استفاده از الگوهای برنامهريزی فازی در تخصیص بهینهی آب
مرتضی مواليی ،1جواد حسینزادفیروزی
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-1استاديار اقتصاد كشاورزي دانشگاه اروميه ،اروميه ،ايران
-2استاديار اقتصاد كشاورزي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران
تاريخ دريافت1389/4/9 :

تاريخ پذيرش1389/6/25 :

چکیده
نحوهی دستيابي به هدف هایي چون رشد اقتصادی ،امنيت غذایي و پایداری منابع كمياب از جمله آب بيش از پيش به
بهرهبرداری صحيح از آن منابع بستگي دارد .ویژگيهای اقليمي كشور ما ،اتالف زیاد آب در مصارف مختلف مخصوصاً
راندمان پایين آن در بخش كشاورزی ،عدم تمایل بخش خصوصي به سرمایهگذاری در توسعهی منابع آبي و الگوی
نامناسب كشت محصوالت از یك طرف و كميابي منابع آبي از سوی دیگر باعث شده است كه تخصيص بهينهی آب مورد
توجه و اهميت ویژه ای واقع شود .بر این اساس ،هدف از این مطالعه برآورد ارزش واقعي (قيمت سایهای) آب و تعيين
الگوی كشت بهينه محصوالت با در نظر گرفتن استفاده كاراتر از آب ميباشد .برای این منظور از الگوی برنامهریزی
خطي فازی استفاده شده و نتایج ان با الگوی برنامهریزی خطي قطعي مقایسه شده است .نتایج برآوردها و محاسبات در
اراضي تحت پوشش سد علویان نشان ميدهد كه قيمت واقعي آب با استفاده از هر دو الگو یکسان و برابر 198ریال به
ازای هر متر مکعب ميباشد ولي سود حاصل از هر و احد آب مصرف شده در الگوی فازی به مراتب بيشتر الگوی قطعي
است.

واژههای كليدی :تخصيص بهينه ،آب ،الگوهای برنامهریزی خطي فازی ،سد علویان

مقدمه

در سالهاي اخير مدیریت منابع آب در فرآیند توسعه
کشور ابعاد گسترده و پردامنهاي پيدا کرده است و
نحوهي تامين هدفهایی چون رشد اقتصادي ،امنيت
غذایی ،اعتالي سالمت جامعه و تامين نيازهاي پایه
و اساسی انسان ،پایداري منابع آب و دیگر منابع پایه
و حفظ محيطزیست بيش از پيش به اداره و
بهرهبرداري صحيح از منابع آب بستگی پيدا کرده
است .اهميت توجه به این ارتباطات به حدي رسيده
که مفاهيم نو و دریافتهاي جدیدي در حوزه و
مدیریت منابع آب پدیدار شده است.
کشور ایران با حدود  7/3ميليون هکتار کشت آبی
بعد از کشورهاي هند ،چين ،امریکا و پاکستان داراي
بيشترین مساحت زیرکشت آبی در جهان
میباشد( .)10در کشور ما  59درصد از اراضی ،نياز به
آبياري داشته که در دنيا این رقم  16درصد است.

همچنين در ایران ،درصد توليدات غذایی از اراضی
آبی  89درصد و از اراضی دیم  11درصد است .در
صورتیکه در دنيا توليدات غذایی از اراضی آبی 40
درصد و از اراضی دیم  60درصد است( .)5سهم
ایران از کل منابع آب شيرین  0/02درصد است و
سهم سرانهي ساليانهي آب ایران  6203ميليمتر در
سال  1334و  2025ميليمتر در سال  69بودهاست
که در سال  816 ،1404ميليمتر خواهد بود ( .)5با
توجه به مرز سرانه بحرانی آب در دنيا ،ایران کمتر از
هزار ميليمتر در حال حاضر در مرز بحران قرار دارد.
در سال  1380بيش از  30ميلياردمترمکعب آب در
سدها تنظيم و ذخيره و نزدیک به 50
ميلياردمترمکعب از منابع زیرزمينی آب برداشته شده
است ( .)10حدود  93درصد در بخش کشاورزي که
فقط  30درصد راندمان دارد و  6درصد در بخش
شرب و بهداشت و یک درصد در بخش صنعت

تخ
استفاده از الگواهی ربانمهرزيی افزی رد صیص بهینهی آب
مصرف می شود که  61درصد آب مصرفی در بخش
کشاورزي از منابع آب زیرزمينی است و این مسئله با
توجه به وجود بحران در سفره هاي آب زیر زمينی،
پيامدهاي تخریبی جبران ناپذیري به همراه دارد(.)5
بخش آب با مسائل و مشکالتی از جمله نارسایی در
نحوهي تطبيق و تعادل عرضه و تقاضاي آب ،قيمت
ناچيز آب کشاورزي ،تلفات آب هنگام آبرسانی،
ناکارآمدي نظام تخصيص ،کمبود منابع مالی،
مشکالت آلودگی و زیستمحيطی ،مشارکت بخش
خصوصی و نحوهي تقسيم وظایف ميان این بخش و
بخش عمومی و همچنين الگوي کشت نامناسب
روبروست که توسعه و بهرهبرداري از منابع آب را با
چالشهاي جدي مواجه کرده است(.)10
افزایش جمعيت و به تبع آن افزایش تقاضا براي
تامين نيازهاي شرب ،بهداشتی ،کشاورزي و نياز
صنایع به این مادهي حياتی و نيز توجه به محدودیت
آن باعث شده است تخصيص بهينهي آب بين این
بخشها مورد توجه واقع شود و باید آب بيشتر به
کاربردي اختصاص داده شود که بيشترین نياز براي
آن وجود دارد و باالترین ارزش افزوده را ایجاد
میکند.
با توجه به محدودیت منابع آب و نيز راندمان پایين
آب در بخش کشاورزي لزوم تخصيص بهينهي آب
در این بخش نيز ضروري به نظر میرسد .کمبود آب
در دشتهاي خشک و گرم ،ایجاب میکند که
محصوالتی کشت شوند که آب کمتري مصرف
میکنند و برعکس در مناطق پرآب کشور
محصوالتی کاشته شوند که نياز آبی باالیی دارند.
بطور کلی در کشور ما از الگوي کشت مناسبی
پيروي نمیشود .اقليم خاص کشور ایجاب میکند
که محصوالتی کشت شوند که ارزش افزودهي آنها
به ازاي هر واحد آب حداکثر باشد .در حالیکه
کشاورزان در حال حاضر ارزش افزودهي زمين را
حداکثر میکنند .بدیهی است کمبود آب و فراوانی
زمين در ایران ملزم مینماید که از الگوي کشتی
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استفاده شود که ارزش افزودهي آب به حداکثر برسد
نه عامل زمين که فراوان است(.)10
یکی دیگر از دالیل بهکارگيري الگوهاي کشت
نامناسب در ایران کم بودن مبلغ دریافتی از
کشاورزان به ازاي هر واحد آب نسبت به ارزش
اقتصادي آن است( 3و )11که ضرورت صرفهجویی
در مصرف آب را آشکار نمیسازد و همچنين باعث
شده است که بخش خصوصی تمایلی به
سرمایهگذاري در توسعهي منابع آبی نداشته باشد در
نتيجه عرضهي اضافی آب براي پاسخ به تقاضاي
فزایندهي آن با مشکل جديتري مواجه شود.
براي رفع نارسائیهاي فوق مدیریت بهينهي منابع
آب ضروري بهنظر میرسد .که هم باید در طرف
عرضه و هم در طرف تقاضاي آن اعمال گردد .در
طرف عرضه بایستی رفاه توليدکنندگان (حيازت
کنندگان) و در طرف تقاضا رفاه مصرفکنندگان
(کشاورزان) آب حداکثر شود .تحقق این امر نيازمند
وجود سيستمی (بازاري) است که بتواند
توليدکنندگان و مصرفکنندگان آب را در مقابل هم
قرار داده و منجر به وجود آمدن قيمت بهينهاي براي
آب گردد که در این قيمت مقدار آب مصرفی نيز
بهينه باشد .بهعبارت دیگر ،این مقادیر قيمت و مقدار
کشاورزان را به سوي مصرف بهينهي آب هدایت
نموده و در عين حال درآمدي مکفی براي
عرضهکنندگان آب بوجود آورد تا آنها انگيزهي
بيشتري براي توليد (حيازت آب) به اندازهي مطلوب
داشته باشند.
بررسی ادبيات موضوع نشان میدهد که در کشور
مطالعات زیادي روي برآورد قيمت آب صورت گرفته
است .که از جملهي آنها میتوان به مطالعات
حسينزادفيروزي ( ،)1383حسينزادفيروزي و
سالمی( ،)1379محمدينژاد و سالمی( ،)1380آماده
( ،)1376ميرزایی ( )1376و سلطانی (1374 ،1372
و  )1375اشاره داشت .از مطالعاتی که در خارج از
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1

کشور انجام گرفته نيز میتوان کانسوئلو و همکاران
3
( ،)1998هوو و گومنز )2003( 2و لوول و همکاران
( )2000را نام برد.
هدف اصلی از این مطالعه برآورد قيمت سایهاي آب
است .در کنار این هدف ،الگوي کشت بهينه
محصوالت زراعی و باغی در زمينهاي تحت
پوشش آب سد علویان در شهرستان مراغه ارائه
میگردد.
چارچوب نظری و روش تحقیق

بطور کلی دو روش براي برآورد قيمت سایهاي آب
وجود دارد :روشهاي پارامتري و روشهاي
غيرپارامتري .در روشهاي پارامتري از الگوهاي
اقتصادسنجی استفاده میشود .در این روش بسته به
نوع محصولی که کشت میشود قيمت آب فرق
میکند؛ بنابراین به تعداد محصوالتی که در منطقه
کشت میشوند ،قيمت آب وجود دارد .ولی در
روشهاي غيرپارامتري از تکنيکهاي ریاضی در
قالب الگوهاي اقتصادي استفاده میگردد؛ در این
روش ،قيمت آب براي تمامی محصوالت مبلغ
یکسانی میباشد.
در این مطالعه براي نائل آمدن به هر دو هدف
تحقيق ،روش غيرپارامتري مود استفاده قرار میگيرد.
برنامهریزي خطی یکی از روشهاي غيرپارامتري
است که براي برآورد قيمت سایهاي آب و تعيين
الگوي کشت بهينه در تحقيقات مختلف استفاده شده
است ( 9،4و.)2
در مسائل برنامهریزي خطی یک تابع هدف ،با توجه
به یک یا چندین محدودیت بهينه میگردد .الگوهاي
برنامهریزي خطی نوع خاصی از الگوهاي
تصميمگيري هستند که فضاي امکانات (نهادهها)
توسط محدودیتها و فضاي هدف (تابع مطلوبيت)
توسط تابع هدف تعریف شده و در شرایط اطمينان
1-Consuelo et. al.
2- Howe & Goemans
3- Lovel et. al.

تصميمگيري میشود .در این الگوها ،عالمت
نامعادالت (محدودیتها) بصورت قطعی بوده و
حداکثر یا حداقلساختن تابع هدف ،امري حتمی
است .الگوي کالسيک برنامهریزي خطی به شکل
زیر است:
Find F ( X )  CX

()1

AX  b

S.t:

x0

در الگوي باال تابع هدف ( )CXبا توجه به
محدودیت  AX  bو  x  0بهينه میشود .که X
بردار فعاليتها C ،بردار ضرایب تابع هدف A ،بردار
ضرایب فنی و  bبردار ميزان در دسترس نهادهها را
نشان میدهد.
در این نوع از الگوها تغيير در قيمت واحد هر یک از
نهادهها باعث تغيير در سود هر یک از محصوالت
خواهد شد و بهدليل اینکه ميزان استفادهي هر
محصول از هر یک از نهادهها متفاوت است؛ بنابراین
با تغيير قيمت نهادهها ،سود هر یک از محصوالت به
ميزان متفاوت از هم تغيير خواهد کرد تا بازده
برنامهاي حداکثر شود .بدیهی است که در اثر این
تغيير قيمت الگوي کشت نيز تغيير میکند.
براي برآورد قيمت سایهاي هر یک از نهادهها ( از
جمله قيمت سایهاي آب در این مطالعه ) الگوي
تجربی زیر تصریح میگردد:
()2
n
MAX Z   ( PJ .YJ  RW .WJ  RF .FJ  RL .LJ  C J ). X J
J 1
S .t .

()3
() 4
() 5
()6
() 7
() 8

n
 W J .X j W
J 1
n
 W J .X j W
J 1
X 4  A4

X 5  A5

X 6  A6
X 7  A7

X1  0, X 2  0, X 3  0, X 4  0, X 5  0, X 6  0, X 7  0, X8  0

تخ
استفاده از الگواهی ربانمهرزيی افزی رد صیص بهینهی آب
که ) j(=1,2,…,nتعداد محصوالت (یا فعاليتها)،
 Pقيمت محصول y ،عملکرد در هکتار Rw ،قيمت
آب Wj ،ميزان آب مصرف شده توسط محصول jام،
 Rfقيمت کود Fj ،ميزان کود مصرف شده توسط
محصول jام Rl ،دستمزد نيروي کار Lj ،نيروي کار
بهکار گرفته شده در فعاليت jام Cj ،کل هزینهها
بهغير از هزینهي آب ،نيروي کار و کود شيمياییW ،
و  Xهم بهترتيب ميزان کل آب و زمين در دسترس
و  Xjسطح زیرکشت محصول jام است.
این الگو در کوتاهمدت حل میگردد؛ در طی این
دوره امکان افزایش سطح زیر کشت محصوالت
باغی ( X4انگور)( X5 ،گردو)( X6 ،بادام) و X7
(سيب) وجود ندارد و در الگوي مورد انتظار سطح
زیرکشت آنها باید حداکثر برابر سطح زیر کشت فعلی
آنها  A6 ،A5 ،A4و  A7باشد.
براي برآورد قيمت سایهاي آب ابتدا الگوي
برنامهریزي خطی فوق با قيمت فعلی آب حل
میگردد .با این قيمت کل آب در دسترس مصرف
میشود به تدریج قيمت آب را افزایش میدهيم تا
مقداري از آب در دسترس مورد استفاده قرار نگيرد.
بهعبارت دیگر ،عرضهي آب بر تقاضاي آن فزونی
یابد .این قيمت بيانگر ارزش واقعی ( قيمت سایهاي)
آب است.
اگر در مورد اهداف و محدودیتها قطعيت وجود
نداشته باشد بایستی الگوي برنامهریزي خطی فوق
در محيط فازي حل گردد .نظریهي مجموعههاي
فازي اولين بار در سال  1965توسط لطفیزاده
دانشمند ایرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی آمریکا
مطرح شد و از آن زمان تا به حال تعميق و
گستردگی زیادي یافته است؛ بلمن 1و لطفیزاده
حداکثر کردن تصميمهاي فازي را در سال 1970
پيشنهاد دادند( .)13این مفهوم توسط تاناکا و
همکاران )1984(2در مسائل برنامهریزيریاضی

1- Bellman
2- Tanaka et. al.
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فرمولبندي شد ( )18و زیمرمن )1983(3یک روش
فازي براي حل مسائل برنامهریزي خطی چند هدفه
معرفی کرد (.)19
برنامهریزي فازي در دو سطح اهداف و محدودیتها
مطرح میشود .تصميمگيرنده ممکن است واقعاً
نخواهد تابع هدف خود را حداکثر یا حداقل کند بلکه
بخواهد به بعضی از سطوح تمایالت خود که حتی
ممکن است بطور قطع قابل تعریف نباشد ،دستیابد.
همچنين در مورد اهداف این احتمال وجود دارد که
ضرایب تابع هدف دقيقاً مشخص نباشند .اگر آرمانی
حداکثرسازي باشد باید مشخصنمود که
تصميمگيرنده تا چقدر کمتر را تحمل میکند(حد
پایين تحمل) و همچنين براي آرمانهاي
حداقلسازي باید با تعيين حد باالي تحمل ،آستانة
انحراف از آرمان را مشخص نمود .اما در مورد
محدودیتها این امکان هست که مقدار قابل
دسترس نهادهها دقيقا مشخص نباشد و تا حدي
تخلف از مقدار قابلدسترس نهادهها قابل قبول باشد
و یا ضرایب فنی آنها دقيقاً مشخص نباشند .از اینرو
اهداف و محدودیتها داراي تولرانس خواهد بود.
براي مثال ،اگر ضرائب فنی(ضرائب قيود) و ميزان در
دسترس نهادهها دقيق نبوده و فازي باشند مسئلهي
برنامهریزي خطی قطعی( )1به مسئلهي برنامهریزي
خطی فازي زیر تبدیل خواهد شد:
()9

Find F ( X )  CX
~
~
S.t: A X  b

x0

که عالمت ~ در باالي ضرائب قيود و ميزان در
دسترس نهادهها فازي بودن آنها را مشخص میکند.
فازي بودن این ضرائب به این مفهوم است که مقدار
عددي آنها میتواند کمتر یا بيشتر از مقدار تعيين
شده باشد .در این شرایط براي آنها تابع تعلق
خطیاي4بهصورت زیر تعریف میگردد (:)15

3- Zimmerman
4- Linear Membership Function
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0   1

xj 0

در نتيجهههههه الگوههههههاي
) بههراي14( ) و13( ،)12( برنامهههریزي خطههی فههازي
:تحقيق حاضر به شکل زیر در میآیند
)15(
Z1  MAX

if x  aij
1

(a  d  x)
 a ( x)   ij ij
d ij if aij  x  aij  d ij
ij

0
if x  aij


n
 ( PJ .Y J  RW .W J  R F .FJ  R L .L J  C J ).X J
J 1

)10(

S .t.

و
n

 (W

J

 d ij ). X j  W

1

(b  pi  x)
 b ( x)   i
pi
i

0


J 1
n



XJ X

J 1

X 4  A4

X 5  A5

X 6  A6

if x  bi
if bi  x  bi  pi
if x  bi

)11(

X 7  A7

X1  0, X 2  0, X 3  0, X 4  0, X 5  0, X 6  0, X 7  0, X 8  0

dij ،A ام ماتریسj ام در ستونi  عنصر سطرaij که

)16(

Pi ،b ام بردارi  عنصر سطرbi ،aij ميزان تولرانس

n

Z 2  MAX

 (P .Y
J

J

 RW .W J  RF .FJ  RL .L J  C J ). X J

J 1

n

J

1

 (W  p1 )

J 1

n

X

J

 ( X  p2 )

X 6  A6

 aij (x)

،bi ميزان تولرانس

Z1  MAX n

c x
j 1 j j

J 1

X 5  A5

و

. میباشندbi  وaij تعلق
) به این ترتيب عمل9(  مسئلهي1براي فازيزدایی
) که ابتدا مسائل برنامهریزي خطی15( میکنيم
:قطعی زیر را حل میکنيم

S .t.

W . X

 bi (x)

بهترتيب توابع

n

X 7  A7

s.t.  (aij  d ij ) x j  bi )12(
j 1

X 4  A4

xj 0

X1  0, X 2  0, X 3  0, X 4  0, X 5  0, X 6  0, X 7  0, X8  0

Z1  MAX n c j x j
j 1
n
s.t.  (aij ) x j  bi  pi
j 1
xj 0

در نتيجه الگوي نهایی برنامهریزي خطی فازي به
:شکل زیر در میآید
)17(
MAX 
n
( z 2  z1 )  {  ( PJ .Y J  RW .W J  R F .FJ  R L .L J
J 1

سپس دو الگوي فوق را به شکل زیر با هم ترکيب
:میکنيم
 C ).X }  z  0
J

J

1

MAX 

n
 (W J  d ij *  ).X 1  p1  W  0
J 1
n
 X j  p 2  X  0
j 1
X1  0, X 2  0, X 3  0, X 4  0, X 5  0, X 6  0, X 7  0, X 8  0 ,

)13(

n

s.t. ( z 2  z1 )   c j x j  z1  0
j 1
0  1

n
 (aij  d ij ) x j  pi  bi  0
j 1

1- Defuzzification

)14(
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هزار ریال میشود .که در مقایسه با الگوي قبلی (آب
با قيمت  30ریال) سود کمتري ایجاد میکند.
به دليل مشکالتی که در جمعآوري آمار و اطالعات
از کشاورزان وجود دارد در اکثر مواقع احتمال اینکه
آمار فراهم شده خطا داشته باشند .در این بخش از
مطالعه فرض کردیم که آب مصرف شده توسط
محصوالت مختلف  10درصد ،ميزان زمين در
دسترس  3000هکتار و ميزان آب در دسترس 34
ميليون مترمکعب داراي تولرانس باشند .بنابراین ،در
الگوهاي برنامهریزي خطی فازي ( )16( ،)15و ()17
 p1 ،dijو  p2به ترتيب برابر با ( 34 ،)Wj×0/1ميليون
مترمکعب و  3000هکتار خواهد بود.
به روشی که در مورد الگوي برنامهریزي خطی
قطعی توضيح داده شد ،قيمت سایهاي آب با استفاده
از الگوي برنامهریزي خطی فازي ( )17معادل 197
ریال برآورد گردید .این الگو نيز با قيمت 30ریال و
 197ریال براي هر مترمکعب آب حل گردید که
نتایج الگوي کشت بهينهي آنها در جدول ( )1ارائه
شده است .همانطوريکه مالحظه میشود با افزایش
قيمت آب در الگوي فازي بازده برنامهاي زیادي
ایجاد شده و مساحت بيشتري از زمينهاي در
دسترس به زیر کشت رفتهاند.

نتايج

براي تعيين قيمت سایهاي آب ابتدا الگوي
برنامهریزي خطی ( )2تا ( )8با قيمت فعلی آب
(30ریال) حل گردید؛ سپس به تدریج قيمت آب
افزایش داده شد تا عرضهي آب بيشتر از تقاضاي آن
گردد که این امر در قيمت  198ریال اتفاق افتاد.
بنابراین ،این قيمت بيانگر قيمت سایهاي آب براي
هر مترمکعب آن میباشد که نشان میدهد در
صورت مصرف یک متر مکعب اضافی دیگر از آب
سودي معادل 198ریال بهدست خواهد آمد.
همانطوريکه از جدول ( )1پيداست در قيمت 30
ریال تمام  80ميليون متر مکعب آب تقاضا میشود و
سودي معادل  26246600هزار ریال ایجاد میکند.
با افزایش قيمت و رسيدن آن به  198ریال سطح
زیرکشت محصوالتی مثل پياز که نياز آبی باالیی
دارند کم شده و بالعکس سطحزیرکشت محصوالت
با نياز آبی کم مثل گندم افزایش مییابد .در این
قيمت ميزان آب مورد تقاضا  36ميليون مترمکعب
بوده و بازده برنامهاي معادل  12843290هزار ریال
بهدست میآید .اگر آب باقيمانده در سد ( 44ميليون
مترمکعب) به ارزش واقعی آن (198ریال) فروخته
شود کل منفعت اجتماعی آن برابر با 21555290

جدول ( :)1نتايج الگوهای برنامهريزی خطی قطعی و فازی در قیمتهای مختلف
محصول

الگوی برنامهریزی خطی قطعی

الگوی برنامهریزی خطی فازی

قیمت آب  30ریال

قیمت آب  198ریال

قیمت آب  30ریال

قیمت آب  197ریال

گندم
جو
انگور
پیاز
گردو
بادام
سیب
یونجه

818
0
1700
4605
50
247
180
400

5423
0
1700
0
50
247
180
400

1459
0
1700
0/48
50
247
180
0

4486
0
1700
897
50
247
180
400

بازده برنامهای

 26/2میلیارد ریال

 12/8میلیارد ریال

 28/8میلیارد ریال

 46/8میلیارد ریال

کل آب مصرف شده

 80میلیون مترمکعب

 36/7میلیون مترمکعب

 20میلیون مترمکعب

 45میلیون متر مکعب

کل زمین استفاده شده

( 8000هکتار)

( 8000هکتار)

( 3637هکتار)

( 7961هکتار)

ماخذ :یافتههاي تحقيق
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هدف از این مطالعه تخصيص بهينهي آب در اراضی
تحت پوشش سد علویان میباشد .نيل به این هدف
با استفاده از الگوهاي برنامهریزي خطی در دو حالت
قطعی و فازي انجام گرفت .مقایسهي الگوهاي
کشت و قيمت بهدست آمده براي آب نشان میدهد
که قيمت آب مصرفی و مساحت زمين مورد استفاده
قرار گرفته در هر دو الگو تقریبا یکسان میباشد؛ در
حالیکه بازده برنامهاي ایجاد شده و ميزان آب
مصرفی در الگوي برنامهریزي خطی فازي به مراتب
بيشتر از الگوي قطعی است .اما مزیت الگوي فازي
به الگوي قطعی در این است که بازده برنامهاي
ایجاد شده به ازاي هر ميليون متر مکعب آب مصرف
شده در الگوي فازي که برابر  1/04ميليارد ریال
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( )=)46/8( ÷45میباشد ،از بازده برنامهاي ایجاد
شده به ازاي هر ميليون متر مکعب آب در الگوي
قطعی که معادل  )=)12/8(÷)36/7(( 0/349ميليارد
ریال است ،بيشتر میباشد .این امر داللت بر استفاده
بهينه از آب و تخصيص بهينهي آن دارد .نکتهي
دیگر اینکه در الگوي کشت ارائه شده با استفاده از
الگوي فازي آب بيشتري مورد استفاده قرار گرفته و
خيلی کم در پشت سد میماند؛ به این ترتيب تبخير
کمتري صورت میگيرد .همچنين به جاي اینکه آب
پشت سد بماند با بهرهبرداري بيشتر از آن میتوان
در سطح خرد براي کشاورزان منطقه و در سطح
کالن براي اقتصاد ملی ایجاد ارزش افزوده نمود.
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