝑟𝑖𝐻 𝑛𝑟𝑖𝐺 ∑ 𝑃𝑟𝑖𝑟𝑛 +

́𝑇∈𝑛∀

𝑊𝑛−

𝑟𝑖.𝑗.
𝑊𝑛+ −

)𝑛(𝑎

𝑟𝑖𝑌 𝑛𝑟𝑖𝐹 ∑
𝑟𝑖.

=

امکان کشت برنج در پهنههای بهدستآمده در دوره اول سال زراعی حداکثر به میزان
مساحت آن پهنه امکانپذیر است و در معادالت  ،26نشان داده شده است.
رابطه ()26

𝑟𝐴 ≤ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑟𝑛0

𝑟∀

𝑗𝑖.

امکان کشت برنج در دوره دوم سال زراعی بهصورت معمول امکانپذیر نیست و امکان
کشت بهصورت کشت مجدد و رویش مجدد فقط در صورتی در هر پهنه امکانپذیر است که در
دوره اول در آن پهنه کشت بهصورت معمول صورت گرفته باشد؛ چون برنج نوع دوم به علت
طوالنیتر بودن دوره رشد محصول ،زمان برای کشت مجدد و رویش مجدد از دست خواهد رفت
و امکان کشت مجدد یا رویش مجدد ،فقط در دورههای دوم هر سال امکانپذیر است .توضیحات
باال در معامالت  27و  ،28تعیین شده است.
رابطه ()27

𝑟∀

رابطه ()28

𝑛 ∀ 𝑖 = 1, 𝑟.

∑ 𝑋𝑖𝑗𝑟𝑛 = 0
𝑖.𝑗.𝑛>𝑛0

𝑛𝑟𝑖𝐻 ≥ 𝑌𝑖𝑟𝑛 +

)𝑛(𝑎𝑟

𝑗𝑖𝑋 ∑
𝑗

مجموع برنج کشتشده در هر سال از هر نوع برنج باید بیشتر یا مساوی میزان حداقل
مشخصشده باشد؛ چراکه انواع برنج دارای کیفیتهای مختلفی هستند و همه مردم قدرت خرید
برنج درجه  1را ندارند .بر این اساس عدالت بین همه افراد جامعه برقرار شود .این محدودیت
بهصورت معادله  ،29نشان داده شده است.
𝑛𝑟𝑖𝐺 )𝑛(𝑎𝑟𝑖𝐻 ∑ + ∑ 𝑌𝑖𝑟𝑎(𝑛) 𝐹𝑖𝑟𝑛 +
𝑛𝑟.

رابطه ()29

𝑖∀

𝑛𝑟𝑖𝐹 )𝑛(𝑎𝑟𝑖𝑌 ∑ +
𝑛𝑟.

𝑛𝑟.

)𝑛(𝑎𝑟

𝑗𝑖𝑋 𝑛𝑟𝑗𝑖𝑃 ∑ ( 𝑖≥ 
𝑛𝑗.𝑟.

) 𝑛𝑟𝑖𝐺 )𝑛(𝑎𝑟𝑖𝐻 ∑ +
𝑛𝑟.

)𝑛(𝑎𝑟

𝑗𝑖𝑋 𝑛𝑟𝑗𝑖𝑃 ∑
𝑛𝑗.𝑟.
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در هر سال به اندازه آب دردسترس آن پهنه برنج میتواند کشت شود که بهصورت رابطه ،30
نشان داده میشود.
رابطه ()30

𝑛 ∀ 𝑟.

𝑟𝐴 𝑛𝑟𝑟𝑒𝑡𝑎𝑊 ≤ 𝑛𝑟𝑉 𝑛𝑟𝑖𝑌 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑟𝑛 𝑊𝑣𝑖𝑗𝑟𝑛 + ∑ 𝐻𝑖𝑟𝑛 𝑀𝑟𝑛 +
𝑖

𝑖

𝑗𝑖.

حدود متغیرهای تصمیمگیری در معادله  ،31نشان داده شده است.
رابطه ()31

𝑛 ∀ 𝑟. 𝑖. 𝑗.

𝑛𝑟
𝑗𝑖𝑋
. 𝑌𝑖𝑟𝑛 . 𝐻𝑖𝑟𝑛 ≥ 0

 .۴تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

کشور ایران بهعنوان یکی از کشورهای مصرفکننده برنج در خاورمیانه شناخته شده است و برنج
بهعنوان غذای اصلی مردم و یک کاالی اساسی در تأمین امنیت غذایی کشور حائز اهمیت است.
انگیزههای مختلفی برای توسعه برنج در ایران وجود دارد که عبارتاند از .1 :دردسترسبودن
آبوهوایی مناسب برای کشت برنج؛  .2مساحت وسیع که هر ساله توسط کشاورزان برنج کشت
میشود؛  .3وابستگی زیاد امنیت غذایی ایران به برنج .در پژوهش حاضر با استفاده از دادهها و
مفروضات بیانشده ،زمینهای مناسب کشاورزی برنج بررسی شدهاند و سپس در هر کدام از
زمینهای کشاورزی ،الگوی کشت بهینه برنج با استفاده از مدل بهینهسازی تصادفی
چندمرحلهای تعیین میشود .درنهایت عملکرد مدل پیشنهادی دومرحلهای بررسی شده است .با
توجه به شکل  ،1الیه نهایی از  4الیه اساسی شامل  .1خاکشناسی (جنس خاک و فرسایش
خاک) .2 ،اقلیمی (دما ،باران ،رطوبت) .3 ،محیطی (رودخانهها ،کاربری زمین ،پوشش گیاهی) و
 .4توپولوژی (ارتفاع ،شیب ،جهت شیب) تشکیل شده است .هر کدام از الیههای اساسی از
ترکیب چند زیرالیه بهدست میآید .برای بهدستآوردن نسبت هر یک از زیر معیارها و معیارهای
اصلی پرسشنامه با توجه به روش بهترین ـ بدترین طراحی و به کمک خبرگان تکمیل شد .برای
محاسبه وزنها و نرخ سازگاری نیز از نرمافزار گمز استفاده شده است که نتایج آن در جدول ،5
مشاهده میشود.
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جدول  .5وزنهای معیارهای اصلی و زیر معیارها
معیار اصلي

وزن

خاکشناسی

0/185

آبوهوا

0/405

محیطی

0/308

توپولوژی

0/102

ضريب
همبستگي

0/011

زير معیار

وزن

جنس خاک

0/63

فرسایش خاک

0/37

دما

0/327

باران

0/481

رطوبت

0/192

رودخانهها

0/221

کاربری زمین

0/441

پوشش گیاهی

0/338

ارتفاع

0/226

شیب

0/452

جهت شیب

0/322

ضريب
همبستگي
0

0/064

0/002

0/0009

يافتن پهنهها با استفاده از  .GISیافتن مکانهای مناسب بر اساس این روش به این
ترتیب صورت گرفت که بعد از جمعآوری الیههای موردنیاز کشور ایران از منابع موجود داخلی و
خارجی ،با توجه به زیرمعیارها ،در نرمافزار  ARCGISالیهها ساخته شد؛ سپس برای هر الیه
(زیرمعیار) فاصلهها تعیین شد .بعد از اینکه الیهها دستهبندی 1شدند و فاصله اقلیدسی اندازه
گیـری شـد ،سطحبندی مطلوبیت صورت گرفت و وزنهای نهایی محاسبهشده در الیههای
متناظرشان ضرب و درنهایت باهم جمع شدند .الیه نهایی بعد از دستهبندی از نظر مناسببودن
برای کشت برنج به شش طبقـهبندی ،بسیار مناسب ،مناسب ،متوسط ،ضعیف ،فقیر و غیرقابل-
استفاده تقسیمبندی شدند .دستهبندیهای خیلی مناسب ،مناسب و متوسط بهعنوان ورودی مدل
دوم انتخاب شدند و الگوی کشت برنج در مرحله دو برای آنها تعیین شد .الیه نهایی
بهدستآمده از هر یک از معیارهای خاکشناسی ،آبوهوا ،محیطی و توپولوژی در شکلهای  3تا
 ،6ارائه شده است .درنهایت با ترکیب این چهار الیه ،الیه نهایی بهدست آمد .با توجه به شکل
نهایی بهدستآمده مشاهده میشود که بیشتر مناطق مناسب برای کشت برنج در شمال کشور
قرار دارند و در استانهای مازندران و گیالن متمرکز شدهاند .در برخی از نواحی غرب ایران نیز
امکان کشت برنج وجود دارد.

raster

1
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شکل  .3زمینهای مناسب از نظر خاکشناسی

شکل  .5زمینهای مناسب از نظر اقلیمی
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شکل  .4زمینهای مناسب از نظر آب و هوایی

شکل  .6زمینهای مناسب از نظر محیطی

شکل  .7نقش نهایی پهنههای مناسب در منطقه موردمطالعه
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حال باید برای مناطق بهدستآمده برای کشت برنج ،الگوی مناسب مشخص شود؛ بهگونهای
که بهترین نوع و روش کشت برنج برای هر پهنه تعیین شود .برنج بهصورت کلی به دو نوع کم
محصول و برنج پرمحصول تقسیم میشود که میتواند به دو صورت نشایی و مستقیم کشت
شود .پارامترهای مهم مانند قیمت فروش محصول ،میزان برداشت برنج در هکتار و هزینههای
موجود برای کشت برنج از تجربههای میدانی و خبرگان بهدست آمده است .برای بهدستآوردن
میزان آب دردسترس از میانگین بارش ماهانه در هر استان استفاده شده است .درنهایت میزان
آب موردنیاز برای کشت برنج با توجه تجربههای میدانی بهصورت تقریبی در نظر گرفته شد .با
حل مدل مرحلهای دوم در نرمافزار گمز نتایج شکل  ،8بهدست آمد.
در شکلهای  8و  ،9الگوی کشت پیشنهادی پژوهش با الگوی کشت که در حال حاضر
توسط کشاورزان کشت میشود ،مقایسه شده است .در بیشتر مناطق نوع برنج پیشنهادی برای
کشت ،برنج پرمحصول است؛ درحالیکه در حال حاضر در تمام استانها کشاورزان هر دو نوع
برنج کممحصول و پرمحصول را با توجه به شرایط شخصی کشت میکنند؛ زیرا بیشتر کشاورزان
دارای زمین کشاورزی بسیار اندکی میباشند و کیفیت برنج کممحصول بسیار باال است .آنها
این نوع برنج را برای مصارف شخصی انتخاب میکنند و کمتر مسائل اقتصادی را در نظر
می گیرند .مقایسه بعدی انجام شده روش کشت انتخابی است .روش کشت در بیشتر مناطق
بهصورت نشایی است؛ درحالیکه در الگوی کشت پیشنهادی در بعضی از مناطق روش کشت
دیم اضافه شده است تا منابع آب زیرزمینی موجود قابلمدیریت باشد .یکی از نکات بسیار مهم در
تصمیمگیری کشت برنج در دوره دوم است .در الگوی کشت پیشنهادشده ،کشاورزان زمانی که
نوع برنج کممحصول را انتخاب میکنند ،حتماً باید در دوره دوم یکی از دو روش کشت مجدد یا
رویش مجدد را انتخاب کنند؛ در غیراینصورت برای کشاورزان کشت برنج کممحصول به اندازه
کشت برنج پرمحصول صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین در مناطق غرب و جنوب ایران که منابع
آب محدود است و امکان کشت برنج در دوره دوم وجود ندارد ،کشت برنج پرمحصول از نظر
اقتصادی بهصرفهتر است .با این حال در شمال کشور که از نظر منابع آب محدودیت ندارد ،در
دوره دوم ،کشت مجدد یا رویش مجدد صورت نمیپذیرد؛ چراکه کشت برنج در دوره دوم هزینه
زیادی دارد و ریسک ازبینرفتن محصول نیز بسیار باال است .درصورتیکه کشاورزان قصد
کشاورزی در دوره دوم را داشته باشند ،بیشتر تمایل دارند بهصورت رویش مجدد این کار را انجام
دهند .چون کشت مجدد نیاز به شخمزدن مجدد زمین کشاورزی دارد ،تکرار این روش برای چند
سال موجب ازبینرفتن زمین کشاورزی و سختشدن کشت برنج در دوره اول میشود .درحالیکه
با توجه به اینکه کشت مجدد ،محصول بیشتری با کیفیت باالتری نسبت به رویش مجدد دارد و
برای کشاورز سود بیشتری حاصل میشود.
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شکل  .8الگوی کشت پیشنهادی برای هر یک از استانها

شکل  .9الگوی کشت انتخابشده کشاورزان در هر یک از استانها
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تحلیل حساسیت .در این بخش تغییرات در مقادیر پارامترهای مهم مدل برای نشاندادن اثرات
این پارامتر در الگوی کشت برنج بررسی و تحلیل شده است .این تحلیل باعث ایجاد بینش در
مورد اهمیت این پارامترها و کمک به مدیران برای درک نتایج تغییرات مقادیر فعلی هر پارامتر
میشود .برای نشاندادن اینکه چگونه این پارامترها بر راهحل تأثیر میگذارند ،ابتدا در میزان آب
دردسترس تغییراتی داده شده است .دومین موضوع مهم ،حالتهای کشت است؛ سپس
هزینههای عملیاتی بررسی و تحلیل میشود .در ادامه هر یک از این تحلیلها ارائه و نتایج آن
توضیح داده شده است.
میزان آب دردسترس بیشترین تأثیر را بر الگوی کشت میگذارد .زمانی که میزان آب
دردسترس به نصف کاهش داده شود ،کشت برنج از روش نشایی به روش دیم تغییر پیدا میکند
تا بتواند با حداقلکردن آب مصرفی ،مناطق بیشتری تحت کشت برنج قرار گیرد .کاهش آب در
دسترس موجب کاهش سود میشود؛ چراکه بعضی از مناطق مناسب برای کشت برنج به علت
کمبود آب کشت نمیشود .حال اگر آب دردسترس افزایش یابد و برای کشت برنج هیچگونه
محدودیتی از نظر میزان آب دردسترس وجود نداشته باشد ،نتایج شکل  ،10حاصل میشود .در
تمام پهنهها برنج به روش نشایی کشت میشود و کشاورزان تمایل بیشتری به کشت برنج نوع
اول دارند .نکتهای که باید به آن دقت کرد این است که در هر یک از پهنهها فقط یک نوع برنج
کشت میشود تا هم برنامهریزی مناسبتری انجام شود و هم با توجه به یکسانبودن نوع برنج
کشتشده در تمام زمینهای آن پهنه هزینه سموم کاهش مییابد و زمان برداشت در کلیه
زمینها در یک زمانبندی مشخص صورت میگیرد تا برنامهریزی برای کشت مجدد یا رویش
مجدد راحتتر انجام شود.
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شکل  .10تأثیر میزان آب دردسترس بر روی الگوی کشت برنج

یکی از مزیتهای مهم کشت برنج کممحصول ،امکان کشت مجدد یا روش کشت مجدد
برنج در دوره دوم است .زمانی که این ویژگی برای دوره دوم حذف شود ،کشاورزان برای کشت
این نوع برنج تمایل کمتری دارند .در همین راستا تغییرات در احتمال رخداد هر یک از سناریوها
میتواند به نتایج جالبی ختم شود .هنگامی که احتمال سناریوی سوم ،یعنی شرایط آبوهوایی
نامناسب ،افزایش مییابد کشاورزان تمایل کمتری به کشت به روش کشت مجدد در مرحله دوم
دارند و حتی انتخاب کشاورزان در مرحلهای دوم از کشت مجدد به سمت رویش مجدد تغییر پیدا
میکند .در کشت مجدد میزان برداشت برنج به میزان زیادی کاهش مییابد؛ چون میزان برداشت
بسیار به شرایط آبوهوایی حساس است .درنتیجه کشاورزان زمانی تمایل به کشت مجدد در
دوره دوم دارند که احتمال رخداد سناریوهای اول و دوم بیشتر از سناریو سوم باشد تا به اطمینان
بیشتری روی به کشت مجدد در دوره دوم نمایند.
هزینههای عملیاتی جزو پارامترهای تأثیرگذار بر سوددهی کشت برنج هستند .هزینههای
عملیاتی در مقایسه با هزینههای دیگر تأثیر بیشتری بر تابع هدف دارد؛ یعنی با افزایش
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هزینههای عملیاتی ،کاهش بیشتری در سود کل ،نسبت به تغییرات در هزینههای سموم و آبیاری
حاصل میشود .این کاهشها در روش کشت نشایی بیشتر از روش کشت دیم مشاهده شده
است؛ چراکه بیشتر هزینههای عملیاتی در مرحله نشای برنج به کشاورزان متحمل میشود و
تفاوت اساسی بین دو روش نشایی و دیم دقیقاً در مرحله کشت برنج است؛ بهصورتی که در
روش دیم دیگر نیاز به خزانهگیری و نشای برنج وجود ندارد .کشت برنج به روش دیم همانند
کشت گندم از طریق سیستمهای مکانیزه در یک مرحله صورت میگیرد و موجب کاهش در
هزینههای عملیاتی میشود .تأثیرات نوسانات در هزینههای موجود کشت برنج در روش نشایی
در شکل  ،11مشاهده میشود .همانطور که پیشبینی میشد ،هزینههای عملیاتی بیشترین تأثیر
را در سودآوری کشاورزان دارند؛ درنتیجه کشاورزان میتوانند با مدیریت در هزینههای عملیاتی
سودآوری خود را افزایش دهند.
هزینههایآبیاری

هزینههایسموم

هزینههایعملیاتی

150%

50%
0%
-50%

-100%

20%

10%

0%

-10%

-20%

تغییرات در هزینههای موجود

100%

-150%
-30%

تغییرات در تابع هدف

شکل  :10تأثیر تغییرات هزینههای کشت برنج در سودآوری کشاورزان

اعتبارسنجي مدل الگوی کشت برنج .در این بخش عملکرد مدل برنامهریزی تصادفی
ارائهشده در بخش الگوی کشت برنج ارزیابی میشود .در این الگو شرایط آبوهوایی غیرقطعی
در نظر گرفته شده و با سه سناریو نشان داده شده است .به این منظور ،دو شاخص  EVPIو
 VSSمورداستفاده قرار میگیرند .این روش اعتبارسنجی که مختص مسائل برنامهریزی تصادفی
است از پژوهش کاشانیان و همکاران ( ،)2020برگرفته شده است [.]17
شاخص  EVPIبهصورت ارزش انتظاری اطالعات کامل تعریف میشود و ارزش آینده آن را
بهطور قطعی اندازهگیری میکند .این شاخص مبین اهمیت پرداختن به عدمقطعیت اطالعات
است و نشان میدهد تا چه اندازه کمبود و نقصان اطالعات تأثیرگذار است .کوچکبودن EVPI
نشان میدهد که بهدستآوردن اطالعات درباره آینده ،تأثیر زیادی نخواهد داشت و بزرگبودن
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آن میتواند دال بر این حقیقت باشد که نادیدهگرفتن اهمیت تکمیل اطالعات برایمان گران تمام
خواهد شد .این شاخص از رابطه  ،32محاسبه میشود.
رابطه ()32

𝑁𝐻𝑍 𝐸𝑉𝑃𝐼 = 𝑍𝑊𝑆 −

در رابطه  𝑍𝐻𝑁 ،32بهصورت مقدار بهدستآمده از حل مسئله برنامهریزی تصادفی
چندمرحلهای بهازای تمام سناریوها (روش اینجا و اکنون )1و 𝑆𝑊𝑍 بهصورت مقدار بهدستآمده از
حل مسئله برنامهریزی تصادفی برای هر سناریو و در انتها محاسبه میانگین مقادیر توابع هدف
بهدستآمده (روش صبر و مشاهده )2تعریف میشود.
شاخص  VSSبهصورت ارزش حل تصادفی تعریف شده و مقدار ارزشی در اثر بهکارگیری
روش برنامهریزی تصادفی حاصلشده را نشان میدهد .این شاخص نشان میدهد که با
بهکارگیری جواب برنامهریزی تصادفی بهجای جواب برنامهریزی قطعی ،نظیر مقدار متوسط ،چه
مقدار میتوان صرفهجویی کرد .این شاخص از رابطه  ،33محاسبه میشود:
𝑉𝐸𝐸𝑍 𝑉𝑆𝑆 = 𝑍𝐻𝑁 −

رابطه ()33
شاخصهای  EVPIو  VSSبهترتیب در جدول  ،6ارائه شدهاند.
جدول .6

مقادیر  EVPIو VSS

سود

اندازهگیریها

6/614426 ×1012
6/48692 ×1012

𝑆𝑊𝑍 )(1
𝑁𝐻𝑍 )(2

6/39439 ×1012

𝑉𝐸𝐸𝑍 )(3

1/27505 ×1011

𝑁𝐻𝑍 (4) 𝐸𝑉𝑃𝐼 = 𝑍𝑊𝑆 −

9/253 ×1010

𝑉𝐸𝐸𝑍 (5) 𝑉𝑆𝑆 = 𝑍𝐻𝑁 −

با توجه به جدول باال ،مقدار  EVPIنشاندهنده اهمیت وجود اطالعات کامل است؛ همچنین
مقدار بهدستآمده برای  VSSنیز عدد بزرگی است که نشان میدهد در صورت بهکارگیری
برنامهریزی تصادفی چه مقدار تابع هدف بهبود مییابد .با توجه به مقدار بهدستآمده برای VSS
استفاده از برنامهریزی تصادفی برای این مدل توجیه میشود.
1. Here and Now
2. Wait and See
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 .۵نتیجهگیری و پیشنهادها

این پژوهش یک چارچوب جدید برای طراحی و برنامهریزی کشت برنج مبتنی بر دو مرحله در
شرایط عدمقطعیت پیشنهاد میکند .در هر مرحله ،مدل دیدگاه یکی از ذینفعان اصلی را در نظر
میگیرد .چارچوب پیشنهادی شامل یک روششناسی دومرحلهای است که در مرحله اول فیلتر
مکانی با استفاده از  GISانجام شده است .در این مرحله ،مدل به تمایالت «وزارت جهاد
کشاورزی» با هدف یافتن پهنههای مناسب برای کشت برنج ،بهگونهای که کمتر هدر رفت در
منابع طبیعی موجود ایجاد شود ،توجه میکند .برای بهدستآوردن این پهنهها به ویژگیهایی نیاز
است که در پهنههای مستعد موردبررسی قرار گیرد .برای ادغام پهنهها از روش  BWMاستفاده
شده است .دستاورد عمده این مرحله بهبود استفاده درست از منابع و اراضی موجود است .در
مرحله دوم از برنامهریزی تصادفی چندمرحلهای برای بهدستآوردن الگوی کشت برنج استفاده
شده است .در این مرحله مشخص میشود که در هر پهنه از هر نوع برنج به هر روش چه میزان
برنج باید کشت شود که این الگوی کشت با درنظرگرفتن شرایط آبوهوایی مبتنی بر سه
سناریوی خیلی مناسب ،مناسب و نامناسب بهدست آمده است .در این مرحله ،ذینفعان کشاورزان
هستند و مدل به دنبال حداکثرسازی سود کشاورزان است.
مطالعه موردی در ایران ،کاربرد چارچوب دومرحلهای پیشنهادشده را بررسی کرده است .نتایج
نشان میدهد که مرحله اول روششناسی قادر است مکانهای مناسب برای کشت برنج را با رفع
مشکالت شایع مدلهای تخصیص برای مناطق وسیع جغرافیایی و با حذف سریع پهنههای
نامناسب زمین شناسایی کند؛ همچنین رویکرد برنامهریزی تصادفی چندمرحلهای بهطور
قابلتوجهی ایمنی و استحکام راهحلها را بهبود میبخشد .نتایج نشان داد که در مرحله اول
بیشتر مناطق مناسب برای کشت برنج در نقاط شمالی و قسمتی از غرب ایران قرار دارند.
«وزارت جهاد کشاورزی» باید به دنبال سیاستگذاریها و تعیین محصول جایگزین برای
استانهایی مانند سیستان و بلوچستان باشد که نباید هیچ نوع برنجی در آنها کشت شود .این در
حالی است که با توجه به آمار «جهاد کشاورزی» در حال حاضر در این استان کشت برنج صورت
میپذیرد« .وزارت جهاد کشاورزی» با این راهکار میتواند بهخوبی از منابع طبیعی مراقبت کند؛
چون یکی از منابع بسیار موردنیاز برای کشت برنج آب است .اکنون کشور در نواحی جنوبی با
کمبود بسیار شدید آب مواجه بوده و حتی در بعضی از روستاها این موضوع به بحرانی جدی
تبدیل شده است .در مرحله دوم نتایج مدل نشان داد در مناطق کمآب که امکان کشت در
مرحلهای دوم وجود ندارد ،کشاورزان بیشتر تمایل به کشت برنج پرمحصول دارند؛ چراکه از نظر
سودآوری در دوره اول عملکرد بهتری نسبت به برنج کممحصول دارد؛ اما کشت برنج کم
محصول دو مزیت مهم دارد .1 :از نظر کیفیت بهتر از برنج پرمحصول است و کشاورزان،
بهخصوص در شمال کشور ،برای مصرف شخصی تمایل بیشتری به کشت این نوع برنج دارند؛
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 .2امکان کشت برنج در دوره دوم به روش کشت مجدد یا رویش مجدد وجود دارد و محصول
برداشتشده در این دوره از کیفیت خیلی باالی برخوردار است .با درنظرگرفتن شرایط آبوهوایی
در مدل به کشاورزان در تصمیمگیری کمک شده است تا بهتر بتوانند ریسکهای ایجادشده در
تغییرات آبوهوا در هنگام برداشت را پوشش دهند و بر مبنای آن تصمیمگیری کنند .کشت برنج
در دوره دوم به روش کشت مجدد به علت کوتاهبودن زمان برداشت و نزدیکبودن به فصل سرما
دارای ریسک باالیی است و حتی در بعضی از شرایط موجب نابودی محصول میشود؛ بنابراین
زمانی که احتمال رخداد شرایط آبوهوایی نامناسب افزایش یابد ،تمایل کشاورزان به کشت برنج
در دوره دوم به روش کشت مجدد کاهش مییابد .نتایج الگوی کشت در پهنههای جنوبی مانند
خوزستان نشان داد که به علت کمبود آب ،کشاورزان در این مناطق برای اینکه بتوانند از حداکثر
زمینهای کشاورزی برای کشت برنج استفاده کنند باید به کشت دیم (خشکهکاری) روی بیاورند.
کشاورزان برای حفظ بهرهروی زمینهای خود باید در دوره اول کشت برنج را انجام دهند تا
بتوانند زمینهای کشاورزی خود را در سالهای آینده نیز زیر کشت برنج ببرند.
مدل پیشنهادی دومرحلهای قابلیت بسیار باالیی برای توسعه از جهات گوناگون دارد .مدل
پیشنهادی این پژوهش برای محصوالت مشابه ،همانند گندم ،بسیار مناسب بوده و قابلتوسعه
است .در این پژوهش زنجیره تأمین برنج تا مرحله برداشت برنج در نظر گرفته شده است.
بخشهای بعدی زنجیره شامل برداشت برنج و خرید از کشاورز در نظر گرفته نشده است .با توجه
به اینکه برنج جزو کاالهای اساسی کشور ایران است ،قیمت و مدتزمان رسیدن به دست
مصرفکننده اهمیت باالیی دارد و کمبود برنج در کشور به ضررهای جبرانناپذیری منجر
میشود؛ بنابراین موضوعی که باید در طراحی زنجیره تأمین برنج در نظر گرفته شود ،میزان
واردات برنج به کشور است؛ بهگونهای که کشاورزان کمترین ضرر را متحمل شوند .از دیگر موارد
مهم در کشاورزی وقوع بحرانهای مختلف (مثل آفات ،سیل و غیره) است که میتواند موجب
فاجعه در این بخش شود؛ بهخصوص که محصول کشاورزی موردنظر تأثیر زیادی در امنیت
غذایی کشور ایران دارد .با درنظرگرفتن اختالل در مدل برنامهریزی ریاضی میتوان از اینگونه
بحرانها که زیانهای بزرگی را رقم میزنند ،جلوگیری کرد .این موارد میتوانند از جمله
فرصتهای پژوهشی برای پژوهشگران در آینده باشد.
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