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 چکیده 
 

 کشور، کالن ایهستبرمبنای سیا محصوالت، کشت برای الگویی سازیپیاده و تعریف مستلزم کشاورزی بخش در تولید نظام اصالح

 هایمزیت به دستیابی ف آب ومحیط زیست، کاهش مصر حفظ راستای در اقلیمی و ایمنطقه هایپتانسیل و کشاورزان دانش بازار، ساختار

صرف آب در یطی و کاهش مریزی فازی خاکستری با رویکرد زیست محاست. هدف از مطالعه حاضر کاربرد مدل برنامه پایدار اقتصادی
ید. ستفاده گردااکستری خریزی فازی باشد. جهت تعیین الگوی کشت از مدل برنامهگوی بهینه کشت در شهرستان جیرفت میتعیین ال

ال زراعی سهرستان در اورزی شها و مدیریت جهاد کشاطالعات مورد نیاز این پژوهش از سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، آمارنامه
 5292زمینی بین زیر کشت سیب برآورد شد.  نتایج نشان داد سطح GAMSافزاری ستفاده از بسته نرمآوری و نتایج با اجمع 1397-1396

فرنگی بین تغییر است. سطح زیر کشت گوجهقابل 9/2349و  1547تواند تغییر کند. سطح زیر کشت پیاز بین هکتار، در منطقه می 5328و 
ای تغییر است. سطح زیر کشت ذرت دانهقابل 240و  129سطح زیر کشت هندوانه بین تواند تغییر کند. هکتار، در منطقه می 985و  530
تغییر است. کشاورزان منطقه با توجه قابل 2237و  1204تواند تغییر کند. سطح زیر کشت یونجه بین هکتار، در منطقه می 1560و 840بین 

از توانند کشت کنند. خیار می هکتار 2063هکتار جو و  1644گندم، هکتار  4910های ذکرشده و باهدف حداکثر مقدار سود، به محدودیت
هینه از منابع استفاده ب در خصوص سزائی دارد، توجه به این امرهای منابع تأثیر بهآنجا که توسعه خدمات زیربنائی در کاهش محدودیت

 تواند موثر باشد.های منطقه میبرای افزایش سودآوری فعالیت
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 مقدمه

ولید تیاز به نباشد. با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور، کشاورزی از نقطه نظر محیط زیستی بسیار مهم می

ه ای نیل براه بر ینرسد بهترشود. بنابراین، به نظر میبیشتر محصوالت کشاورزی بیش از پیش در جامعه احساس می

یر کشت یش سطح زا افزاباین مهم، افزایش تولید در واحد سطح باشد. اما، متاسفانه در ایران افزایش تولید همیشه یا 

سطح  ه کاهشهمراه بوده و یا با مصرف هر چه بیشتر سموم و کودهای شیمیایی که در این میان مورد منفجر ب

ده طرناک شهای خهای محیط زیستی و شیوع بیماریموجب بروز آلودگی اراضی جنگلی و مرتعی شده و مورد دوم

-ر، زیانهای سطحی ناشی از مصرف بیش از حد کود و سموم شیمیایی در حال حاضاست. علت عمده آلودگی آب

الر میلیون د 400بر  های فراوانی را به محیط زیست و سالمت عمومی مردم وارد کرده است. با این حال هر ساله بالغ

 ن برابرشود تا همچنان مصرف کود شیمیایی در ایران چندییارانه کود شیمیایی از سوی دولت پرداخت می

ازه را ش از اندتفاده بیها اسکشهای مربوط به آب، کود و آفتاستانداردهای جهانی باشد. این در حالی است که یارانه

ای جدی جاد خطرهاز سموم و کودهای شیمیایی قادر به اینماید. شواهد مهمی مبنی بر این که استفاده تشویق می

محیطی  ز اثراتتر اباشد، وجود دارد. پیامدهای محیطی مربوط به کود بسیار مهمبرای محیط و سالمت جامعه می

ت ، مشکالهای زیرزمینیباشد. در عین حال، مشکالت عمومی مربوط به سموم شامل آلودگی آباستعمال سم می

باشد. یسموم م هایی که مورد هدف نیستند و همچنین پایداریمت جامعه، زیان به محصوالت و گونهمربوط به سال

صبی، ر سیستم عدهای زیرزمینی برای انسان بسیار خطرناک است و سبب اختالالت ناهنجار ها در آبکشوجود آفت

مینی سبب های زیرزیایی در آبها و کودهای شیمکششود. ترکیب آفتریز و سیستم ایمنی بدن میغدد درون

ی هاانیزمز طریق مکاها همچنین کششود. آفتتر در مقایسه با آثار تک تک این مواد میایجاد موارد بسیار خطرناک

-طان می، جهش و آثار سمی روی سیستم ایمنی، سبب ایجاد سرDNAمختلفی مانند ایجاد تغییرات مستقیم در 

 (. Ghasemi et al., 2019شوند )

کشاورزی،  بخش در که است شده سبب بیشتر، به تولید نیاز و جمعیت سریع رشد آب، منابع از سویی محدودیت

-مهم باشد. بنابراین، داشته وجود نهاده این مصرف برای تقاضای بیشتری آب، کنندهمصرف هایبخش سایر به نسبت

 هایآب منابع به کمتر است. اتکای آب از غذا بیشتر تولید چگونگی شرایط کنونی در کشاورزی بخش چالش ترین

 نحوی به زیرزمینی هایآب از برداریاخیر بهره دهۀ سه الی دو طی دارد. آب تأمین در را سهم اصلی زیرزمینی

 آب هایسفره سطح شدید افت به منجر از منابع، بیش از حد برداشت که ایگونهاست. به روزافزون افزایش یافته

 در آب مصرف باالی سهم به توجه جهان شده است. با نقاط از بسیاری در منفی بیالن آمدن ودوج به زیرزمینی و

 و مصرف در جوییکشور، صرفه در متناوب هایخشکسالی وجود و حیاتی این منبع محدودیت بخش کشاورزی و

 کردن بیشینه ایبر های مناسبروش انتخاب زمینه، این در است. و ضروری موجود امری آب از بهینه استفاده

 آب، الگوی مصرف اصالح هایراه از یکی راستا این است. در ضروری آب کمتر هرچه ازای مصرف به تولیدی محصول

 در سودمند راهکار یک عنوانبه تواندآب می مصرف در جوییصرفه با باشد. کهمی آبیاریکم استراتژی از استفاده

-راهکار بهینه یک آبیاریشود. کم مطرح مصرفی، آب واحد حجم از دهاستفا حداکثر هدف با و آب وضعیت محدودیت

 & Asadiدهد )می قرار عملکرد کاهش و آب کمبود شرایط در به عمد را محصوالت هدفمند، صورتبه که است سازی

Najafi Alamdarlo, 2019 .) 
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ف از تعیین الگوی بهینه، مشخص باشد. هدتعیین الگوی بهینه کشت از مسایل مورد توجه در اقتصاد کشاورزی می

های کشت محصوالت کردن ترکیبی از محصوالت برای کشت در واحدهای زراعی یا منطقه با توجه به ویژگی

مختلف، حجم تقاضا، منابع آب و خاک در دسترس، نیروی انسانی، سرمایه، تجهیزات کشاورزی و موارد مشابه دیگر 

(. در Rezaee & Sarvari Nobahar, 2013باشد )حفظ محیط زیست می به منظور حداکثر کردن تولید، سود و یا

های اخیر، حداکثر کردن رفاه اقتصادی کشاورزان مورد توجه متخصصین بوده است. این امر، موجب غفلت از دهه

 Sabuhiهای کشاورزی همچون آب و کودهای شیمیایی شده است )رویه از نهادهپیامدهای محیط زیستی استفاده بی

& Khosravi, 2009ها و اهداف (. مطالعات بسیاری در زمینه تعیین الگوی بهینه کشت در مناطق مختلف، با روش

 شود.ها اشاره میگوناگون صورت گرفته است. که به چند نمونه از آن

Asadi & Najafi Alamdarlo (2019) ش اهکای به ارزیابی اقتصادی الگوی بهینه کشت در راستای در مطالعه

( پرداختند. نتایج PMPریزی ریاضی اثباتی )استفاده از منابع آب زیرزمینی دشت دهگالن با استفاده از مدل برنامه

ا سوم به ترتیب در سناریوی اول ت آب جوییصرفه مقدار محصوالت زراعی، کشت بهینه الگوی تدوین با که داد نشان

 . یابدمی درصد کاهش 8/14و  3/9، 6/4رعه به ترتیب درصد و سود ناخالص مز 5/35و  5/30، 1/22به میزان 

Sardar Shahraki et al (2016) نطقه سیستان مبرداری منابع آب ای به بررسی رویکردهای مدیریتی بهرهدر مطالعه

صادی، اجتماعی و ( پرداختند. طبق نتایج بر اساس سه رویکرد اقتFAHPبا استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی )

به  مذکور ی بخش کشاورزی با بیشترین وزن، در اولویت اول قرار گرفت. وزن بخش کشاورزی در رویکردهایفن

زن وینه برتر با به دست آمد. در رویکرد زیست محیطی )تاالب هامون( به عنوان گز 789/0و  710/0، 851/0ترتیب 

 ند.ویت دوم و سوم قرار گرفتولدر ا 033/0و  364/0و بخش کشاورزی و شرب به ترتیب با وزن  603/0

Hatef et al (2016) ن رضوی بردر مطالعه خود به تعیین الگوی بهینه کشت محصوالت عمده زراعی استان خراسا 

 ذرت و آبی مزقر لوبیا آبی، زراعی عدس محصوالت که داد نشان مطالعه اساس مزیت نسبی تولید پرداختند. نتایج

 پنبه بی،آ جو آبی، و دیم گندم زراعی و محصوالت حذف کشت الگوی از نسبی مزیت نداشتن دلیل به آبی ایدانه

 با نسبی مزیت رتبه بودن پایین دلیل به آبی گردان آفتاب و عدس دیم آبی، نخود شلتوک، دیم، نخود دیم، جو آبی،

 سیب آبی، هوانهند آبی، فرنگی گوجه چغندرقند، زراعی محصوالت و گرفتند الگو قرار در کشت زیر سطح ترین کم

موجود  الگوی به نسبت کشت زیر سطح در افزایش دارای دیم هندوانه و آبی پیاز آبی، خیار کلزا آبی، آبی، زمینی

 اند.شده

Mohseni & Shahraki (2016) ا مورد ریزی فازی خاکستری در تخصیص منابع آب شهرستان یزد رکاربرد برنامه

تم صادی سیسود اقتسبرای تخصیص بهینه منابع آب، اولویت با حداکثر کردن  بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که

. بز( استهای کشاورزی، صنعت و شرب(  و سپس سود زیست محیطی )مربوط به منافع آبیاری فضای س)سود بخش

ت سسود زی وریزی فازی خاکستری، درجه خاکستری بودن مربوط به سود خالص سیستم همچنین با کاربرد برنامه

 درصد کاهش یافت. 43درصد و  9رتیب محیطی به ت

Mohseni et al (2017) به تعیین الگوی بهینه کشت با هدف پایداری منابع آب در دشت ارزوئیه: به کمک برنامه-

 برای فازی کسری ریزیبرنامه از استفاده با کشت بهینه الگوی که داد نشان ریزی کسری فازی پرداختند. نتایج

 بازده کاهش وجود با دارد. همچنین زیادی اختالف خطی ریزیبرنامه و کشت فعلی الگوی با پایداری به دستیابی
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آب  مترمکعب هر ازای به ریزیبرنامه نوع در این ناخالص بازده میزان فازی، کسری ریزیبرنامه مدل در کل ناخالص

 رعایت با محصوالت زراعی کشت از اصلح بازده حداکثرکردن که معناست بدان این است. یافته افزایش درصد 10

 است.  جامعه نفع به آب مصرف کردن حداقل و آب منابع پایداری

Sabuhi & Khosravi (2009) ای از فتن مجموعهریزی آرمانی و با در نظر گرای با استفاده از مدل برنامهدر مطالعه

ن این ه زارعیبزرقان پرداختند. این مدل،  سازی الگوی کشت در منطقهاهداف اقتصادی و محیط زیستی به بهینه

ای نیز بر دهد که همزمان با به دست آوردن حداکثر درآمد اقتصادی، مالحظات محیط زیستی راامکان را می

-تار اولویتن ساختدهد که با در نظر گرفجلوگیری از تخریب منابع در الگوی کشت خود لحاظ کنند. نتایج نشان می

به نحو  هاهادهتواند الگوی کشت را به طور نسبی بهبود بخشیده و از منابع و نورزی میبندی، مدیر واحد کشا

 .تری استفاده نمایدمطلوب

Rezaee & Sarvari Nobahar (2013) با  در پژوهش خود به تعیین الگوی بهینه کشت در استان خراسان رضوی

ت ا به صورزیستی ر الگوریتم ژنتیک، استراتژی محیطها با استفاده از الگوی استراتژی محیط زیستی پرداختند. آن

 ودند.یین نمرویکرد محیط زیستی تع حداقل کردن مصرف کود در نظر گرفتند و الگوی کشت در این منطقه را با

Wang et al (2009) وهای کشاورزی، شرب، صنعت سازی چندهدفه را برای تخصیص آب در بخشمدل بهینه 

 خانه هایهه در چین به کار بردند.دزیست محیطی در حوضه رو

Li et al (2006) ی ریزی خطبه منظور مدیریت تخصیص آب تحت شرایط عدم اطمینان، با استفاده از مدل برنامه

یزی ری برنامههادهند که مدلها نشان میای به تخصیص آب در شرایط عدم اطمینان پرداختند. آنتصادفی بازه

نوان یک آب به ع توانند برای مسائل مدیریت تخصیصری با دنیایی واقعی بوده و میای دارای سازگاری بیشتبازه

محیط  اهداف مدل کاربردی مورد استفاده قرار گیرند و عالوه بر این، یک بینش و درک صحیح در مورد مبادله

 .کنندزیستی و اقتصادی ایجاد می

ش یست محیطی و کاهریزی فازی خاکستری با رویکرد زامهکاربرد مدل برندر این مطالعه  فوق، مطالعات به عنایت با

م های بسیار مهقطب شهرستان جیرفت یکی از  گیرد.مورد بررسی قرار می مصرف آب در تعیین الگوی بهینه کشت

هکتار  42640با  1396-1397سال زراعی  که در طوری کشور و در جنوب استان کرمان است، به کشاورزی در

 درصد 47کشت استان،  سطح زیر درصد 24تن محصول زراعی به ترتیب حدود  775298لید تو سطح زیر کشت و

 ست. بنابرایناختصاص داده ا را به خود از کل تولیدات کشور درصد 3محصوالت کشاورزی استان و  از کل تولید

حفظ محیط  نندما ملیعوا با که در منطقه به نحوی تولید محصوالت بهتر هرچه ریزیبرنامه یزمینه در ایمطالعه

کشت از مدل  جهت تعیین الگوی رسد.می به نظر ضروری باشد، غذایی منطبق امنیت و منابع آب زیست و پایداری

ن، نوب کرمااورزی جریزی فازی خاکستری استفاده گردید. اطالعات مورد نیاز این پژوهش از سازمان جهاد کشبرنامه

ستفاده از بسته اآوری و نتایج با جمع 1396-1397رستان در سال زراعی ها و مدیریت جهاد کشاورزی شهآمارنامه

 برآورد شد.   GAMSافزاری نرم

 

 روش تحقیق
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 حتمیت عدم شرایط تحت گیریتصمیم برای ،خاکستری هایسیستم تحلیل هایروش از یکی خاکستری ریزیبرنامه

 عدم مسایل حل برای ،(1996) هانگ توسط بعدها و( 1980)1دنگ  توسط خاکستری ریزیبرنامه . تئوریاست

 شناخته بازه یک توسط ،ولی شود تواند بیاننمی قطعی طور به آن واقعی ارزش که عدد یک. شد بیان حتمیت

 آنگاه باشد، یخاکستر عدد کی ⊗(a)ر اگ مثال ایبر. است خاکستری عدد یک شودمی

)رابطه ) [ ( ), ( )]a a a   است. به طوری که  برقرار( )a پایین و حد( )aباشد عدد خاکستری میباالی  حد

(Huang et al., 1993.) 

 (. Maqsood et al., 2005) شودمیتعریف  زیر صورت بهخاکستری  عدد یک

 )1(  

باهم برابرند، این فاصله به  و  شوند و هنگامی که تعریف می پایین و باال حد عنوان به و  که در آن 

 (: ,.2005Maqsood et alرود )کار می به شود. روابط زیر در مورد تبدیل می xعدد قطعی 

     (2) 
      

        
     

     
    (3) 

 (Maqsood et al., 2005شود )بندی میفرمول ،4رابطه ریزی خاکستری به صورت برنامه

    (4) 

 

 
  

                    

 

 

 
   

 برقرار است. ،5 رابطه، و ماتریس خاکستری  و  به ازای بردارهای خاکستری 

   (5) 

   

        

   

 جواب پایین و باال هستند،حد خاکستری اعداد هامحدودیت در و هدف تابع در موجود پارامترهای از برخی که مانیز

 .بودخواهد  ،6رابطه  صورت به

                                           
1 Dang 
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(6) 

 
             

   

 ریزی فازی خاکستریبرنامه

 (Maqsood et al., 2005شود )می بندیفرمول ،7رابطه  صورت به خاکستری فازی ریزیبرنامه

(7) 

 

                                                                                          

 

 
 

                                                                                             

 
   

 

 

     

 برقرار است. ،8ی ، رابطهخاکستری ماتریس ازای به آن در که

(8) 

       

 (Maqsood et al., 2005) استزیر  صورت به خاکستری فازی ریزیبرنامه مدل ساختار ذکرشده، تعاریف به توجهبا 

(9) 
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1 1( ) ( ), ( ),..., ( )T

nB b b b        

1 2( ) [ ( ), ( ),..., ( )]T

nB b b b      
 زیر ورتص به جواب هستند، خاکستری اعداد هامحدودیت و هدف تابع در موجود پارامترهای از برخی که زمانی

 ( Huang et al., 1993) بود خواهد

(10) 

 

 

    
   

 فازی خاکستری ریزیبرنامه حل روش

 ,.Maqsood et alد )شومی تبدیل( قطعی)یدسف ریزیبرنامه به ،11رابطه  در شدهارائه روش با خاکستری ریزیبرنامه

2005 ) 
(11) 

 

 

 

 
               

 

 
   

           

 هایمدل،جواب این حل باشد. بامی و  ، ارزش قطعی اعداد خاکستری و  

در تابع هدف .دآم خواهد دست به دارند قرار خاکستری هایجواب بازه در که باال معادالت حل از حاصل(سفید)قطعی

 ضریب مثبت و   ، اگر، ضریب خاکستری  nبرای 

 برقرار است. ،12 رابطهترتیب ، برای ضرایب مثبت و منفی به ضریب منفی وجود داشته باشد 

(12) 
       

                                  
)ی حد باال و پایین روابط زیر برای ارائه )f  .وجود دارد 

(13) 

1 1 1 11 1 2 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( )

... ( ) ( )

k k k k

n n

f c x c x c x c x

c x
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1 1 1 11 1 2 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( )

... ( ) ( )

k k k k

n n

f c x c x c x c x

c x

 
          

  
  

)دست آوردن حد باالی  منظور به به )f  ارائه  ،14رابطه به صورت  ، محدودیت

 (Maqsood et al., 2005شود )می

(14) 

1 1

1 1

1 1 2 2

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )

i i ik k

ik k in n i

a x a x a x

a x a x b i 

       

      
        

)پایین حد آوردن دست به برای مشابه رطو به )f آید )درمی ،15رابطه ت صور ، محدودیت مذکور بهMaqsood 

et al., 2005) 

(15) 

1 1

1 1

1 1 2 2

1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( )

( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )

i i ik k

ik k in n i

a x a x a x

a x a x b i 

       

      
  

 ( ,.2005Maqsood et alبرقرار است ) ،16رابطه ، برای عدد قطعی 

(16) 
   

*( ) ( )j m jx x     

*( ) ( )j m jx x     

     

 شود. تقسیم مدل زیر دو به باید حل برای ریزی خاکستریبرنامه مدل بنابراین

 ( ,6200Subhankar Karmakarشود )ارائه می ،17رابطه دهد که به صورت دست می را به پایین حد اول مدل زیر

(17) 

 

 

 

1 1 1 11 1 2 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( )

... ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( )

k k k k

n n

c x c x c x c x

c x f f f

         

         

 

 

1 1 1 11 1 2 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( )

... ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( )

i i ik k ik k

in n i i i

a x a x a x a x

a x b b b i

         

          
  

*( ) ( )j m jx x    
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 ( ,.2006Subhankar Karmakar et alآید )دست می به ،18رابطه توسط  و حد باالی 

(18) 

 
  : 

1 1 1 11 1 2 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( )

... ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( )

k k k k

n n

c x c x c x c x

c x f f f

         

             

 

1 1 1 11 1 2 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) ( )

... ( ) ( ) ( ) [1 ( )] ( ) ( )

i i ik k ik k

in n i i i

a x a x a x a x

a x b b b i

         

          
 

*( ) ( )j m jx x    

  

                                           
 ،19ابطه ر صورت به خاکستری زیفا ریزیبرنامه حل ،18رابطه  حل زا آمده دست به هایجواب گرفتن نظر در با

 (Subhankar Karmakar & et al., 2006د )شومی ارائه

(19) 

 

      

                               

 اعداد خاکستری هستند. و  و  شده که در فرمول ارائه

 یابند.ییر میتغ ،20رابطه های فوق به صورت به همین دلیل زیر مدل و وجود نداردپژوهش ضرایب منفی  این در

1 2 2 10k k n k k n       

 از: است عبارت پایین حد

(21) 

 

 
 

1 11 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( )k kc x c x c x f f f                

1 11 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) [1 ( )] ( ) ( )i i ik k i i ia x a x a x b b b i               

  

      
 از: است عبارت باالی حد

(22) 
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          : 

1 11 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( )k kc x c x c x f f f                   

1 11 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ... ( ) ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( )i i ik k i i ia x a x a x b b b i                  

( ) ( )j jx x 
 

*( ) ( )j m jx x    

 
 نتایج و بحث

ای محصوالت توجه به مدل ذکرشده، الگوی کشت منطقه مورد بررسی به صورت زیر ارائه شده است. بازده برنامه با

دست آمد.  های جاری تولید از آن بهکسر هزینه ضرب عملکرد در قیمت بازاری ومختلف در هر هکتار از حاصل

)تومان(، یعنی ای ای کشاورز در نظر گرفته شده است. حد پایین و باالی بازده برنامهده برنامههدف، حداکثر کردن باز

های زیر کشت منطقه برابر ای محصول مورد نظر تعیین شده است. کل زمینمقادیر حداقل و حداکثر بازده برنامه

ر گیرد. ضرایب محدودیت سطح زیر هکتار از آن زیر کشت محصوالت قرا 21320 بایستیباشد که هکتار می 42640

ذکر است که حداقل کل سطح زیر کشت نباید از کل سطح زیر کشت ها، عدد قطعی یک است.قابلکشت فعالیت

تومان است که با  7984562315دسترس منطقه در سال مذکور، برابر با  موجود کمتر باشد.حداقل سرمایه قابل

تومان  135789623510در منطقه، مقدار آن به  شده دادهفی اختصاص اعتبارات اضا واحتساب اعتبارات ساالنه 

دسترس حداقل آب قابل .باشدیم، برابر با نیاز محصوالت به سرمایه xحد پایین ضرایب  و باال. حد ابدییمافزایش 

در  اشدهرهآب اضافی  واست که با احتساب بارندگی ساالنه  مترمکعب 97452682منطقه در سال مذکور، برابر با 

، برابر با نیاز آبی xحد پایین ضرایب  و باالحد . ابدییمافزایش  مترمکعب 2/187256325منطقه، مقدار آن به 

. به عبارت دیگر ضرایب اندشده گرفتهدرصد در نظر  60و 40در نظر گرفتن راندمان آبیاری  امحصوالت منطقه ب

ساعت کار در روز برابر با  8موجود در منطقه با احتساب  تآالنیماشسمت چپ نیز اعداد خاکستری هستند. حداقل 

. حد باال و پایین ضرایب باشدیمساعت  335462ساعت کار در روز برابر با  10احتساب  با وساعت  197456

برداشت محصوالت منطقه به وسیله  وزمان مورد نیاز برای کاشت، داشت  نیترشیبو  نیترکم، برابر با هاتیفعال

نفر  1017846بر حسب ساعت لحاظ شده است. حداقل نیروی کار کشاورزی موجود در منطقه برابر با  آالتنیماش

نفر روز کار افزایش  1584520به  هاآنکه با احتساب سایر نیروی انسانی آماده به کار، تعداد  باشدیمروز کار 

نفر روز کارگری است که برای محصوالت  نیترشیب و نیترکم. حد باال و پایین ضرایب سمت چپ برابر با ابدییم

و  4792650حداکثر مقدار کود ازته موجود در منطقه برابر با  و. حداقل اندشدهگرفتهمختلف در منطقه به کار 

. ضرایب خاکستری سمت راست نیز، بازه نیاز کودی ازته محصوالت منطقه را نشان باشدیمکیلوگرم  8945682

. باشدیمکیلوگرم  5489632 و 2786320ثر مقدار کود فسفاته موجود در منطقه برابر با حداک وحداقل . دهدیم

حداکثر  وحداقل . دهدیمضرایب خاکستری سمت راست نیز، بازه نیاز کودی فسفاته محصوالت منطقه را نشان 

ستری سمت راست . ضرایب خاکباشدیمکیلوگرم  4412613و 1948790مقدار کود پتاس موجود در منطقه برابر با 

. منظور از حداقل نیاز کودی، حداقل مقداری است که دهدیمنیز، بازه نیاز کودی پتاس محصوالت منطقه را نشان 
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. منظور از ردیگیمدر آن مقدار، تولید محصول به خوبی صورت  و رندیگیمکشاورزان برای محصول خود در نظر 

کش موجود در منطقه حداکثر مقدار سم علف وحداقل  .باشدیمعلمی  حداکثر نیاز کودی، کود مورد نیاز گیاه از نظر

کش محصوالت منطقه . ضرایب خاکستری سمت راست نیز، بازه نیاز سم علفباشدیملیتر  29845و  15875برابر با 

. دباشیملیتر  13815و  5879کش موجود در منطقه برابر با حداکثر مقدار سم قارچ وحداقل . دهدیمرا نشان 

حداکثر مقدار  وحداقل . دهدیمکش محصوالت منطقه را نشان ضرایب خاکستری سمت راست نیز، بازه نیاز سم قارچ

. ضرایب خاکستری سمت راست نیز، بازه نیاز باشدیملیتر  15126و  8925کش موجود در منطقه برابر با سم حشره

. منظور از حداقل نیاز به سم، حداقل مقداری است که کشاورزان دهدیمکش محصوالت منطقه را نشان سم حشره

. منظور از حداکثر نیاز  ردیگیمدر آن مقدار، تولید محصول به خوبی صورت  و رندیگیمبرای محصول خود در نظر 

 .باشدیمسم، سم مورد نیاز گیاه از نظر علمی 

مت راست شود. بدین منظور برای مقادیر سمیبرای حل مدل به روش خاکستری ابتدا حد باالی مدل محاسبه 

از  شود. پستفاده میها آورده شده است اسها و ضرایب فنی از مقادیر حداکثر که در جداول مربوط به دادهمحدودیت

دل شده وارد م دست آوردن حد باالی مدل، مقادیر به دست آمده برای متغیرهای تصمیم نیز به صورت محدودیت به

ها ادهدبوط به ها و ضرایب فنی از مقادیر حداقل که در جداول مردیر حداکثر سمت راست محدودیتو به جای مقا

طح زیر س( 1دول )ریزی خاکستری به صورت زیر است. در جشود. نتایج حاصل از برنامهآورده شده است استفاده می

 ریزی خاکستری آورده شده است.حاصل از حل مدل برنامهبهینه کشت 

 
 ریزی خاکستریحاصل از حل مدل برنامهبهینه )برحسب هکتار( سطح زیر کشت ( 1جدول )

حد باالی به  سطح زیر کشت موجود در منطقه حد پایین به دست آمده از مدل محصول

دست آمده از 

 مدل

 4893 3777 2643 گندم

 1644 1265 1583 جو

 4805 4099 4805 ینیزمبیس

 1547 2210 1547 پیاز

 985 758 985 یفرنگگوجه

 3832 2948 3832 خیار

 240 185 240 هندوانه

 1436 1200 1264 یاذرت دانه

 1934 1721 1269 یونجه

  

ه به ی و یونجادانهدهد که سطح زیر کشت گندم، جو ،ذرتریزی خاکستری نشان میمجموعه جواب حاصل از برنامه

ارند. سطح هکتار قرار د [1269،1934]و[1264.98،1436] ،[1583،1644] ،[2643.9،4893]های ترتیب در بازه

آمد. مقادیر  هکتار به دست 240و هندوانه   3832، خیار 985فرنگی ، گوجه1547، پیاز 4805زمینی زیر کشت سیب

 باشد.ای به صورت زیر میمطلوب حد باال و پایین بازده برنامه

]176245200000،97457140000[ 
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ای برنامه مقدار مطلوب حد پایین بازده ده ریال و176245200000ای بازده برنامهمقدار مطلوب حد باالی 

 ده ریال به دست آمد. 97457140000

های حدودیتمهای موجود در مدل آورده شده است که حدود پایین و باالی ( مقادیر مطلوب محدودیت2در جدول )

 اند.شدهباشند که از حل مدل خاکستری حاصلمدل می
 

 

 های موجود در مدل( مقادیر مطلوب محدودیت2دول )ج
حد باالی حاصل از حل مدل  حاصل از مدل خاکستری نییحد پا وضعیت موجود 

 خاکستری

 176245200000 97457140000 119975558340 )میلیارد ریال( ایبازده برنامه

 135789600000 75750090000 98745293650 )میلیارد ریال( های جاریهزینه

 184520600 69787590 139584715 )مترمکعب( آب

 321949 197456 258962 )ساعت( آالتماشین

 1562032 1083219 1395462 )ساعت( کار یروین

 8875145 4106073 6480294 )کیلوگرم( کود ازته

 5489632 2230546 3945134 )کیلوگرم( کود فسفاته

 4335282 1896060 2897360 )کیلوگرم(  کود پتاس

 29845 14058 22815 )کیلوگرم( کشسم علف

 13785 5640 8974 )کیلوگرم( کشسم قارچ

 17945 8011 12986 )کیلوگرم( کشسم حشره

 شود.درجه خاکستری بودن یک بازه به صورت زیر تعریف می

   ( ) ( ) ( ) / ( ) 100mGd f f f f       
 

)که در آن  )m f خاکستری  باشد. در این مطالعه درجه خاکستری بودن روشحد میانی بازه تعریف شده می

 باشد.می 57.5%

 

 ریزی فازی خاکستریالگوی برنامه

ال یر حد بااید مقادبطور که در معادالت فوق آورده شده است، ابتدا  ریزی خاکستری فازی همانبرای حل مدل برنامه

)و حد پایین  )f  ها دست آوریم تا از آن ها آورده شده( بههای موجود )در مواد و روشرا با توجه به محدودیت

 د پایینحای روش خاکستری فازی استفاده کنیم.پس از حل حد باال و در سمت راست محدودیت بازده برنامه

( )f  دست آمد. حد باالی  ، مقادیر زیر به( )f   حد پایین آن  ده ریال و 166798100000برابر با

 باشد.ده ریال می 97515440000

)رای سود سیستم توسط متغیر تصمیم شده بریزی، بازه در نظر گرفتهدر این روش برنامه )شود. محدود می

ه ازای دیگر، ب شود. به عبارتدهد که بازه سود حاصل از مدل خاکستری تا چه حد محدود میاین متغیر نشان می

1  0،بازه به حداکثر مقدار خود و به ازای ریزی رسد. نتایج حاصل از برنامه، بازه به حداقل مقدار خود می

 باشد.به صورت زیر می فازی خاکستری



 

1626 

 

 












0.0964,1

166682500000,179475100000

 

که در آن 

  بیانگر حد باال و حد پایین متغیر تصمیم وf


  بیانگر حد باال و حد پایین سود سیستم در حالت

باالی سود  باشد. حدمی 0.0964ریزی فازی خاکستری است. حد باالی متغیر تصمیم یک و حد پایین آن برنامه

ح زیر ( سط3باشد. در جدول )ده ریال می 166682500000آن ده ریال و حد پایین  179475100000سیستم 

 ریزی فازی خاکستری آورده شده است.کشت حاصل از حل مدل برنامه

 
 ریزی  فازی خاکستری( سطح زیر کشت )برحسب هکتار( حاصل از حل مدل برنامه3جدول )

ی به حد باال سطح زیر کشت موجود در منطقه حد پایین به دست آمده از مدل محصول

دست آمده از 

 مدل

 4910 3777 4910 گندم

 1644 1265 1644 جو

 5328 4099 5292 ینیزمبیس

 2349 2210 1547 پیاز

 985 758 530 یفرنگگوجه

 2063 2948 2063 خیار

 240 185 129 هندوانه

 1560 1200 840 یاذرت دانه

 2237 1721 1204 یونجه

  

فرنگی، وجهزمینی، پیاز، گدهد که سطح زیر کشت سیبزی خاکستری نشان میریمجموعه جواب حاصل از برنامه

 [،] 240،129 [، ] 985،530[ ، ]2349،1547[، ]5328.7،5292[های یونجه در بازه ای وهندوانه، ذرت دانه

به کتار ه 2063خیار  و 1644، جو 4910کشت گندم  هکتار قرار دارند. سطح زیر ] 2237،1204 [و  ]1560،840

 دست آمد.

ب ( مقادیر مطلو4باشد. در جدول )های موجود در مدل نیز به صورت زیر میمقادیر مطلوب محدودیت

 از حل باشند کههای مدل میهای موجود در مدل آورده شده است که حدود پایین و باالی محدودیتمحدودیت

 اند.شدهمدل  فازی خاکستری حاصل
 

 های موجود در مدل فازی خاکستریت( مقادیر مطلوب محدودی4جدول )
حد باالی حاصل از حل  حاصل از مدل فازی خاکستری نییحد پا وضعیت موجود 

 مدل فازی خاکستری

    

 179475100000 166682500000 11997555834 )میلیارد ریال( ایبازده برنامه

 117671853052 80367795596 98745293650 )میلیارد ریال( های جاریهزینه

 155728710 89920626 139584715 )مترمکعب( آب
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 276187 233385 258962 )ساعت( آالتماشین

 1361248 1224470 1395462 )ساعت( کار یروین

 7801377 4577472 6480294 )کیلوگرم( کود ازته

 4594669 2442936 3945134 )کیلوگرم( کود فسفاته

 3643205 2131100 2897360 )کیلوگرم(  کود پتاس

 26947 15303 22815 )کیلوگرم( کشسم علف

 11128 4447 8974 )کیلوگرم( کشسم قارچ

 15062 7370 12986 )کیلوگرم( کشسم حشره

  

 شود.طور که در باال گفته شد درجه خاکستری بودن یک بازه به صورت زیر تعریف میهمان

   ( ) ( ) ( ) / ( ) 100mGd f f f f       
 

)که در آن  )m f ین مطالعه درجه خاکستری بودن روش فازی باشد. در اشده میحد میانی بازه تعریف

ز مدل ا %50.18بینید درجه خاکستری بودن مدل فازی خاکستری طور که می باشد.همانمی %7.39خاکستری 

 باشد.خاکستری کمتر می

 

 ریزی خاکستری و فازی خاکسترینتایج حاصل از برنامه

د ن آن زیاستری بودقطعیت باالیی است. زیرا درجه خاکریزی خاکستری دارای عدم شده توسط مدل برنامهنتایج ارائه

برای  متر است.های به دست آمده از حل مدل کباشد. هر چه درجه خاکستری بودن زیادتر باشد، کارایی پاسخمی

ظر نازه در ریزی، بریزی خطی خاکستری فازی استفاده شد. در این برنامهکاهش درجه خاکستری بودن، برنامه

رای سود سیستم توسط متغیر تصمیمشده بگرفته

دهد که بازه سود شود. این متغیر نشان می، محدود می

بازه  دتر شدنشود. حد باال و حد پایین متغیر تصمیم بیانگر محدوحاصل از مدل خاکستری تا چه حد محدود می

 باشد.شده برای سود سیستم میتعریف

 . همانباشدمی %7.39روش فازی خاکستری  درو  %57.57 درجه خاکستری بودن سود سیستم در حالت خاکستری

-میکاهش  %50.18ریزی فازی خاکستری درجه خاکستری بودن نتایج  گردد با کاربرد برنامهطور که مالحظه می

 .یابد

ه ارائه شد ای بین الگوی کشت موجود در منطقه و الگوی کشت حاصل از حل مدل خاکستری( مقایسه1در جدول )

ه بی رسیدن شود سطح زیر کشت گندم و یونجه در بازه تعریف شده براطور که در جدول مالحظه می اناست. هم

طح زیر سای انهدفرنگی، خیار، هندوانه و ذرت زمینی، گوجهحداکثر سود قرار دارند. در مورد محصوالت جو، سیب

یر زاز سطح ر است ولی در مورد پیدست آمده در مدل کمت کشت موجود در منطقه از حد پایین سطح زیر کشت به

 دست آمده باالتر است.  کشت موجود در منطقه از سطح زیر کشت به

ای بین الگوی کشت موجود در منطقه و الگوی کشت حاصل از حل مدل فازی خاکستری ارائه ( مقایسه3در جدول )

 ای وگی، هندوانه، ذرت دانهفرنشود سطح زیر کشت پیاز، گوجهطور که در جدول مالحظه می شده است. همان

زمینی سطح شده برای رسیدن به حداکثر سود قرار دارند. در مورد محصوالت گندم، جو و سیبیونجه در بازه تعریف
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دست آمده در مدل کمتر است ولی در مورد خیار سطح  زیر کشت موجود در منطقه از حد پایین سطح زیر کشت به

 دست آمده باالتر است. یر کشت بهزیر کشت موجود در منطقه از سطح ز

ازی تری و فریزی خاکسکار گرفته شد روش  برنامه در این مطالعه روشی که برای طراحی الگوی کشت منطقه به

مده عکاالت خاکستری بود. ابتدا اعداد خاکستری و سپس مدل خاکستری و فازی خاکستری معرفی شد. یکی از اش

زی فازی ریرنامهباشد. با کاربرد روش برجه خاکستری مجموعه جواب حاصل میریزی خاکستری، باال بودن دبرنامه

بهبود  شود ومجموعه جواب حاصل کاراتر می یابد وخاکستری، درجه خاکستری بودن مجموعه جواب کاهش می

فازی  ریزینامههای ناشی از برکار بردن روش فازی خاکستری همچنین درجه خاکستری بودن محدودیت یابد. بهمی

ود. شتر مییقاعتمادتر و دقافزاید. با افزایش کارایی، نتایج قابلها میدهد و بر کارایی آنخاکستری را کاهش می

یر زشده، سطح های اعمالریزی خاکستری حاکی از آن است که با محدودیتنتایج مجموعه جواب حاصل از برنامه

 1644 و 1583واند تغییر کند. سطح زیر کشت جو بین تهکتار در منطقه می 4893و  2643کشت گندم بین 

ار هکت 36/4805 باهدف حداکثر مقدار سود، های ذکرشده وتغییر است. کشاورزان منطقه با توجه به محدودیتقابل

توانند کشت ه میهکتار هندوان 240هکتار خیار و  3832فرنگی،  هکتار گوجه 985هکتار پیاز،  1547زمینی، سیب

ونجه هم  بین تواند تغییر کند. سطح زیر کشت یهکتار می 1436و  1264ای بین طح زیر کشت ذرت دانهکنند. س

قه در رزان منطهکتار قابلیت تغییر دارد. با توجه به الگوی کشت خاکستری، سود حاصل برای کشاو 1934و  1269

ت که کشاورز یانگر مقدار سودی اسباشد. حد باالی سود بده ریال می ،[176245200000،97457140000]ی بازه

یین سود د. حد پاکندسترس و حد باالی ضرایب فنی به آن دست پیدا میهای قابلنظر گرفتن حد باالی نهاده با در

فنی  ین ضرایبدسترس و حد پایهای قابلنظر گرفتن حد پایین نهاده بیانگر مقدار سودی است که کشاورز با در

 رسد.مدل به آن می

شده، عمالاهای دهنده آن است که با محدودیتریزی فازی خاکستری نشانمجموعه جواب حاصل از برنامه نتایج

پیاز بین  تواند تغییر کند. سطح زیر کشتهکتار، در منطقه می 5328و  5292زمینی بین سطح زیر کشت سیب

ند تغییر کند. تواار، در منطقه میهکت 985و  530فرنگی بین تغییر است. سطح زیر کشت گوجهقابل 2349و  1547

هکتار، در  1560و 840ای بین تغییر است. سطح زیر کشت ذرت دانهقابل 240و  129سطح زیر کشت هندوانه  بین 

نطقه با توجه به تغییر است. کشاورزان مقابل 2237و  1204تواند تغییر کند. سطح زیر کشت یونجه بین منطقه می

-تار خیار میهک 2063جو و  هکتار 1644هکتار گندم،  4910اهدف حداکثر مقدار سود، ب های ذکرشده ومحدودیت

 [ بازه با توجه به الگوی کشت  فازی خاکستری ، سود حاصل برای کشاورزان منطقه در .توانند کشت کنند

 ز با درورباشد. حد باالی سود بیانگر مقدار سودی است که کشاده ریال می]166682500000، 179475100000

ود سپایین  کند. حددسترس و حد پایین  ضرایب فنی به آن دست پیدا میهای قابلنظر گرفتن حد باالی نهاده

 فنی مدل ی ضرایبدسترس و حد باالهای قابلنظر گرفتن حد پایین نهاده بیانگر مقدار سودی است که کشاورز با در

 رسد.به آن می

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه
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 هایسفره حشدید سط افت و جهان نقاط از بسیاری در زیرزمینی هایاز آب بیرویه برداشت سبب آب بعمنا کمبود

 طحس گسترش و بدلیل جیرفت دشت زیرزمینی آب منابع نامناسب به وضعیت باتوجه است. شده زیرزمینی آب

 به دشت این هایرهسف در سطح آب ارتفاع اخیر، هایسال در رویهبی برداشتهای باال و آبی نیاز با محصوالت زیرکشت

به محیط  از طرفی امروزه، توجه شده است. مواجه تخریب جدی خطر با زیرزمینی آب و منابع یافته کاهش شدت

ظر نروری به ضله بسیار رو، پرداختن به این مساباشد. از اینهای مهم در بسیاری از کشورها میزیست یکی از اولویت

م و اد از سموآورد، بیشتر به علت استفاده زیط زیستی که بخش کشاورزی به وجود میهای محیرسد. آلودگیمی

 خاکستری زی فازیریکارگیری مدل برنامهکودهای شیمیایی در زیربخش زراعت است. در نتیجه در این مطالعه با به

 با رویکرد زیست محیطی و کاهش مصرف آب الگوی بهینه کشت منطقه تعیین گردید. 

 اند از:کلی نتایج حاصل از این پژوهش عبارت طور به

اطالعات به  ز آمار واهد که د( آمار و اطالعات معمواًل ایراد دارند. مدل فازی یا تفکر فازی این قابلیت را به مدل می1

 تدف و سمهن تابع برداری را نمود. در ساختار مدل فازی خاکستری که در آهمان صورت نادقیق بتوان بهترین بهره

 به جهتو . باها فازی بودند، ساختار فازی باعث کاهش درجه خاکستری و افزایش کارایی مدل شدراست محدودیت

 ورزی،و کاهش مصرف آب در بخش کشا زیست محیط و طبیعی از منابع صیانت و حفظ و پایدار کشاورزی ضرورت

موم شیمیایی و سمیزان استفاده از کودها و  کردن حداقل رعایت با درآمد حداکثرسازی مبنای کشت بر الگوی تغییر

طور  به که دارد را امتیاز ریزی فازی خاکستری ایننماید. روش برنامه مورد این در شایانی کمک تواندمی آب مصرفی

 آورد. به دست را بهینه الگوی و گرفته نظر در را معیار دو این همزمان

ی انجام ه نحو بهترتواند بهای زراعی موجود میاستفاده از زمیندهنده آن است که های بهینه نشان( اجرای مدل2

ه کگذارد یستفاده مهای زراعی را بدون اهای بهینه ضمن افزایش سودآوری، مقداری از زمینگیرد. زیرا اجرای مدل

ن اجرای . همچنیتواند سود بیشتری را با مقدار زمین کمتری ارائه دهدبیانگر آن است که الگوی بهینه کشت می

راین ید. بنابهای منطقه سطح زیر کشت بیشتری را پیشنهاد نماتواند در همان سطح از محدودیتمدل بهینه می

 ویر کشت های منطقه از جمله آب، کود و سموم شیمیایی کاهش یابد، امکان افزایش سطح زچنانچه محدودیت

زائی سثیر بههای منابع تأدر کاهش محدودیت سودآوری وجود خواهد داشت. از آنجا که توسعه خدمات زیربنائی

وثر تواند مطقه میهای مندارد، توجه به این امر در خصوص استفاده بهینه از منابع برای افزایش سودآوری فعالیت

 باشد.

 وف ارائه ت مختلصورت بازه بهینه برای محصوال با توجه به اینکه در مدل فازی خاکستری الگوی بهینه کشت به (3

ا هینه کشت ربهای منابع در دسترس ترکیب تواند با توجه به محدودیتگیرنده میشود فرد تصمیمشنهاد میپی

 یابد.گیری و انتخاب زارع افزایش میانتخاب نماید و دامنه و قدرت تصمیم

ی از کسترزی خاباشند مدل فاصورت بازه در دسترس می اند و بهها با عدم قطعیت مواجهدر شرایطی که داده (4

  ئه نماید.دتری اراابل اعتماباشد تا نتایج قریزی برخوردار است و قادر میهای برنامهکارایی باالیی نسبت به سایر مدل
شود که الگوی موجود در فازی خاکستری این نتیجه حاصل می دست آمده از روش با توجه به الگوی کشت به

فوق با سطح زیر کشت  دست آمده با استفاده از روش کشت بهینه بهمنطقه یک الگوی بهینه نیست، زیرا سطح زیر 

موجود در منطقه برای محصوالت مختلف متفاوت است. در ساختار مدل فازی خاکستری که در آن تابع هدف و 
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با ها فازی بودند، ساختار فازی باعث کاهش درجه خاکستری و افزایش کارایی مدل شد. سمت راست محدودیت

شود برای رسیدن به سود مورد نظر در منطقه، سطح زیر نتایج ذکر شده مدل فازی خاکستری پیشنهاد میتوجه به 

 استفاده از روش فازی خاکستری به زمینی افزایش یابد و سطح زیر کشت خیار کاهش یابد.کشت گندم، جو و سیب

ها و جود عدم قطعیت در دادهجای مدل کالسیک خاکستری در تعیین الگوی بهینه کشت، به ویژه در شرایط و

های دولت بر روی محصوالت مختلف منطقه به دلیل وجود رابطه آمارها. در تعیین الگوی بهینه کشت به آثار سیاست

تبادلی میان اهداف مختلف توجه شود، مانند آثار ناشی از دخالت دولت در بازار. با توجه به نقش و اهمیت 

سازی، گیری و تصمیمکشاورزی، در دسترس بودن یک ابزار مکانیزه تصمیم سیستماتیک و منسجم در توسعه بخش

 گیری یاری نماید. این ابزار باید دارای خصوصیات زیر باشد:تواند مدیران را در مواقع بحرانی در تصمیممی

 یکپارچه نگری، سیستماتیک بودن و پویایی -

 کامالً کامپیوتری بودن با قابلیت کاربرد آسان -

 پذیریعطافان -

 لحاظ شرایط دنیای واقعی در آن) بخش کشاورزی( -

 مدت و بلندمدتمدت، میان گیری در کوتاهتصمیم -

-نامهرسازی و بمدل گیری بهتر،شود برای تصمیمارائه در این پژوهش دارای خصوصیات باال بوده و پیشنهاد می مدل

-شوان در بختن میهمچنی شده و تا سطح ملی ادامه یابد.روعریزی از پایین به باال اجرا شود و از سطح شهرستان ش

های ستاناها و های مختلف اعم از زراعت، باغبانی، جنگل، مرتع، دام، طیور، شیالت و آبزیان در سطح شهرستان

 کشور طراحی و سپس در سطح ملی تجمیع شود.
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