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آبی و افزایش درآمد کشاورزان در شرایط سازگاری با کم باهدفتعیین الگوی کشت بهینه 

 تحویل حجمی

 
 3و عباس ستوده نیا 2، هادی رمضانی اعتدالی2، بیژن نظری*1سمانه احسانی کلی کند

 
 چکیده

برداران منابع آب و تحویل حجمی آب برای بهره یگیراندازه کنتورهای آب زیرزمینی صورت گرفته، نصب اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفره ازجمله
 هرگونهالزمه  و تحویل حجمی آب گیریاندازهایل اهمیت نصب وس اصلی طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی است. یهامؤلفهتحویل حجمی آب از  زیرزمینی است.

مدیریت منابع آب و طرح  .موجود، در بهبود روزافزون کارایی آن اقدام شود ع نواقصرف ضمنکه  ندکمیو اقتضا  باشدمیدرست در خصوص منابع آب  ریزیبرنامه
نشان از این دارد که در اجرای طرح تعادل بخشی، هیچ  هابررسی .بودنخواهد  پذیرامکان هاچاه بردارانبهرهبدون مشارکت ذینفعان و  تعادل بخشی آب زیرزمینی

انمندسازی کشاورزان برای مواجهه با شرایط جدید کنترل و تحویل آب )نصب کنتورهای حجمی و کنترل برداشت(، ارائه راهکار اجرایی و نسخه مشخصی برای تو
، مطرح تحویل حجمیبرای حفظ درآمد کشاورزان در شرایط آموزش کشاورزان  و الگوی کشت سازیبهینههای نشده است. در این پژوهش، مصادیقی از قابلیت

خطی  یسینوبرنامهو از روش  پرداخته شدچاه آب کشاورزی دشت قزوین در شرایط تحویل حجمی  9به تعیین الگوی کشت بهینه در  تحقیق در اینگردیده است. 
 و 99به ترتیب سود خالص و  وری آببهره و در الگوی کشت بهینه با محدودیت آب، موردمطالعههای متوسط در چاه طوربه استفاده گردید. سازیینهبهبرای 

 درصد نسبت الگوی کشت مصوب کاهش داشته است. 51 آب مصرفی درصد افزایش و 7/77

 .تحویل حجمی آب ،سازیینهبه ،الگوی کشت ،افزایش درآمد کشاورزان :ی کلیدیهاواژه

 

 1مقدمه
های آب اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفره ازجمله

و تحویل  گیریاندازه تجهیزاتزیرزمینی صورت گرفته، نصب 
نصب ینی است. برداران منابع آب زیرزمحجمی آب برای بهره

های کنتورهای هوشمند از اجزای اصلی طرح تعادل بخشی آب
و تحویل حجمی  گیریاندازهاهمیت نصب وسایل  زیرزمینی است.

 باشدمیدرست در خصوص منابع آب  ریزیبرنامه هرگونهآب الزمه 
قص موجود، در بهبود روزافزون که ضمن رفع نوا کندمیو اقتضا 

کارایی آن اقدام شود. مدیریت منابع آب و طرح تعادل بخشی آب 
 پذیرامکان آب بردارانبهرهزیرزمینی بدون مشارکت ذینفعان و 

برای مدیریت  اییکپارچهحتی اگر دولت بتواند سیستم  .نخواهد بود

                                                             
کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علووم و مهندسوی آب،    آموختهدانش  5

 )نویسوونده مسوو ول   ، ایوورانی امووام خمینووی )ره(، قووزوین المللوونیبوودانشووگاه 
Ehsani.smn@gmail.com) 

المللی امام علمی گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بینو عضو هی تاستادیار  2
 ، ایران.خمینی )ره(، قزوین

المللی امام گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین علمیی تهدانشیار و عضو  9
 .، ایرانخمینی )ره(، قزوین

 95/2/97 تاریخ دریافت 
 4/4/97 تاریخ پذیرش 

مشترک و آب ایجاد نماید؛ اما تا زمانی که این سیستم به تعاملی 
هماهنگ با ذینفعان دست نیابد، طرح تعادل بخشی آب زیرزمینی در 

 و عملیاتی نخواهد شد ماندهیباقحد حرف و شعارهای جذاب 
 .(5997)درخشان و عمرانیان خراسانی، 

بروز تغییرات اقلیمی و تأثیر آن بر منابع آب ایران نظیر کاهش 
های مدیریتی مهجریانات آب سطحی و منابع آب زیرزمینی و برنا

پذیری ها و کنتورهای هوشمند کشاورزی منجر به آسیبنظیر حقابه
خانوارهای کشاورز و ناپایداری معیشت آنان گردیده است و تشدید 

پذیری خواهد های آبی نیز موجب افزایش هرچه بیشتر آسیببحران
گردید. هرچند وقوع مکرر خشکسالی موجب شده که این بحران، 

یک پدیده جدید مطرح نباشد، اما پیچیدگی  عنوانبهان برای کشاورز
ی ناشی از خشکسالی، این و در هم تنیدگی پیامدها سازینهزمعوامل 
 ورزان تبدیل نموده است.اصلی کشا هایبه یکی از دغدغه پدیده را
گیری و تحویل حجمی آب، این صب کنتور اندازهطرح ن با اجرای

 کهیادی روبرو شده است. خانوارهایی زبرداران طرح با مقاومت بهره
کردند، حاال باید برداشت های غیرمجاز برداشت میزمانی از چاه

 برداران با اجرای اینمحدودی داشته باشند، روشن است که این بهره
 خانوارهایی که برای تأمین معاش خود به کرد.خواهند  مخالفتطرح 

 شکسالی، به میزاناند، در طول خمنابع درآمدی کشاورزی وابسته
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از سوی دیگر، فرصت شغلی موجود در . بینندبیشتری آسیب می
 روستا و افزایش بیکاری در میان جوانان خانوارهای کشاورزی،

موجب رویگردانی جوانان این خانوارها از کشاورزی شده است که 
-این روند، آینده کشاورزی این مناطق را با چالشی جدی مواجه می

دهی مناسب فعالیت کشاورزی خانوارها، به همراه سازد. عدم باز
های گردد تخریبخروج نیروهای جوان از چرخه تولید، موجب می

ی در و همچنین امکان توسعه کشاورز یافتهیشافزا محیطییستز
 مناطق تضعیف گردد. گونهینا

افتادن معیشت کشاورزان، ناتوانی اقتصاد  خطربا توجه به 
امنی شود، نااین قشر می پذیرییبآسافزایش کشاورزان که منجر به 

رویه از منابع طبیعی، همچنین کاهش رفاه و غذایی، استفاده بی
درآمد خانوار که مهاجرت نیروی کار به شهرها را به همراه داشته و 
سبب رکود مزارع، کاهش سطح زیر کشت و به دنبال آن وابستگی 

 .(5994و حیاتی، )نوروزی کشور به واردات محصوالت شده است 
در گروی انجام  کشاورزی خانوارهای پذیرییبآسکاهش 

اقتصادی، مدیریتی و حتی  -جامع فیزیکی، اجتماعی ریزیبرنامه
 مدیریت جدیدتا از این طریق ریسک خشکسالی و  باشدروانی می

 منظوربهحمایتی الزم  یسازوکارهابایست بنابراین می؛ کاهش یابد
ی خانوارها در شرایط خشکسالی و همچنین بهبود ظرفیت سازگار

حفظ و نگهداشت نیروهای جوان در محیط روستا در نظر گرفته 
توانند نقش بسزایی در شوند. بدیهی است نهادهای ترویجی می

د کشاورزان با خشکسالی داشته باشن افزایش ظرفیت سازگاری
 .(5939)کشاورز و همکاران، 

های کشاورزی جهز کردن چاهو م زیرزمینیبا توجه به افت آب  
به کنتورهای آب و درنتیجه با محدود شدن برداشت آب، کشاورزان 

اند که باید برای این شرایط آمادگی با شرایط جدیدی مواجه شده
برای این  حلراه ترینمهم، وریبهرهکامل را داشته باشند. افزایش 

 ،است دهشانجامطبق مطالعاتی که در سطح مزرعه باشد. موانع می
هدف حداکثر کردن سود  کهیدرصورتسازی الگوی کشت نتایج بهینه

وری اقتصادی آب که هدف حداکثر کردن بهره یبازمانکشاورز باشد 
وری دهد که شاخص بهره. این نشان میباشدمیراستا باشد هم

برای تواند مورد پذیرش کشاورزان قرار گیرد. اقتصادی آب می

بایست در بخش کشاورزی ابتدا می "امل تولیدعو"وری افزایش بهره
و  ریزیبرنامهعامل یا عوامل کمیاب را شناسایی کرده و در ادامه 

وری آن عامل یا عوامل کمیاب تحقیقات در جهت ارتقای بهره
در آمریکا به دلیل فراوانی زمین و گرانی  مثالعنوانبهصورت گیرد. 

وری نیروی کار ای بهبود بهرهریزی در راستکارگر، تحقیقات و برنامه
کشاورزی در این کشور  آالتینماشاستوار بوده و به همین دلیل 

است. در کشور ژاپن به دلیل کمبود زمین،  یداکردهپتوسعه فراوانی 
به . در این طرح هم وری زمین افزایش یابدسعی شده است تا بهره

قیقات ها و تحریزیدلیل محدود بودن منابع آب شیرین برنامه
 باشد.آب وری بایستی در جهت افزایش بهره

، تخصیص آب بایستی به محصوالتی آب با توجه به محدودیت
صورت گیرد که دارای سود اقتصادی بیشتر به ازای یک مترمکعب 

های از سایر هدف پوشیچشمبه معنی  مس لهآب باشند. البته این 
؛ باشدتغال نمیهمچون تأمین امنیت غذایی و اش یبلندمدتاساسی و 

مالی و  ییکاراها، موضوع اما الزم است که در کنار این هدف
 قرار گیرد. موردتوجهوری آب اقتصادی آب نیز برای افزایش بهره

اقداماتی که در راستای مدیریت طرح تعادل بخشی آب  ازجمله
. باشدمیقرار گیرد تکنیک کم آبیاری  موردتوجه تواندمیزیرزمینی 

میزان  تواندمیآبیاری کم هایتکنیکرزان به استفاده از تشویق کشاو
آب مصرفی را کاهش دهد و همچنین برای کشاورزانی که از میزان 

تشویقی در نظر گرفته  هایطرح، نمایندمیحقابه خود کمتر استفاده 
 .مسائل و راهکارها آورده شده است ای ازخالصه 5در شکل شود. 
 

 
 ای از شرح مسئله و راهکارخالصه -1 شکل

 

مختلف  هاییکتکن( به مقایسه 5937مقدسی و همکاران )
و  (PSO)، هوش جمعی (NLP)خطی  یزیربرنامه سازیینهبه

در مدیریت تخصیص آب کشاورزی در  (GA) یکژنتالگوریتم 
. مقایسه است شدهپرداختهشرایط خشکسالی با حداکثر سازی درآمد، 

خطی و سپس هوش جمعی را نشان  یزیربرنامهروش برتری  ،ایجنت
درصد امکان  97داد. ضمن اینکه نشان داده شد که این رویکرد تا 

 شرح مس له

 

وابستگی کشور به  -مهاجرت

 واردات محصول

شتک بهینه نبودن الگوی  

 کاهش سود کشاورز

ود افزایش س باهدفالگوی کشت  سازیینهبه

 کشاورز

 

 راهکار

یبرداربهرهاصالح پروانه   



37...آمدافزایش در آبی وتعیین الگوی کشت بهینه با هدف سازگاری با کم   

 

 سنتی دارد. هاییریتمدافزایش درآمد را نسبت به 
 به بررسی تخصیص بهینه منابع آب با (5991) سرگزی و قویدل
 در یزیربرنامهمحور فازی و تبیین  یزیربرنامهاستفاده از رهیافت 

 سراصومعهر تصمیم منابع آب و زمین در شهرستان تغیخصوص م
واقع در استان گیالن پرداختند. نتایج نشان داد که الگوی موجود 

بهینه نیست و پیشنهاد  موردمطالعهمصرف آب آبیاری در منطقه 
 درآمداستفاده بهینه از عوامل تولید و بیشینه نمودن  منظوربه شودیم

تولید  محدودکنندهکشاورزان و با توجه به اینکه آب بیشتر عامل 
محصوالت کشاورزی نسبت به زمین است، عامل آب محور تصمیم 

 قرار گیرد. یزیربرنامهو 

 سازییهشب( با استفاده از رویکرد 5997رفیعی و همکاران )

-خاک-روابط آب سازییهشب، یک مدل مبتنی بر تلفیق سازیینهبه
والت تخصیص آبیاری و الگوی کشت محص سازیینههبگیاه و 

در قالب دو سناریو حل گردیده که در  کشاورزی ارائه دادند. مس له
سناریوی اول الگوی کشت بهینه با تابع هدف بیشینه سود خالص 
ساالنه و قیود محدودیت حجم آب مصرفی و حداکثر زمین 

بهینه  و در سناریوی دوم مس له تخصیص شدهیینتع کشتقابل
قرار گرفت. با توجه به  یموردبررسآبیاری برای الگوی کشت فعلی 

در  شدهاعمال کشتقابلآب مصرفی و سطح اراضی  هاییتمحدود
 %954مدل، سود خالص ساالنه به ترتیب در سناریوهای اول و دوم 

این اساس،  برنسبت به سناریوی پایه افزایش داشت.  %29و 
تواند ضمن صوالت کشاورزی مییزی الگوی کشت محربرنامه

افزایش سود ناشی از تولید محصوالت منجر به کاهش میزان آب 
 مصرفی در شرایط فعلی حاکم بر منابع آب کشور گردد.

 

 هاروشمواد و 

 موردمطالعهمنطقه 
دقیقه تا  41درجه و  43استان قزوین در حوزه مرکزی ایران بین 

 97دقیقه تا  97جه و در 91دقیقه طول شرقی و  15درجه و  15
های . از شمال با استاندارددقیقه عرض شمالی قرار  41درجه و 

های همدان و زنجان، از جنوب مازندران و گیالن، از غرب با استان
باشد و به جوار میهم البرزهای با استان مرکزی و از شرق با استان

شور دشت قزوین یکی از مناطق مستعد ک فردمنحصربهعلت موقعیت 
 برای تولید محصوالت زراعی و باغی است.

هزار  925هزار هکتار دارای  415دشت قزوین با مساحت حدود 

 575و دو قابل آبیاری است که فقط حدود  یکدرجههکتار اراضی 
های زیرزمینی و آب انتقالی از هزار هکتار از این اراضی توسط آب

میانگین بارش  (.5992گیرند. )نظری، طالقان تحت کشت قرار می
درصد کمتر  3متر بوده که حدود میلی 5/294باران نیز در این دشت 

 .از متوسط بارندگی در کشور است
 

 آمار و اطالعات و الگوی کشت منطقه

ای قزوین برای از سازمان آب منطقه یازموردنآمار و اطالعات 
و سطح  شدهانتخابمشخصات مزارع  5در جدول  است. آمدهدستبه

همچنین برای به  کشت محصوالت این مزارع آورده شده است. زیر
برداری در دست آوردن سطح فعلی زیر کشت و میزان آب قابل بهره

است. در این  شدهاستفادهبرداری چاه هر مزرعه از پروانه بهره
نویسی چاه آب کشاورزی مطالعه شد و از روش برنامه 9پژوهش 

 یدسازی استفاده گردخطی برای بهینه
 

 اعمال کم آبیاری
های متعددی برای بررسی مدیریت آبیاری تحت شرایط کم مدل

 شدهاستفاده AquaCropآبیاری وجود دارد. در این مطالعه از مدل 
مدلی آب محور است که برای اولین بار سازمان  AquaCropاست. 

مدل  اگرچه .معرفی کرد 2559( در سال FAOخواربار جهانی )
AquaCrop نی فرآیندهای بیوفیزیکی پیچیده نهاده شده است بر مب

(Steduto et al, 2009 تعداد نسبتاً کمی از پارامترهای ساده و )
شوند. مبنای پارامترهای ورودی استفاده می عنوانبه دسترسقابل

 کند ( تبعیت می5از رابطه ) AquaCropمحاسبات عملکرد در مدل 
 

(5)              
 

 

 ETxعملکرد واقعی،  Yaعملکرد، حداکثر Yx (5بطه )ر راد
 یبضر Ky تبخیر و تعرق واقعی، ETaتبخیر و تعرق پتانسیل، 

تناسب بین کاهش عملکرد نسبی و کاهش نسبی تبخیر و تعرق 
 باشد.می

سناریوی کم  74آبیاری گندم و سناریوی کم 74در این تحقیق، 
ای و رنگی و ذرت دانهفسناریوی کم آبیاری گوجه 75آبیاری جو و 

 است. شدهحاصلای با استفاده از مدل آکواکراپ علوفه ذرت
 .اندشدهگرفته آبیاری کامل در نظر صورتبهمحصوالت یونجه و کلزا 
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r ،Cirj  محصول هزینه کشتi  با تکنیک آبیاریr ده و نهاj ،Wir 

قیمت  r،Pwgبا تکنیک آبیاری  iمقدار آب مصرفی برای محصول 
 باشد.آب زیرزمینی می مترمکعبهر 

 

 Net Benefit Perیا  BPD ) سود خالص با ازای واحد حجم آب

Drop) سازیبهینه 
آبیاری بر میزان عملکرد در این مطالعه پس از بررسی اثرگذاری کم

افزار لینگو بهینه الگوی کشت از نرم (، جهت تعیین5مطابق رابطه )
ریزی خطی در سازی شامل حل یک مدل برنامهاستفاده شد. بهینه

-ای کشاورزان با توجه به محدودیتجهت حداکثر نمودن سود منطقه

 زیر است  صورتبهباشد. شکل ریاضی مدل های منابع می
 
 
(2 ) 

 
 
 

نوع  r، تعداد محصوالت iسود خالص مزرعه،  П( 2) رابطه در
با تیمار آبیاری  iمحصول عملکرد  i ،Yirقیمت محصول  Piآبیاری، 

سطح زمین  r ،Xirباشد( )منظور کم آبیاری و آبیاری کامل می
 با تیمار آبیاری iبه محصول  شدهدادهتخصیص 

 منظوربهوری آب کشاورزی این شاخص برای سنجش بهره
 باشد.اسب میوری مصرف آب از منظر اقتصادی منافزایش بهره

 

 (9)                                      

 
 

 و بحث نتایج
 

نتایج الگوی کشت در حالت بهینه با محدودیت آب در مزارع 
وری آب در بهره نمودار 2 شکلباشد. در می 2جدول  صورتبه

الگوی کشت مصوب و الگوی کشت بهینه با محدودیت آب در 
 آورده شده است. لعهموردمطاهای چاه

وری آب در الگوی کشت ، متوسط بهرهموردمطالعههای در چاه
آب به ترتیب برابر با  مصوب و الگوی کشت بهینه با محدودیت

وری آب در باشد. بهرهریال بر مترمکعب می 2/55593و  9/1232
درصد نسبت به  99الگوی کشت بهینه با شرایط محدودیت آب، 

شود با بهینه یمایش داشته است. مشاهده الگوی کشت مصوب افز
ی را افزایش وربهرهکردن الگوی کشت در شرایط تحویل حجمی، 

نمودار سود خالص در الگوی کشت مصوب و الگوی  9در شکل  داد.
آورده شده  موردمطالعههای کشت بهینه با محدودیت آب در چاه

 .است

 و سطح زیر کشت آن شدهانتخابمشخصات مزارع  -1جدول 

 قریه شهرستان نام کشاورز 

مساحت  (هکتار) زیر کشت محصوالت مختلف مساحت

 کل

 )هکتار(
 گوجه یونجه کلزا جو گندم

ذرت 

 ایدانه

ذرت 

 ایعلوفه
 زمینیسیب خربزه

A1 93      54/9 33/9 33/9 2/51 پالیان قزوین قدیرپور و شرکا 

A2 
کلیه کشاورزان چاه 

 5شماره
 2/14 59/3   71/9    59/54 22/22 خروان قزوین

A3  91/19      9/9  51/25 9/29 یوسفیانپیر قزوین 9کلیه کشاورزان شماره 

A4 7/73   2/4 2/4    5/95 5/95 آبادجمال قزوین و شرکا باقر زاده 

B1 53/21  17/1    52/5  52/55 97/9 آبادحسن زهراینبوئ احمدی و شرکا 

B2 29  95/9    52/55  95/9 57/1 آبادرحمت زهراینبوئ ایراقدوست و حیدری 

C1 79   9/7   55/41  97/99 52/22 زرگر آبیک ضویآستان قدس ر 

C2 
کلیه کشاورزان ذینفع 

 چاه محمودیان
 75      2/53 1/55 5/57 2/21 محمودیان آبیک

D1 
کلیه کشاورزان ذینفع 

 موسوم به سرتل
 75     7/59 3/9  4/51 4/51 اسفروین تاکستان



75...مدافزایش درآ آبی وتعیین الگوی کشت بهینه با هدف سازگاری با کم   

 

 
 آب سطح زیرکشت بهینه با محدودیت ساالنه -2جدول 

 کد مزرعه
 مساحت کل (هکتار) زیر کشت محصوالت مختلف مساحت

 آیش کلزا ایعلوفهذرت ایدانهذرت گوجه یونجه گندم جو )هکتار(

A1 - - 1/5 1/9 - - 1/53 9/2 7/91 

A2 - 3/3 1/4 7/59 - - 4/27 99/5 9/19 

A3 - - 9/9 1/59 - - 9/27 1/5 7/19 

A4 - 5/55 3/5 2/57 - - 4/99 1 7/79 

B1 - 5/4 3/5 9/7 - - 9/52 7/5 4/29 

B2 - 7/9 9/2 3/1 - - 2/55 - 29 

C1 - 3/52 9/7 3/59 - - 1/93 - 79 

C2 - 4/55 7 1/57 - - 5/94 - 75 

D1 - 3/9 7 5/51 - - 9/29 - 2/75 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب بهینه با محدودیت الگوی کشت صوب ودر الگوی کشت م موردمطالعههای وری آب در چاهبهره -2شکل 
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 الگوی کشت بهینه با محدودیت آب و سود خالص در مزارع در الگوی کشت مصوب -3شکل 

 
متوسط سود خالص در الگوی کشت مصوب، الگوی کشت بهینه 

ریال در  33344929و  12973143ترتیب برابر با با محدودیت آب 
هینه با در الگوی کشت بکه  شودیممشاهده  باشد.هکتار می

افزایش  درصد 7/77نسبت به الگوی کشت مصوب  محدودیت آب

 سود خالص وجود داشته است.
آب مصرفی )مترمکعب در هکتار( در الگوی نمودار  4 شکلدر 

های ر چاهآب د لگوی کشت بهینه با محدودیتکشت مصوب و ا
 .شده استآورده  موردمطالعه

 
 ها در الگوی کشت مصوب و بهینه با محدودیت آبآب مصرفی در چاه -4شکل 

 

 

 

 



77...مدافزایش درآ آبی وتعیین الگوی کشت بهینه با هدف سازگاری با کم   

 

الگوی کشت  و متوسط آب مصرفی در الگوی کشت مصوب
 7/3794و  5/55237به ترتیب برابر با بهینه با محدودیت آب 

باشد. الگوی کشت با محدودیت آب نسبت به میدر هکتار  مترمکعب
 .صد کاهش مصرف آب دارددر 51الگوی کشت مصوب، 

 

 گیرینتیجه
های آب اقداماتی که در راستای تعادل بخشی سفره ازجمله

گیری و تحویل ، نصب کنتورهای اندازهگیردمیزیرزمینی صورت 
با توجه به . برداران منابع آب زیرزمینی استحجمی آب برای بهره

ی های کشاورزی به کنتورهاو مجهز کردن چاه زیرزمینیافت آب 
آب و درنتیجه با محدود شدن برداشت آب، کشاورزان با شرایط 

اند که باید برای این شرایط آمادگی کامل را جدیدی مواجه شده
برای معیشت خانوار کشاورزی و افزایش رضایت این  داشته باشند.

الگوی کشت در سطح مزرعه و ضمانت این  سازیبهینهخانوارها، 
در سطح حوضه و دشت  بیشتر اکنونت .شودمیالگوی کشت پیشنهاد 

اما اجرای الگوی کشت بهینه و ؛ است شدهپرداختهبه این مسائل 
 و قابل اجراتر خواهد بود. آمیزترموفقیتدر سطح مزرعه  وریبهره
الگوی کشت با بررسی افزایش سود خالص در چندین  سازیبهینه

 تصادی،وری اقبهره متوسط طوربهمزرعه استان قزوین بررسی شد. 
در مزارع  در حالت الگوی کشت بهینه سود خالص و آب مصرفی

 51و درصد افزایش  7/77 ،99 دشت قزوین به ترتیب موردمطالعه
افزایش  برداریبهرهدرصد نسبت به الگوی کشت مصوب در پروانه 

شود که امکانات و ابزارهای حمایتی دولت یشنهاد میپداشته است. 
حفظ درآمد کشاورز و  که تجمیع گرددی طرح مدیریتدر جهت اجرای 

 قرار گیرد. مدنظر زمانهماستفاده بهینه از آب 
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Abstract 

 
One of the steps in the groundwater balancing plan is to install a metering and volumetric flow meter for water users of 

ground water resources. Volumetric water delivery is one of the main components of the groundwater balancing plan. 

The importance of installing metering and volumetric flow meter of water is essential for any proper planning of water 

resources and this requires, while eliminating the existing defects, it should improve its efficiency. Managing water 

resources and the groundwater balancing plan without stakeholder and water users of well participations will not be 

possible. The studies show that in implementing the groundwater balancing plan, there is no executive solution and a 
specific version to empower farmers to meet the new conditions of water control and delivery. In this research, some 

examples of the optimization of farmers' cultivation pattern and training for farmer's income in terms of volume 

delivery are presented. In this research, determining the optimum cropping pattern in 9 wells agriculture in Qazvin plain 

was considered in terms of volume delivery and linear programming was used for optimization. In the studied wells, the 

average productivity, net benefit and water use in the optimum crop pattern with water allocation has increased by 93% 

and 67.7% respectively and water use has reduced by 15% compared to the formal crop pattern. 
 
Key Words: Increasing Farmer's Income, Crop Pattern, Optimization, Volumetric, Delivery 
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