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با توجه به اهمیت روز افزون منابع آب، تخصیص بهینه این منابع در عملیات زراعی و به خصوص در 

تدوین الگوي کشت امري ضروري می باشد. در این مطالعه براي تعیین الگویی بهینه کشت محصوالت زراعی 

ستفاده شده است. اي ادر بخش مرکزي شهرستان گلپایگان از برنامه ریزي خطی فازي چند هدفه دو مرحله

اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوري با کشاورزان منطقه با استفاده از نمونه گیري تصادفی در سال 

جمع آوري شد. همچنین به منظور بررسی تعیین الگوي بهینه کشت با تاکید بر استفاده بهینه  95-96زراعی 

اربرد روش دو مرحله اي آن استفاده شده و سپس نتایج از منابع آب، از مدل برنامه ریزي فازي چند هدفه و ک

و الگوي کشت فعلی مقایسه شد.  max-minاي با مدل فازي چند هدفه مدل فازي چند هدفه دو مرحله

کاهش یافته و میزان بازده  max-minنتایج حاصله از بررسی ها نشان داد میزان مصرف آب نسبت به روش 

تغییري نکرده است. همچنین نتایج نشان داد که  max-minبت به روش ناخالص و مصرف کود شیمیایی نس

مدل برنامه ریزي خطی چند هدفه دو مرحله اي در مقایسه با مدل خطی فازي چند هدفه نتایج بهتري در 

  تعیین الگوي بهینه کشت و استفاده بهینه از منابع آبی منطقه مورد مطالعه دارد.
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 مقدمه  -1-1

یکی  کیفیتآب یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه جوامع بشري است، کمبود آب به ویژه آب با 

از عوامل بازدارنده توسعه کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی در اکثر کشورهاي در حال توسعه است 

). در اقتصاد مبتنی بر کشاورزي لزوم طرح ریزي همه جانبه بمنظور استفاده از منابع تولید 1387(محمدیان، 

رزي اصلی در هر نوع کشاوکشاورزي براي دست یافتن به بیشترین بازده اقتصادي ضروري است. هدف 

باید به سمت باالبردن بهره وري سوق یابد تا بتواند در برابر افزایش جمعیت و تغییرات آب و هوا مقابله 

  کنند.

رویه از برخی منابع آب موجود، عدم تغذیه مناسب در ایران به دالیل مختلف مانند برداشت بی

با حفاظت منابع آب و خاك، رشد بخش صنعت و توجهی به اصول مرتبط هاي آب زیرزمینی، بیسفره

توسعه شهرنشینی، عدم توجه به الگوي هر منطقه مبتنی بر منابع آب موجود و بروز پدیده خشکسالی، 

). از این رو پایداري 1389تضاي فزاینده آن باشد(محمدیان و همکاران، اعرضه آب نتوانسته پاسخگوي تق

بخش کشاورزي قرار برداري از منابع آب در ثیر بهرهمنابع آب کشور بیش از هر چیز تحت تا

). بنابراین مهمترین چالش بخش کشاورزي در شرایط کنونی، چگونگی 1391و همکاران، گیرد(باریکانیمی

  ).1390تولید بیشتر غذا از آب کمتر است (فال سلیمان و همکاران، 

 کاراتر از منابع کمیاب ضرورتی با توجه به تقاضاي در حال افزایش محصوالت کشاورزي، استفاده

انکارناپذیر است. بهره برداري بهینه از این منابع افزون بر تامین تقاضاي جامعه به عنوان یک هدف کالن، 

ها فعالیت کشاورزي جدا از فعالیت اقتصادي به عنوان تواند افزایش درآمد بهره برداران را که براي آنمی

  ).1389و همکاران،  باشد (محمدیانآید، نیز درپی داشتهیار ماي از زندگی نیز به شمشیوه
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یکی از عوامل مؤثر پایداري منابع آب، انجام عملیات زراعی مناسب در مزرعه است. استفاده از ارقام 

گیاهی مقاوم به کم آبی، کاشت محصوالتی که آب کمی نیاز دارند، از جمله متغیرهاي اساسی براي 

ه توانند در کنترل مصرف و مدیریت بهین. هر یک از متغیرها خود به تنهایی میگیري این عامل هستندشکل

  آب در مزرعه کمک نمایند.

سازي پیاده هایی نیز در آینده خواهد شد.ر کند کردن روند توسعه باعث زیانکمبود منابع آب عالوه ب

اهکارهاي توصیه شده وري آب کشاورزي با تأکید بر پایداري منابع آب کشور یکی از رنظام بهره

  ).1388باشد(مجیدي و همکاران، می

یکی از عوامل مهم در تخصیص بهینه منابع آب، تعیین الگوي بهینه کشت در مزرعه است. کاهش 

بزرگتر از مناطق کشت، به عنوان یک بهبود براي تعادل  "کشت عظیم در محصوالت خاص و کاهش نسبتا

  میان آبیاري و نیاز آب شهري است.

مطالعه حاضر، براي تعیین الگوي بهینه کشت و تخصیص بهینه منابع آب در بخش مرکزي  در

  اي استفاده شده است.مرحلهریزي خطی و فازي چند هدفه دو شهرستان گلپایگان از برنامه

ی توسط اعداد قطع "در جهان واقعی بسیاري از اطالعات ناشناخته هستند و مسائل غیر قطعی معموال

). تئوري مجموعه فازي و 1391ند که براي بیان عدم حتمیت نادرست است (رستگاري پور، شوبیان می

مطرح شد. هدف او در آن زمان توسعه مدلی  1965زاده در سال منطق فازي براي نخستین بار توسط لطفی

  هاي طبیعی بود.کارآمدتر براي توصیف فرآیند پردازش زبان

هاي نه کشاورزي، افزون بر اهداف طرح شده، در حوزه روشتغییر در ادبیات مطالعات الگوي بهی

بندي نزدیک به شرایط واقعی نیز چشم گیر بوده است، به این ترتیب مورد استفاد و تالش در جهت مدل

ازي هاي فهاي کشاورزي با استفاده از روشسعی شده است که مسئله عدم قطعیت در فعالیت "که اخیرا
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هاي بازرگانی مورد توجه بوده و در حوزه کشاورزي البته تا کنون بیشتر در زمینهد. مورد توجه قرارگیر

  ).1390کمتر استفاده شده است (بوستانی و همکاران، 

 برداران می تواند ازفضاي توصیه بیشتريتغییر الگوي کشت ضمن تأمین درآمد مشخص براي بهره

ه ععنوان یک هدف در سطح خرد و در مقیاس مزربرخوردار باشد. البته گفتنی است که تأمین درآمد به 

برداران است. حال آن که استفاده پایدار از منابع آبی کمیاب به عنوان یک مورد توجه فراوان از سوي بهره

 ي پایدار از آبا به هر حال تعقیب سیاست استفادهگذاران مورد توجه زیاد است، امهدف براي سیاست

). توجه به اصل 1389ت بهره برداران صورت گیرد (محمدي و همکاران، باید ضمن پرداختن به ترجیحا

هاي کشاورزي یکی از اصولی است که از دیرباز مورد توجه کشاورزان و مورد تأکید تنوع در انجام فعالیت

وجه به ریزي خطی، الگویی بهینه با تبسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است؛ لذا استفاده از الگوي برنامه

برداران در مقابل پدیده ریسک همواره مورد توجه بوده هایی همچون امکان لحاظ نمودن رفتار بهرهابلیتق

  است.

سازي چند هدف را با هم مشروط بر محدودیت منابع ریزي چند هدفه، امکان بهینهرهیافت برنامه

 این امر امکان آید.دست میها باي از پاسخغلب به جاي یک پاسخ بهینه مجموعهنماید، البته افراهم می

سازي هنر یافتن بهترین جواب در بهینه ).1393سازد (برادران و همکاران، ها را ممکن میمبادله میان پاسخ

ادي هاي مهندسی، اقتصسازي در طراحی و نگهداري بسیاري از سیستمهاي موجود است. بهینهبین وضعیت

تفاوت، سازي در علوم مربرد دارد. به دلیل کاربرد وسیع بهینهو حتی اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف کا

  این مبحث رشد بسیاري کرده است.



۵ 
 

 که باشدمی نرم محاسبات زمینه در مباحث از یکی فازي خطی ریزيبرنامه هايمدل و هاروش

 هايزمینه		تمامی در توانمی را موضوع این کاربردهاي است. شده انجام آن با رابطه در زیادي مطالعات

  د.کر مشاهده واقعی دنیاي

با افزایش روز افزون جمعیت و به تناسب افزایش نیاز به مواد غذایی و با توجه به محدودیت منابع آبی 

هاي مستعد جهت افزایش تولید و همچنین کمبود منابع آبی و وقوع پدیده گرمایش زمین، تغییر در و زمین

  ت باال بردن و استفاده بهینه از منابع آبی امري ضروري است. سیستم فعلی و یا بهبود الگوي کشت جه

  در کشور ما به دالیل مختلف زیر :

  رویه از برخی منابع آب موجودبرداشت بی -1

  هاي آب زیرزمینی عدم تغذیه مناسب سفره -2

  بی توجهی به اصول مرتبط با حفاظت آب و خاك -3

  رشد بخش صنعت و توسعه شهرنشینی  -4

  عدم توجه به الگوي هر منطقه مبتنی بر منابع آب موجود  -5

  بروز پدیده خشکسالی  -6

). از این رو 1389عرضه آب نتوانسته پاسخگوي تقاضاي فزاینده آن باشد(محمدیان و همکاران، 

؛ گیردپایداري منابع آب کشور بیش از هر چیز تحت تاثیر بهره برداري از منابع در بخش کشاورزي قرار می

یز در هایی نن روند توسعه کشاورزي، باعث زیانلذا به نظر میرسد که کمبود منابع آب عالوه بر کند کرد

وري آب کشاورزي با تاکید بر پایداري منابع آب کشور یکی از سازي نظام بهرهپیاده آینده خواهد شد.

  ).1388(مجیدي وهمکاران، باشدملزومات می
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یله توابع عضویت مربوطه که از تعریف تغییرات قابل تحمل حد باال و در محیط فازي اهداف به وس

ت فازي رشوند و نوع تابع عضویت بستگی به هدف دارد. اهداف به صوآید، مشخص میپایین بدست می

  ).1393(برادران و همکاران،  توانند ماهیتی فازي یا قطعی داشته باشندها میبوده و محدودیت

  مورد نظر عبارتند از : در این مطالعه اهداف

  حداکثر سازي بازده ناخالص-1

  حداقل کردن مصرف آب -2

  حداقل کردن مصرف کود شیمیایی -3

  رسیدن به یک الگوي بهینه در کشت محصوالت در منطقه -4

  تخصیص بهینه و علمی منابع آبی براي رسیدن به باالترین بازده -5

  

 هاي متعارضست که بتواند ضمن پرداختن به هدفااین مطالعه کوششی در راستاي ارائه الگویی 

اي ههاي آب را نیز همراه با هدفود قطعیت در سطح دسترسی به نهادهبهره برداران، امکان دخالت دادن نب

غیرقطعی فراهم نماید. همچنین اصالح الگوي کشت در منطقه با ارائه الگوي مناسب و متناسب با منابع 

  نماید.آب در دسترس منطقه فراهم 

  

   

  



 

  

  فصل دوم:

  بررسی منابع
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   مقدمه  -2-1

چند سالی است که در کشومان جهت بهبود الگوي کشت در مناطق مختلف کشور تحقیقات و 

مطالعات زیادي انجام شده است. به هرحال تعیین الگوي بهینه براي مناطق مختلف کشور با توجه به 

ود عملکرد و تخصیص بهینه منابع کند. به همین شایانی به بهبشرایط اقلیمی هر منطقه می تواند کمک 

 دلیل به مطالعاتی چند که در این زمینه چه در کشور خودمان و چه در دیگر نقاط جهان انجام گرفته اشاره

  نماییم.می

  مبانی نظري  -2 -2

منطق فازي جهان بینی است که با نیازهاي دنیاي پیچیده امروزي، بسیار سازگارتر از منطق ارسطویی 

اي مبهمات و عدم قطعیت است. مغز انسان عادت کرده است است. دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم دنی

اي نادقیق و هدادهفکر کند و تصمیم بگیرد و این قابلیت مغز، که می تواند با استفاده از در چنین محیطی 

می است هاي دقیق و کدادهي آن گیري بپردازد در مقابل منطق ارسطویی که الزمهکیفی به یادگیري و نتیجه

است. منطق فازي عبارت است از استدالل با مجموعه هاي فازي. نظریه مجموعه هاي فازي قابل تأمل 

زاده دانشمند ایرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی توسط پروفسور لطفی عسکر 1965براي اولین بار در سال 

ها ي مجموعههاي فازي منتشر کرد و نام فازي را برااي تحت عنوان مجموعهآمریکا مطرح شد. وي مقاله

در نظر گرفت تا مفهوم فازي را از منطق دودویی دورسازد. در ابتدا این نظریه مورد مخالفت بسیاري از 

دانان بخصوص آنهایی که روي منطق ریاضی کارکرده بودند واقع شد، ولی علی رقم این مشکالت ریاضی

از زمان ارائه تا کنون گسترش و پروفسور با جدیت بیشتري روي این نظریه اهتمام ورزید. این نظریه 

ي فازي هاهاي مختلف پیدا کرده است. نظریه مجموعهتعمیق زیادي یافته و کاربردهاي گوناگونی در زمینه

هایی باشد و قادر است بسیاري از مفاهیم و متغیر ها و سیستماي براي اقدام در شرایط عدم قطعیت مینظریه

نه بندي ریاضی ببخشد و زمیچنین است، صورت "ر عالم واقعی اکثراکه نادقیق و مبهم هستند، چنانچه د



۶٩ 
 

گیري در شرایط عدم قطعیت فراهم آورد. در این فصل به مفاهیم را براي استدالل، استنتاج، کنترل و تصمیم

  ).1389شود (حاج محمدي، خته میریزي پردافازي و مسائل برنامه

  مفاهیم فازي -1 -2 -2

 تقریب باید که معتقدند که دیگران خالف بر است. علم ماهیت در ابهام که است معتقد فازي منطق

 مدل هایی ساختن دنبال به باید که است معتقد زاده لطفی یابد، افزایش وري بهره تا ترکرد دقیق را ها

 و درست دسته بندي یک ارسطویی، منطق کند. در مدل سیستم از عنوان بخشی به را ابهام که بود

باشد، چرا ، در مدل ارسطویی اساساً یک گزاره نمی»هوا سرد است«جمله  بنابراین .دارد وجود نادرست

که مقدار سرد بودن براي افراد مختلف متفاوت است و این جمله اساساً همیشه درست یا همیشه نادرست 

  .نیست

 جمله مثال، هستند. براي نادرست مقداري و درست مقداري که هستند جمالتی فازي، منطق در

 گاهی. است زیاد گاهی و کم گاهی آن درستی که باشدمی فازي منطقی گزاره یک  "سرد است هوا"

ریزي پایه تواندمی فازي منطق است. درست حدودي تا گاهی و نادرست گاهی همیشه و درست همیشه

  .است داشته فراوانی هايدست آورد هم کنون تا باشد که جدیديآوري فن براي بنیانی

 هاي فازيمجموعه -2-2-2

هاي فازي استوار است. این نظریه تعمیمی از نظریه کالسیک بنیاد منطق فازي بر شالوده نظریه مجموعه

ها، یک عنصر، یا عضو مجموعه است یا ها در علم ریاضیات است. در تئوري کالسیک مجموعهمجموعه

کند. اما تئوري ک و باینري تبعیت مینیست. در حقیقت عضویت عناصر از یک الگوي صفر و ی

کند. به این ترتیب بندي شده را مطرح میدهد و عضویت درجههاي فازي این مفهوم را بسط میمجموعه

آقاي الف "که  جمله این مثالً. باشد مجموعه یک عضو – کامالً نه و –تواند تا درجاتی که یک عنصر می
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 شود؟گرفته میکار منطق فازي چگونه به -2-2-3 

کار گرفت. این قوانین توان بهشوند، مینامیده می فازي عملگرهاي منطق فازي را از طریق قوانینی که

  :شوندمیمعموالً بر اساس مدل زیر تعریف 

IF variable IS set THEN action 

خواهیم یک توصیف فازي از دماي یک اتاق ارائه دهیم. در این صورت به عنوان مثال فرض کنید می

نموداري از  2 -2تبعیت کند. شکل  u(x) توانیم چند مجموعه فازي تعریف کنیم که از الگوي تابعمی

 "داغ"و  "گرم"، "عادي"، "خنک"، "سرد"هاي فازي با نام به چند مجموعه "دماي هوا"نگاشت متغیر 

 .کنید، یک درجه حرارت معین ممکن است متعلق به یک یا دو مجموعه باشداست. چنان که مالحظه می

 

 نگاشت متغیر -2 -2شکل 

و هم متعلق به  "سرد"هم متعلق به مجموعه  T2 و T1 هاي بین دماينمونه، درجه حرارتبه عنوان 

است. اما درجه عضویت یک دماي معین در این فاصله، در هر یک از دو مجموعه  "خنک"مجموعه 

عضویت دارد،  "دسر"تنها به اندازه چند صدم در مجموعه  T2  متفاوت است. به طوري که دماي نزدیک

 .عضویت دارد"	خنک"دیک نوددرصد در مجموعه اما نز
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 فرایند فازي -3 -2شکل 

پارادایم حاکم بر یک کنترلر فازي به این ترتیب است که متغیرهاي دنیاي واقعی به عنوان ورودي 

کند. فرآیند فازي این ورودي را ها را به متغیرهاي معنایی تبدیل میشوند. قوانین فازي آندریافت می

مودار شوند. نی ترجمه میها به زبان دنیاي واقعکند و سرانجام خروجیگیرد و خروجی معنایی تولید میمی

 .مصداقی از همین روند است 3 -2شکل 

 :توان بر اساس مدل فوق قانون فازي زیر را تعریف کرداکنون می

  .کن"	خیلی زیاد"است، سرعت پنکه را "	خیلی گرم"اگر دماي اتاق 

  .کن "زیاد"است، سرعت پنکه را  "گرم"اگر دماي اتاق 

  .دارنگه "ههمین انداز"است، سرعت پنکه را در  "معتدل"اگر دماي اتاق 

  .کن "کم"است، سرعت پنکه را  "خنک"اگر دماي اتاق 

 .کن "خاموش"است، پنکه را  "سرد"اگر دماي اتاق 

ه توانیم دماسنجی بسازیم کگاه میاگر این قانون فازي را روي یک سیستم کنترل دما اعمال کنیم، آن

آید که اگر دو یا کند. اما این سؤال پیش میصورت خودکار و طبق قانون ما، کنترل می دماي اتاق را به
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 چند قانون همزمان براي یک متغیر ورودي فعال شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض کنید دماي اتاق برابر

 1Txصادق  است در این صورت هم قانون مربوط به اتاق گرم و هم قانون مربوط به دماي اتاق معتدل

اسخ زاده خود پآید. طبق کدام قانون باید عمل کرد؟ لطفیبه ترتیب به دست می U2 و U1 است و مقادیر

و آسیلیان اولین کنترل  (Mamdani) دو دانشمند منطق فازي به نام ممدانی 1975این معما را نداد. در سال 

مساحتی که از ترکیب دو  (C) قطه ثقلن فازي واقعی را طراحی کردند. آنان پاسخ این معما را با محاسبه

حل  2Tx و به دست آوردن مقدار t پدید آمده و نگاشت آن به محور 4 -2در شکل  U2 و U1 ذوزنقه زیر

  .کردند

  

  ترکیب دو ذوزنقه 4-2شکل 

 منطق فازي، همچون منطق کالسیک تعدادي عملگر پایه دارد. مثالً در منطق کالسیک از عملگرهاي

AND و OR وNOT  نا ها آششود که دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در دبیرستان با آناستفاده می

  گویند.می "زاده"ها عملگرهاي شوند. در منطق فازي معادل همین عملگرها وجود دارد که به آنمی

    (Function Membership)توابع عضویت -2-2-4

ویت این توابع درجه عض توابع عضویت هستند.هاي فازي، یکی از پارامترهاي بسیار مهم در سیستم

توانند به صورت گسسته و یا پیوسته تعریف گردند. چنانچه این توابع می. کنندمتغیرها را مشخص می

میتواند  توابع عضویت )مثال تعداد کارمندان یک فروشگاه(متغیر تعریف شده یک متغیر گسسته باشد 
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توابع عضویت  )مثال دما یا فشار یک پمپ(ک متغیر پیوسته باشد گسسته باشد. چنانچه متغیر تعریف شده ی

در صورت پیوسته بودن توابع عضویت عمدتا به صورت توابع تحلیلی ند. توانند پیوسته تعریف گردمی

  .گردندهاي کنترل عمدتا به صورت پیوسته تعیین میدر سیستم. گردندریاضی و یا با شکل مشخص می

  

  عضویت شناخته شده :توابع  -1 -4 -2 -2

  مثلث هستند. سه راس )a, b, cزیر (توابع عضویت مثلثی: یک تابع با فرم تحلیلی و شکل 

  

  تابع عضویت مثلثی -5 -2شکل 

  روش کد نویسی در متلب بدون استفاده از تولباکس فازي براي مثلث

>> x=0:0.1:10; 

 >> triang=[3 5 7];  

>> y=max(min((x-triang(1))/(triang(2)-triang(1)),(triang(3)-x)/(triang(3)-

triang(2))),0);  

>> plot(x,y) 

  روش کد نویسی در متلب با استفاده از تولباکس فازي براي مثلث

>> x=0:0.1:10; 
 >> triang=[3 5 7]; 
 >> y=trimf(x,triang); 

  a, b, c, dتوابع عضویت ذوزنقه با چهارراس   
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  تابع عضویت ذوزنقه -6 -2شکل 

  روش کد نویسی در متلب بدون استفاده از تولباکس فازي براي ذوزنقه

>> x=0:0.1:10; 

>> trap= [2 5 7 8]; 

>>y=max (min (min ((x-trap (1))/ (trap (2)-trap (1)),1), (trap(4)-x)/(trap (4)-trap (3))),0); 

>> plot(x,y) 

  متلب با استفاده از تولباکس فازي براي مثلثروش کد نویسی در 

>> x=0:0.1:10; 

 >> trap=[2 5 7 8]; 

 >> y=trapmf(x,trap); 

  توابع عضویت گوسی 

  

  تابع عضویت گوسی -7 -2شکل 

 Gaussmf(x,[sig,mu]) :  متلب در تابع
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    Bell shapedزنگ شکل عضویت توابع

  

  تابع عضویت زنگی -8 -2شکل 

  Gbellmf(x,params) :   تابع در متلب

  طرفه دو گوسی عضویت توابع

  
  تابع عضویت گوسی دو طرفه -9 -2شکل 

  :راست و چپ سیگموئید توابع

  متلب دستور

sigmf(x,[a,c])  
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  تابع سیگموئید چپ و راست -10 -2شکل 

  توابع عضویت غیرمعمول -2 -4 -2 -2

هاي خودسازمانده سازي و یا بر اساس روشهاي جستجو، بهینهبر اساس روش "این توابع عموما

)self organizing  (شکل متقارن نداشته و یا قابل توصیف با توابع  "شود و بنابراین لزومامشخص می

  ریاضی نخواهد بود.

  

  توابع غیر معمول -11 -2شکل 

  

  variable linguistic) (متغیرهاي زبانی -5 -2 -2

د در هاي موجوهمانند متغیرهاي ریاضی، براي توصیف متغیر هاي فازيمتغیرهاي زبانی در سیستم

رود. با این تفاوت که در توصیف ریاضی یک متغیر از .. به کار میستم مثل دما، فشار، دوز دارو و .سی
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ی زیاد، منفی لاعداد استفاده میشود ولی توصیف فازي یک متغیر زبانی با توصیفات زبانی مثل کم، زیاد، خی

  .گردد... ارائه میوسط وکم، مثبت مت

  .شودشناخته میvariable linguistic) ( این توصیفات به عنوان مقادیر زبانی

مثال چنانچه  می کند.نها را به توصیفات انسانی از متغیرها نزدیک تر آتوصیف زبانی این متغیرها،  

توصیف یک سیستم یخچال  درجه سانتیگراد را در نظر بگیریم، این دما براي T=20براي متغیر دما عدد 

  .م استخیلی ککه همین مقدار براي یک سیستم کوره مقدار خیلیخیلی زیاد است در صورتیمقدار خیلی

  

  هاي فازيگزاره -6 -2 -2

کنند، مثل هاي فازي جمالتی هستند که ارتباط بین متغیر زبانی را با متغیر زبانی مشخص میگزاره

  یک مقدار زبانی است.  Aیک متغیر زبانی و  xکه  "x is A"یا » سرعت متوسط است«

است و  فشار خون زیاد«هاي فازي می توانند ارتباط بین چند متغیر فازي را نیز بیان کنند، مثل گزاره

اگر تب بیمار باال باشد آنگاه مقدار دوز «و یا  "x is A and (or) y  is B"و یا » ضربان قلب سریع است

  ».دارو زیاد شود

) و... not» (نه«)، or» (یا«، )and( »و«هایی مثلتواند با رابطتباط بین دو ویا چند گزاره فازي میار

  برقرار گردد.

  هاي فازي پیوسته مثال : ترکیب گزاره
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  ترکیب توابع فازي پیوسته -12 -2شکل 

  اجزاي یک سیستم فازي -7 -2 -2

  یک سیستم فازي حداقل داراي چهار جزء زیر است: 

  )Fuzzifier.فازي کننده (1

  )Rule Base. پایگاه قواعد (2

  ) Inference Engine. موتور استنتاج (3

  )DEfuzzifier. دفازي کننده (4

  

  اجزاي یک سیستم فازي -13 -2شکل 
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  وظایف اجزاي یک سیستم فازي  -1 -7 -2 -2

با  "وظیفه این قسمت تبدیل یک عدد غیرفازي به یک عدد فازي است که معموال فازي کننده: -الف

  شود.هاي فازي تعریف شده انجام میتوجه به شکل مجموعه

گویند. این مجموعه قواعد به نحوي به مجموعه یک سیستم فازي پایگاه قواعد می پایگاه قواعد: -ب

  استنتاج انسانی از سیستم مورد نظر باشند. گردند که بیانگر توصیف انسانی و یا یکایجاد می

ي هاي مختلف ورودگردند که کلیه ترکیبات ممکن از حالتپایگاه قواعد به نحوي ایجاد می "معموال

  را شامل شده و مشخص کنند که در هر حالت، خروجی چه باید باشد. 

مانده، هاي خودسازانسانی، روشهاي قواعد فازي نباید یکدیگر را نقض کنند. قواعد بر اساس تجربه

  گردند.روش هاي تکاملی و یا بر اساس شرایط ریاضی ایجاد می

 "عموالمپاسخ مناسب ایجاد گردد.  گیرند تاقواعد فازي در موتور استنتاج فازي مورد استفاده قرار می

  وجود دارد.ها در یکدیگر، قاعده فازي هاي فازي وروديدر یک سیستم به تعداد حاصلضرب مجموعه

 معین قواعد از هرکدام با را سیستم ورودي تطابق میزان کهبه این معنی است  موتور استنتاج : -ج

 یک با ورودي کامل تطابق معنی به یک عدد که است یک و صفر بین عددي یک تطابق میزان م.نمایی

  .باشدمی کامل تطابق عدم معنی به صفر و قاعده

 هايمدل در قواعد از آمده دست به اعداد و ممدانی مدل در خروجی شکل تبدیلدفازي کردن :  -د

 براي مختلفی هايروش ممدانی مدل در .گویندمی کردن دفازي را فازي غیر مقدار یک به TSK و سوگنو

 دفازي روش تریندقیق و ترینرایج شکل، ثقل مرکز محاسبه روش ولی است شده ارائه کردن دفازي

  .است ممدانی مدل براي کردن

  



٨١ 
 

  گیري در سیستم هاي تصمیممدل -8 -2 -2

 گیريمراحل تصمیم -1 -8 -2 -2

  کند)تشخیص و تعیین مشکل (مسئله اي که در راه تحقق هدف مانع ایجاد می-1

  هاي ممکن(با استفاده از تجربه و اطالعات و آمار در دسترس)حلاحصاي راه-2

  انتخاب معیار(مثال هزینه)-3

  حلنتایج حاصل از هر راهتعیین -4

  هاحلارزیابی راه-5

  حل اصلحانتخاب راه-6

 مدل -2 -8 -2 -2

ي دهد و از آن براها را نشان میگرفته از واقعیت که روابط بین متغیرمدل عبارت است از الگوي بر

 شود.گیري استفاده میپیش بینی در تصمیم

  انواع مدل:

   نوشتار و در قالب عبارات و جمالت بیان می شود.به صورت  :)مدل کالمی(مدل نوشتاري

  .دهدمتغیر ها را در قالب نمودار و اشکال مختلف نشان می :)قیاسی( مدل ترسیمی

  )فیزیکی شمایی،( مدل تجسمی

  مدل ریاضی
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Abstract: 

 

Given the increasing importance of water resources, optimal allocation of these resources 
in crop operations, especially in the formulation of a cropping pattern, is necessary. In this 
study, to determine the optimal model for cultivating crops, a multi-objective two-stage 
fuzzy linear programming was used in the central part of the eastern Brobroud of the 
Golpaygan County. The required information was collected by interviewing the farmers 
of the area using random sampling in the year of 1995-96. Also, in order to determine the 
optimal model of cultivation with emphasis on the optimal use of water resources, a multi-
objective fuzzy programming model and its two-stage method have been used and then, 

the results of a two-stage multi-objective fuzzy model with max- min multi-objective 
fuzzy model and current crop pattern were compared. The results of the studies showed 
that the water consumption decreased than the max-min method and the level of gross 
yield and fertilizer application did not change compared to the max-min method. The 
results also showed that two-stage multi-objective linear programming model in 
comparison with multi-objective fuzzy linear model has better results in determining the 
optimal model of cultivation and optimal use of water resources in the studied area. 
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