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چكيده
سمينه و هدفّ :سف اظ اًزام ايي تحميك اضايِ الگَي ككت با اّساف هرتلف حساكخطؾاظي هٌافغ ذهَني ٍ ارتواػي بِ تفكيك زض ؾطح
قْطؾتاى هطٍزقت هي باقس .بِ هٌظَض تؼييي الگَّاي بْيٌِ ككت زض ؾطح زقت اظ الگَّاي بطًاهِ ضيعي ضياضي اؾتفازُ قسُ اؾت.
روش بزرسی :بركي اظ زازُ ّاي هَضز ًياظ زض ايي هطالؼِ اظ رولِ ػولكطز تَليس ّطيك اظ هحهَالت ظضاػي ،ليوت ٍ ّعيٌِ تَليس
هحهَالت ظضاػي ٍ هيعاى ًْازُ ّاي هَضز ًياظ بطاي تَليس يك ّكتاض اظ هحهَالت هرتلف ظضاػي با اؾتفازُ اظ ضٍـ ًوًَِ گيطي ذَقِ اي
زٍ هطحلِ اي ٍ اظ ططيك ههاحبِ حضَضي ٍ تكويل پطؾف ًاهِ با تؼساز ً 97فط اظ ظاضػيي زض قْطؾتاى هطٍزقت روغ آٍضي قسُ اؾت.
يافته هاً :تايذ حانل اظ تؼييي الگَي ككت بْيٌِ با ّسف حساكخط ًوَزى هٌافغ ارتواػي ًكاى هي زّس كِ هزوَع ؾطح ظيطككت زض
ايي حالت ًؿبت بِ كل ؾطح ظيطككت فؼلي زض ؾطح قْطؾتاى هطٍزقت تغييط ًكطزُ اؾت .اها زض ايي الگَ ،هحهَالتي هاًٌس گٌسم آبي،
گٌسم زين ،شضت زاًِ ايٌّ ،سٍاًِ ،ذياض ،پياظ ،ػسؼ آبي ٍ لَبيا اظ بطًاهِ حصف قسُ ٍ هحهَالت رَ زين ،ذطبعُ ٍ پياظ (بِ تطتيب ،33193
ّ 43126 ٍ 1477كتاض) ٍاضز الگَي ككت گطزيسُ اًس .اظ ططفي ؾطح ظيطككت گَرِ فطًگي بِ هيعاى ّ 93كتاض افعايف يافتِ اؾت.
بحث و نتيجه گيزیً :تايذ ًكاى هي زّس كِ زض الگَي حساكخط كطزى هٌافغ ارتواػي ،هيعاى هٌافغ ارتواػي ٍ باظزُ بطًاهِ اي ًؿبت بِ
الگَي فؼلي بِ تطتيب بِ هيعاى  1482915224150 ٍ 1627170000000ضيال افعايف يافتِ اؾت.
واژه های کليدی :بْيٌِ ؾاظي ،الگَي ككت ،هٌافغ ارتواػي ،هٌافغ ذهَني ،قْطؾتاى هطٍزقت.
 -1اؾتازياض گطٍُ التهاز ككاٍضظي زاًكگاُ ظابل *(هؿٍَل هكاتبات).
 -2هطبي گطٍُ التهاز ككاٍضظي زاًكگاُ ظابل
 -3اؾتازياض گطٍُ رغطافيا ،زاًكگاُ ؾيؿتاى ٍ بلَرؿتاى
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Abstract:
Background and Objective: The aim of this study is to provide cropping pattern with different
objectives to maximize the private and social benefits is separately in the city of Marvdasht. To
determine the optimal cropping pattern mathematical programming models was used.
Method: This study was collected the part of data such as yield, price and cost of production of crops
and inputs to produce these products in hectare using two-stage cluster analysis method from 97
questionnaire.
Findings: The results showed the total cultivation area in this case relative to the total current
cultivated area was unchanged. But in this model products such as irrigated wheat, dry land wheat,
corn, watermelon, cucumber, onion, beans and irrigated lentils removed from the pattern and irrigated
barley, melons and onions (with 33193, 1477 and 43126 ha) were planted into a pattern. Also tomato
cultivation increased 93 hectares.
Discussion and Conclusion: The results showed social benefits and gross margin in this model
relative to current model increased 1627170000000 and 1482915224150 IR. Rials respectively.
Keywords: Optimization, cropping pattern, social interests, private interests, Marvdasht city

1- Assistant Professor of Agricultural Economics, University of Zabol, Zabol, Iran
2- Lecturer and faculty member of Agricultural Economics, University of Zabol, Zabol, Iran
3- Assistant Professor of Geography, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

بهينه ساسی الگوی کشت با تأکيد بز ....

111

مقدمه
ًووَاحي ذكووك ٍ ًيوووِ ذكووك اؾووتاى فوواضؼ بووا

هي تَاى بِ اؾتفازُ كاضا اظ هٌابغ آ لابل زؾتطؼ تَروِ ًووَز

چالفّاي اؾاؾوي ًاقوي اظ ػطضوِ ًاكوافي آ بوا هوسيطيت ٍ

( )1غٍّاًؿي ٍّوكاضاى.)2002 ،

بطًاهِ ضيعي ًاهٌاؾب بطاي هٌابغ آ ٍ ؾياؾت ّاي تزواضي زض

ّسف اظ اًزام ايي تحميك اضايِ الگَي بْيٌوِ ككوت بوا اّوساف

ضابطِ با هحهَالت ككواٍضظي ضٍ بوِ ضٍ ّؿوتٌس .فطنوت ّواي

هرتلووف ذهَنووي ٍ ارتووواػي بووِ تفكيووك زض اؾووتاى فوواضؼ

هحسٍز بطاي رؿتزَي هٌابغ رسيس آ كوِ بوا افوعايف هوساٍم

هي باقس.

تماضا بطاي آ ًاقي اظ تَظيغ ،ترهيم ٍ اؾتفازُ ًاكواضا اظ آ
تَأم قسُ اؾت بِ ٍضَح ضقس كوبَز ًؿبي ايي هٌبغ حيواتي ضا
ًكاى هي زّس .افعايف ضقس روؼيت ،ضقوس قوْط ًكويٌي ،بواال
ضفتي كيفيت ؾطح ظًسگي ٍ ضقس برف نٌؼت باػوج تماضواي
فعايٌسُ بطاي آ قسُ اؾت .رْت پاؾد گَيي بِ ايوي تماضواي
ضٍ بِ گؿتطـ ،ؾياؾت ّاي تَؾؼِ هٌابغ ٍ افعايف ػطضوِ آ
اظ ططيك احساث ؾسّاي هرعًي ٍ چٌوس هٌظوَضُ ،احوساث بٌوس
ٍكاًال ّاي اًتمال آ ٍ ؾياؾت ّاي تَؾوؼِ بْوطُ بوطزاضي اظ
هٌابغ آ ظيطظهيٌي هَضز تَرِ بَزُ اؾت .اها بِ زاليل هرتلوف
اظ رولِ ططاحي بؼضاٌ ًالمً ،گوِ زاضي ضوؼيف ،بْوطُ بوطزاضي
غيطانَلي ٍ پطاكٌسگي هطاكع تهوين گيطي ،كاضايي پوطٍغُّواي
آبياضي پاييي هي باقس بِ طَضيكِ ضاًسهاى آبياضي زضككَض بيي
 30تا  35زضنس گعاضـ هي قَز .اظ ططف زيگط ؾياؾوت ّواي
كالى ٍ بركي با اّساف ايزواز بطابوطي ،تواهيي اهٌيوت غوصايي،
تؿطيغ ضقس التهازي ٍگؿتطـ تكٌَلَغي باػج ههطف ٍ بْوطُ
بطزاضي بي ضٍيِ اظ بؼضي ًْازُ ّاي تَليس اظ رولوِ آ آبيواضي
قسُ ،بِ طَضيكِ زضحال حاضط زض ؾطح ككَض بيالى آ ّواي
ظيطظهيٌي هٌفي ( -9كيلَهتطهكؼب زضؾال) اؾت .چٌويي بْوطُ
بطزاضي بي ضٍيِ اي زضؾطح اؾتاى فاضؼ باػوج كواّف ؾواالًِ
همساضآ تؼساز ظيازي اظ زقت ّاي اؾتاى گطزيسُ ،بِ طَضي كِ
تؼساز ظيازي اظ زقت ّا بِ ػٌَاى زقت بْطُ بطزاضي ّاي رسيس
هوٌَػِ اػالم گطزيسُ اؾت.
ًظطبِ ايي كِ ػطضِ آ بِ زاليل هحسٍزيت بَزرِ اي ،افعايف
ّعيٌِ ّاي تْيِ ٍ ػطضِ آى ٍ حطكت بِ ؾوت هٌابغ غيطؾٌتي
با هحسٍزيت ضٍبِ ضٍ اؾت ،لصا ،تاكيسّا رْوت بْوطُ بوطزاضي اظ
هٌابغ آ بِ ؾوت هسيطيت تماضاي آ زضحال تغييطاؾوت كوِ

پيشينه تحقيق
ؾووولطاًي ٍ ظيبوووايي ( )1375بوووا اؾوووتفازُ اظ ضٍـ
بطًاهِ ضيعي ذطي ،تاحيط ليوت بط هيعاى تماضاي آ ككواٍضظي
ضا زض هٌطمِ فاضؼ ،هَضز هطالؼِ ٍ بطضؾي لطاضزازًسً .تايذ ًكاى
زاز كِ ككف ليوتوي تماضواي آ زض فهول بْواض ٍ 1زضؾوايط
فهَل كوتط اظ  1اؾت ٍ افوعايف ليووت آ هٌزوط بوِ كواّف
هيعاى ههطف آى هي گطزز(.)2
رووالي ( )1376هؿوألِ ترهويم آ ضا بووا اؾووتفازُ اظ
بطًاهِ ضيعي ذطي زض هٌطمِ ظيطؾس هيطظاي قيطاظي زض اؾوتاى
فاضؼ هَضز هطالؼوِ لوطاضزازٍ .ي الگوَي بْيٌوِ ككوت ضا زض 6
ؾٌاضيَ ،بطاؾاؼ زٍ ؾطح ضاًسهاى آبياضي ٍ ؾِ ؾطح حزن آ
لابل ترهيم تؼييي كطز ٍ ليووت ؾوايِ اي آ ضا 224 ،ضيوال
بطاي ّطهتطهكؼب بِ زؾت آٍضز(.)3
قزطي ٍ تطكواًي ( )1386هطالؼِ اي با اؾتفازُ اظ هسل
قووبيِ ؾوواظي ّوواي تهوووين گيووطي چٌووسهؼياضي تماضوواي آ
آبياضي زض حَضِ آبطيع زضٍزظى زض اؾتاى فواضؼ اًزوام زازًوس.
ًتايذ هطالؼِ آى ّا ًكواى هوي زّوس كوِ گوطٍُ ّواي هرتلوف
ككاٍضظاى زض همابل افعايف هيوعاى آ بْوا ػكوؽالؼوولّواي
هتفاٍتي زض هَضز تطكيب ككت هحهَالت ٍ كاّف ههوطف آ
زض ّكتاض ًكاى هي زٌّسّ .ن چٌيي ،با افوعايف هيوعاى آ بْوا
الگَّاي ههطف آ زض طَل هٌحٌي ّاي تماضواي آ آبيواضي
بطاي ّط يك اظ گطٍُ ّاي ّوگي تغييط هيكٌس ،بوِ طوَضيكوِ،
لؿوتّاي ككف پصيط هٌحٌويّواي تفاضواي آ هطبوَ بوِ
همازيط باالتط آ بْا اؾت كِ ككاٍضظاى اظ ططيوك تغييوط الگوَي
ككت هيعاى كل تماضاي آ ٍ هيوعاى هتَؾوم ههوطف آ زض
ّكتاض ضا كاّف هيزٌّس(.)4
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محمدی و همكاران

ضارَ ٍ كواض ( )1999با اؾتفازُ اظبطًاهوِ ضيوعي چٌوس هٌظوَضُ،

زيٌاض ٍ هَزي ( )2003ؾياؾت ّاي هسيطيت آ آبياضي

بْتطيي بطًاهِ ضيعي آبياضي تَافمي ضا هَضز بطضؾي لطاضزازًس .ؾِ

ضا هَضز هطالؼِ لطاضزازًس .يافتِ ّاي آى ّا حاكي اظ آى اؾت كِ

ّسف هتمابل ،ؾَز ذالم ،تَليس ككاٍضظي ٍ اقتغال ًيطٍي كاض

گطچِ ليوت گصاضي ،يك ّسف هْن زض ؾياؾتگصاضي اؾت ،اها

زض هسل زضًظطگطفتِ قسُ بَزً .تايذ ًكاى زاز كِ بْتطيي بطًاهِ

فالس هالحظات ترهيم كاضاي آ ٍ تكسيس كٌٌسُ توٌف ّواي

تَافمي ؾَز ذالم ككاٍضظي ،تَليس ككاٍضظي ٍ اقتغال ًيوطٍي

ؾياؾي هي باقس .قوَاّس بوِ زؾوت آهوسُ اظ ليووت گوصاضي ٍ

كاض زض ّكتاض بِ تطتيب  8980ضٍپيِ 3/73 ،توي ٍ  242ضٍظ ًفوط

تؼييي آ بْاء زضككَضّاي هرتلف ًكاى هي زّوس كوِ بروف

زض ؾال ظضاػي هي باقس(.)5

ػوسُ اي اظ هَفميت آى ّا هٌَ بِ چٌسيي پيف قط اظ رولِ

گالطاًي ٍ ٍياري ( )2003اظ چكن اًساظ"چاضچَ برف

انالحات ًْازي ،قفافيت زض هسيطيت ٍ هكاضكت زازى ظاضػيي

ًاهِ آ " هسيطيت آ ٍ پايساضي ؾيؿتن ّاي ظضاػي آبوي ضا زض

زض اهط تهوين گيطي ٍ انوالحات هٌاؾوب زيگوط هخول ليووت

قوال ايتاليا هَضز بطضؾي لطاضزازًسً .تايذ ًكاى زاز كِ زض چكن

حوايتي هحهَالت ككاٍضظي رْوت تحموك حوساكخط هٌوافغ اظ

اًساظ افعايف ليوت آ  ،ليوت گصاضي حزوي هوكي اؾت ؾَز

تغييط ليوت آ آبياضي اؾت(.)9

بيكتطي بوطاي ظاضػويي ،هٌوافغ بيكوتطي بوطاي راهؼوِ ٍ ضٍـ
هٌاؾب تطي بطاي انل باظگكت كاهل ّعيٌِ بِ زؾت زّس(.)6

روش تحقيق
زض ايي لؿوت الگَي ططاحي قوسُ زضؾوطح قْطؾوتاى

كاالتطاٍا ٍ گاضيسٍ ( )2003آحاض باظاض فَضي آ بوط ذطوط
التهازي ًاقي اظػطضِ هتغيطآ ضا بطضؾي كطزًسً .تايذ هطالؼِ
ًكاى زاز كِ اگط هبازلِ آ لاًًَي قوَز ،تَظيوغ احتووال ؾوَز
بطاي هعاضع ًوايٌسُ بْبَز هي يابس ٍ بسٍى ّيچ گًَِ ابْواهي بوِ
كاّف ذطط التهازي هٌزطهي قَز .زض هزوَع آى ّوا ًتيزوِ
گطفتٌس كِ هبازلِ آ زض باظاضّاي فَضي ؾاالًِ هَروب كواّف
ذطط التهازي ظاضػيي بِ زليل تغييطپصيطي ػطضِ آ زض طوَل

هطٍزقت رْت تؼييي الگَي بْيٌِ ككت بوا تاكيوس بطاؾوتفازُ
بْيٌِ اظ آ آبياضي ٍ حساكخطؾاظي هٌافغ ارتواػي تكطيح قسُ
اؾت.
بطاؾوواؼ هوواتطيؽ تحليوول ؾياؾووت هووي تووَاى تَليووس
هحهَالت ظضاػي ضا كِ زاضاي هعيت ًؿبي ّؿتٌس ،تؼييي كوطز،
اها ًووي توَاى تطكيوب فؼاليوت ّواي زاضاي هعيوت ًؿوبي كوِ
حساكخطكٌٌسُ هٌافغ ارتواػي اؾت ضا بِ زؾت آٍضز .با اؾوتفازُ

فهل آبياضي هي قَز(.)7
زضيووسي ٍ ذاًووا ( )2003ؾووَزهٌسي هبازلووِ آ تحووت
قطايم اطالػات ًاهتماضى ٍ كاضبطزّاي آى زضپصيطـ تكٌَلوَغي
ضا هَضز بطضؾي لطاضزازًسً .تايذ ًكاى زاز كِ اًتروا هؼكوَؼ

1

بِ طَض هؼٌي زاضي اًترا تكٌَلوَغي هوسضى ضا كواّف زازُ ٍ
هٌزط بِ اؾتفازُ بيكتط اظ ظهيي ّاي بوا كيفيوت ضوؼيف تحوت
قطايم اطالػات كاهل هي قَز .آى ّا ّن چٌيي ًكاى زازًس كِ
حتي با اطالػات ًاهتماضى ،اًگيوعُ بوطاي هبازلوِ آ هوي تَاًوس
ٍرَز زاقتِ باقس ٍ بِ پصيطـ تكٌَلَغي ّوطاُ با هٌوافغ بوطاي
ّوِ گطٍُ ّا هٌزط گطززً .تايذ آى ّا زاللوت بوطآى زاقوت كوِ
حتي يك باظاض ضؼيف حاًَيِ ،هي تَاًوس هٌوافغ ترهويم آ ضا

اظ هسل ّاي بطًاهِ ضيعي ضياضي بِ ايي ّسف هي تَاى ضؾيس.
كاضبطز بطًاهِ ضيعي ضياضي زضتؼييي الگوَي بْيٌوِ ككوت ٍ يوا
ترهيم ًْازُ ّاي تَليس ًظيط آ زض التهاز ككاٍضظي ؾوابمِ
طَالًي زاضز .ايي كاضبطز ضًٍس تكاهلي ذَز ضا زض ؾوطح هعضػوِ،
هٌطمِ ٍ يا برف زاقتِ اؾت .زض پطٍغُ ّاي تَؾؼِ هٌابغ آ ،
بِ زليل اّويت احط همساض ههطف آ زض فؼاليت ّاي هرتلف بط
زضآهسّاي حانل اظ پطٍغُ ،ترهيم بْيٌِ آ زض ؾطح هٌطمِ
ٍ يا حَضِ آبطيع هَضز تَرِ بَزُ اؾت  .افعٍى بوطآى ،بوِ زليول
اّويت ظهاى ههوطف آ بطػولكوطز هحهوَل زض هوسل ؾواظي
ترهيم بْيٌِ آ بِ ايي هؿألِ بِ تسضيذ تَرِ گطزيسُ اؾوت.
بطًاهِ ضيعي ذطي بيكتطيي كاضبطز ضا زض هسل ؾواظي ترهويم

بْبَز بركس(.)8

آ زاقتِ اؾت.
1- Adverse Selection
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زض هطالؼِ حاضط ،الگَي ؾاذتِ قوسُ زض انول زضلالوب

حساكخطؾاظي هٌافغ ارتواػي با تَرِ بِ هحسٍزيت ّاي هَرَز

يك هَضَع بطًاهوِ ضيوعي ضياضوي ٍ اؾوتفازُ اظ بطًاهوِ ضيوعي

يكي اظ اّسافي اؾت كِ هي تَاى گفت ؾياؾتگصاض بِ زًبوال آى

هحسٍزيت تهازفي لطاضهي گيطز .باايي حالٍ ،يػگي كِ زض الگوَ

اؾت .ايي هَضَع ضا با اؾتفازُ اظ ًْازُ آ هوي توَاى تَضويح

ضػايت قسُ ،آى اؾت كِ بطاي ػَاهل تَليس ٍ فؼاليت ّا ،ليووت

زاز .زض ؾطح هعضػِ ظاضع هؼوَالً زض اؾوتفازُ اظ آ هَروَز بوِ

ٍ يا اضظـ ارتواػي آًْا هٌظَض هي گطزز .بؼالٍُ ،ضوطايب فٌوي

زليل ػسم تَؾؼِ باظاض آ با گعيٌوِ ههوطف ٍ يوا ػوسم ههوطف

بهَضتي هتفاٍت اظ هسل ؾطح هعضػِ تؼييي هي قَز .زض ٍالوغ،

ضٍ بِ ضٍ اؾت .اظ طوطف زيگوط اهكواى شذيوطُ آ بوطاي ظاضع ٍ

هسل با فطو ّيچگًَِ اًحطاف ًاقي اظ هساذلِ زٍلت ٍ يا ًموم

اؾتفازُ اظ آى زض زٍضُ آتي بِ زليل ٍيػگي زؾتطؾي آظاز هٌوابغ

باظاض ٍ بطاؾاؼ ايزاز تٌف زض هطاحل هرتلف ضقوس هحهوَالت

آ ٍرَز ًساضز .زضًتيزِ ،توايلي زض ظاضػيي رْت نطفِ رَيي

ظضاػي ًوًَِ پي ضيعي قسُ اؾت.

زضههطف آ هكاّسُ ًوي قَز .زض ايي قطايم زٍلت ّا ؾوؼي

ًظطبِ ايٌكِ يكي اظ ًْازُ ّاي اؾاؾي زض فطايٌوس تَليوس

هي كٌٌس با اتراش ؾياؾت ّايي اظرولِ ؾياؾت ليوت گوصاضي

هحهَالت ظضاػي آ آبياضي هي باقس ٍ با تَرِ بِ ػسم تؼوازل

آ اًگيعُ نطفِ رَيي ٍ بْطُ بطزاضي بْيٌوِ اظ هٌوابغ آ ضا زض

هَرَز زض ػطضِ ٍ تماضاي آى ،هسل تٌْا با فطو هحسٍزيت آ

ظاضػيي ايزاز ٍ تمَيت كٌٌس .لصا ،چَى هوسل زض قوطايم ػواضي

آبياضي ططاحي قوسُ اؾوت .بوِ بيواى زيگوط ،فوطو گطزيوسُ اظ

اظًمم باظاض (زؾتطؾي آظاز) ٍ ػسم هساذلِ زٍلت (هخالٌ ؾياؾت

ؾايطػَاهل بِ همساضكافي ٍروَز زاضزّ .واًگًَوِ كوِ بيواى قوس

ليوت گصاضي) ططاحي هي قوَز ،الظم اؾوت ضوطايب فٌوي بوِ

ضطايب زازُ -ؾتازُ بططيمي هتفاٍت اظ ؾطح هعضػِ تؼييي هوي

گًَِ اي تؼييي گطزًس كِ هتاحط اظ حاالت فَق ًباقس.

قَز كِ زض ازاهِ بِ تكطيح آى پطزاذتِ قسُ اؾت.

ؾاذتاضهسل بطًاهِ ضيوعي زضؾوطح قْطؾوتاى بوِ نوَضت ظيوط
هي باقس.

زضؾطح حَضِ آبطيع يا زقت تؼييي الگَي بْيٌِ ككوت

)(1

اظ زيووس ؾياؾووتگصاض ٍ ًووِ ظاضع هطووطح اؾووت .لووصا ،فووطو

( sp c  scc )  wc * pw*x c

m

n

  ya

c

NSB 

max imise

c 1 d 1

n

x

c

x

subject.to

c

xc  w     w

n

w

c

c

xc  0
كِ  NSBهٌافغ ذالم ارتواػي yac ،ػولكطز ٍالؼي هحهَل

هي باقس كِ زض هطالؼِ حاضط زض ؾطح ّ 1كتاض هحاؾوبِ قوس.

 cام زض ٍاحس ؾطح spc ،اضظـ ارتوواػي يوا ليووت ؾوايِ اي

ّن چٌيي ،بِ هٌظَض همايؿِ الگَي ككت ٍ ترهيم هٌابغ آبي

ٍاحس هحهَل  cزض هٌطمِّ scc ،عيٌوِ ّواي ارتوواػي تَليوس

زض زٍ حالووت بووا ٍ بووسٍى هساذلووِ زٍلووت ،همووازيط ّعيٌووِ ّووا ٍ

ٍاحس هحهَل  cزض هٌطمِ بسٍى ّعيٌِ آ  xc ،ؾطح فؼاليت c

ليوت ّاي هحهَل زض تابغ ّسف هسل بطًاهِ ضيعي ضياضوي بوا

ام x ،كل ؾطح ظيطككت x c ،حساكخط ؾطح ظيطككت هحهَل

ليوت ّاي باظاض ًيع ارطا گطزيس.

 cام ٍ ً wcياظ آبي هحهَل  cزض هٌطمِ كِ همساض آى بطاؾاؼ
تٌف ّاي هرتلف زض هطاحل ضقس گياُ زضؾطح هعضػِ هحاؾبِ
هووي گووطززّ .وون چٌوويي w ،همووساض هتَؾووم آ زض زؾووتطؼ

بِ زليل آى كِ همساض آ آبيواضي زض زؾوتطؼ تهوازفي
هي باقس بِ نَضت هحسٍزيت احتوالي ٍ يا تهازفي با اؾوتفازُ
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اظ بطًاهِ ضيعي هحسٍزيت تهازفي 1كِ بِ ٍؾيلِ چواضًط ٍ كوَپط

 aij x j  bi  z  bi

)(5

( )1959پيكٌْاز گطزيسُ زض هسل ًظطگطفتِ قسُ اؾت(.)10
زض ضٍـ بطًاهِ ضيعي هحوسٍزيت تهوازفي ،بوا ايوي فوطو كوِ
تهوين گيطًسُ هايل بِ ؾواذتي ٍضوؼيت احتووالي ًؿوبت بوِ
فطاٍاًي همساض هٌابغ هَرَز اؾت ،ػسم حتويت زضؾوت ضاؾوت
(هٌابغ) هسل بطًاهِ ضيعي ذطوي هوَضز بطضؾوي لطاضهوي گيوطز.
احتوال آًكِ هحسٍزيتي همساض آى بعضگتط يا هؿاٍي هموساض  αاظ

هحسٍزيت ّاي فَق بياى هي كٌٌس كِ ههوطف هٌبوغ ()∑aijxj
بايس كوتط يا هؿاٍي همساض هتَؾم هٌبغ هٌْاي اًحوطاف هؼيواض
ضط زض ؾطح بحطاًي كِ اظ ؾوطح احتووال ًاقوي هوي قوَز.
باقس .همساض  zαضا هي تَاى بوا فطضوي زض هوَضز تَظيوغ احتووال
(هخالٌ ًطهال) بِ زؾت آٍضز.

پيف تؼييي قسُ باقس ،بهَضت ظيط هي توَاى ًكواى زاز (هوك
كاضل ٍ اؾپطيي:)11( ) 2005 ،





pr  aij x j  bi  

)(2

اگط همساض هتَؾم ؾوت ضاؾت  biاظ زٍ ططف ضابطِ فَق ،كون ٍ
ّط زٍ ططف بط اًحطاف هؼياض ضطيب ؾوت ضاؾت ( )σbiتمؿوين
قووًَس ،آى گوواُ هحووسٍزيت ّوواي بوواال بووِ نووَضت ظيووط زض
هي آيٌس(( )11هك كاضل ٍ اؾپطيي:)2005 ،

بركي اظ زازُ ّاي هَضز ًيواظ زض ايوي هطالؼوِ اظ رولوِ
ػولكطز تَليس ّطيك اظ هحهَالت ظضاػي ،ليوت ٍ ّعيٌِ تَليوس
هحهَالت ظضاػي ٍ هيعاى ًْازُ ّاي هَضز ًياظ بطاي تَليس يوك
ّكتاض اظ هحهَالت هرتلوف ظضاػوي بوا اؾوتفازُ اظ ضٍـ ًوًَوِ
گيطي ذَقِ اي زٍ هطحلِ اي ٍ اظ ططيوك ههواحبِ حضوَضي ٍ
تكويل پطؾف ًاهِ با تؼوساز ً 97فوط اظ ظاضػويي زض قْطؾوتاى
هطٍزقت روغ آٍضي قسُ اؾتّ .ن چٌيي بِ هٌظَض تؼييي ًياظ
آبي گياّاى ظضاػوي بوا هطارؼوِ بوِ ايؿوتگاُ ّواي َّاقٌاؾوي

)(3

  aij x j bi (bi  bi 
pr

 
 bi 
  bi
زض ضابطووِ رسيووس بوِ زؾووت آهووسُ ،تووطم
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bi  bi

b

ذطاّوواي

i

قْطؾتاى هطٍزقت اطالػوات َّاقٌاؾوي الظم اذوص گطزيوس .اظ
ططفي اطالػات هَضز ًياظ زض ضابطِ با ؾطح ظيط ككت ّطيك اظ
هحهَالت ظضاػوي ،هيوعاى كول ؾوطح ظيوط ككوت آبوي ٍ زيون
هحهَالت هرتلف ٍ هيعاى آ لابل زؾتطؼ (هٌابغ ظيطظهيٌي ٍ
ؾطحي) زض هاُ ّاي هرتلف ؾال اظ ازاضُ آهواض ؾواظهاى رْواز

اؾتاًساضزي كِ  biضا اظ همساضهياًگيي آى زٍض هي ؾاظز ،بِ زؾت

ككوواٍضظي ،هووسيطيت رْوواز ككوواٍضظي قْطؾووتاى هطٍزقووت ٍ

هي زّس .ايي تطم با ً zكاى زازُ هي قَز .ظهاًي كِ حوس يوك

ؾاظهاى آ هٌطمِ اي فاضؼ اذص گطزيس .ػالٍُ بط آى اطالػوات

احتوال ذال ( )αاؾتفازُ قَز ،هموساض هٌاؾوب  zα ،zاؾوت ٍ

الظم زض ضابطِ بوا ليووت ؾوط هوطظ هحهوَالت ،ليووت ؾوطهطظ

زضًتيزِ هحسٍزيت ّا بِ نَضت ظيط زض هي آيٌس (هوك كواضل ٍ

ًْاز ّاي تَليس لابل هبازلًِ ،طخ ضؾوي اضظ ،قاذم ليوت ّاي

اؾپطيي:)11( )2005 ،

زاذلي ٍ قاذم ليوت ّاي رْاًي اظ گعاضـ ّاي التهوازي ٍ

)(4

ؾالٌاهِ ّا ٍ ؾايت ّاي باًك هطكعيٍ ،ظاضت التهاز ٍ زاضايي ٍ

  aij x j bi

pr 
 z   
 bi



فائَ ٍانل قس.
نتايج

بطاي ًكاى زازى ذطط زض ؾوت ضاؾت هوسل ،هحوسٍزيت ّواي

ًتايذ هطبَ بِ الگَي ككت فؼلي ٍ الگَي ككت بْيٌوِ

فَق ،بِ نوَضت ظيوط هوي تَاًٌوس ًَقوتِ قوًَس (هوك كواضل ٍ

هحهَالت هرتلوف ظضاػوي زض قْطؾوتاى هطٍزقوت بوا اّوساف

اؾپطيي:)11( )2005 ،

حساكخط ًوَزى باظزُ بطًاهِ اي ٍ هٌافغ ارتواػي زض روسٍل ()1
آهسُ اؾتّ .واى طَض كِ اظ ًتايذ رسٍل هكرم هي باقوس ،زض

1- Chance Constrained Programming

الگَي ككت فؼلي زض قْطؾتاى هطٍزقوت ،ؾوطح ظيوط ككوت
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هحهَالت هرتلف زض هزوَع ّ 81048كتاض بَزُ كِ بيكوتطيي

بوِ الگوَي ككوت فؼلوي افوعايف يافتوِ اؾوت .زض ايوي ضابطووِ،

ؾطح ظيط ككت بِ هحهَل گٌسم آبي با ّ 71442كتاض ٍ بؼس اظ

هحهَالتي هاًٌس گٌسم آبي ،شضت زاًِ ايٌّ ،سٍاًِ ،ػسؼ آبوي،

آى بِ تطتيب بِ هحهَالت شضت زاًِ اي ،گَروِ فطًگوي ،گٌوسم

لَبيا ٍ گَرِ فطًگي اظ الگوَي ككوت حوصف گطزيوسُ اًوس .اهوا

زينٌّ ،سٍاًِ ،ذياض ،لَبيا ٍ ػسؼ آبي (بِ تطتيب ،3159 ،5788

هحهَلي هاًٌس پياظ كِ زض الگَي ككت فؼلوي ٍروَز ًوساضز بوِ

ّ 3 ٍ ،4 ،11 ،655كتاض) اذتهال زاضز.

هيعاى ّ 43126كتاض ٍاضز الگَ قسُ اؾتّ .ن چٌيي ؾطح ظيوط

ًتايذ حانل اظ تؼييي الگوَي ككوت بْيٌوِ بوا ّوسف حوساكخط

ككت هحهَالتي هاًٌس گٌسم زين ٍ ذياض (بِ تطتيوب ٍ 34071

ًوَزى هٌافغ ارتواػي ًكاى هي زّس كوِ هزووَع ؾوطح ظيوط

ّ 3190كتاض) افعايف يافتِ اؾت.

ككت ًؿبت بِ كل ؾطح ظيط ككت فؼلي تغييط ًكطزُ اؾت .اها

اظ ؾَي ًتايذ ًكاى هي زّس كِ زض الگَي حساكخط كطزى

زض ايي الگَ ،هحهوَالتي هاًٌوس گٌوسم آبوي ،گٌوسم زيون ،شضت

هٌافغ ارتواػي ،هيعاى هٌافغ ارتواػي ٍ باظزُ بطًاهِ اي ًؿوبت

زاًِ ايٌّ ،سٍاًِ ،ذياض ،ػسؼ آبي ٍ لَبيا اظ بطًاهِ حصف قسُ ٍ

بوِ الگوَي فؼلووي بوِ تطتيووب بوِ هيووعاى ٍ 1627170000000

هحهَالت رَ زين ،ذطبعُ ٍ پياظ (بوِ تطتيوب ٍ 1477 ،33193

 1482915224150ضيال بيكوتط قوسُ اؾوتّ .ون چٌويي ،زض

ّ 43126كتاض) ٍاضز الگَي ككت گطزيسُ اًسّ .ن چٌيي ؾوطح

الگَي هطبَ بِ ّسف حساكخط كوطزى بواظزُ بطًاهوِ اي ،هيوعاى

ظيط ككت گَرِ فطًگي بِ هيعاى ّ 93كتاض افعايف يافتِ اؾت.

هٌ افغ ارتواػي ٍ باظزُ بطًاهِ اي ًؿوبت بوِ الگوَي فؼلوي (بوِ

ّن چٌييً ،تايذ حانل اظ تؼييي الگَي ككت بْيٌوِ بوا ّوسف

تطتيووب بووِ هيووعاى 1531385224150 ٍ 1247500000000

حساكخط ًوَزى باظزُ بطًاهِ اي ًكاى هي زّس كِ هزوَع ؾطح

ضيال) بيكتط قسُ اؾت.

ظيطككت زض قْطؾتاى هطٍزقت بِ هيعاى ّ 7270كتاض ًؿوبت
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جدول  -1نتايج مزبوط به الگوی کشت فعلی و الگوی کشت بهينه با اهداف حداکثز نمودن
منافع اجتماعی و باسده بزنامه ای به تفكيك در شهزستان مزودشت
الگوی کشت
محصول

فعلی

هدف حداکثز نمودن

هدف حداکثز نمودن باسده

(هكتار)

منافع اجتماعی (هكتار)

بزنامه ای (هكتار)

گٌسم آبي

71442

0

0

گٌسم زين

655

0

34726

0

33193

0

5788

0

0

ٌّسٍاًِ

11

0

0

ذطبعُ

0

1477

0

ذياض

6

0

3196

پياظ

0

43126

43126

ػسؼ آبي

3

0

0

لَبيا

4

0

0

گَرِ فطًگي

3159

3252

0

روغ ؾطح ظيط ككت (ّكتاض)

81048

81048

88318

هٌافغ ارتواػي (ضيال)

241600000000

1868770000000

1489100000000

باظزُ بطًاهِ اي (ضيال)

98194775850

1581110000000

1629580000000

رَ زين
شضت زاًِ اي

هأذص :هحاؾبات تحميك
ػالٍُ بط آى ،اظ همايؿِ زٍ الگَي بْيٌِ با اّساف حساكخط كوطزى

باقٌس ٍ با زؾتيابي بِ باظاضّاي بعضگتط اظ فطايٌس ازغام تزواضي

هٌافغ ارتواػي ٍ حساكخط كطزى باظزُ بطًاهِ اي هي تَاى ًتيزِ

ؾَز بطًس.

گطفت كِ ػلي ضغون بيكوتط بوَزى هٌوافغ ارتوواػي زض الگوَي

 -2پيكٌْاز هيگطزز كِ تحميمات گؿتطزُتوطي بوطاي توسٍيي

حساكخط كطزى هٌافغ ارتواػي  ،هيعاى باظزُ بطًاهِ اي ايي الگوَ

بطًاهِ راهغ الگَي ككت هحهَالت ظضاػي زض اؾتاىّوا اًزوام

ًؿبت بِ الگَي حساكخط كطزى باظزُ بطًاهِ اي كوتط اؾت.

گيطز كِ ػالٍُ بط زض ًظط گطفتي ًتايذ هطبَ بِ هعيت ًؿبي ٍ

پيشنهادات و توصيه های سياستی

هٌافغ ارتوواػي ٍ آحواض ؾياؾوتي ،بوِ هوَاضز زيگوطي ّواًٌوس

 -1با تَرِ بِ الگَي ككت هحهَالت ظضاػي تَنيِ هويگوطزز

اطالػات فٌي ككوت ،هَروَزي هٌوابغ تَليوس ،اقوتغالظايوي،

حوايتّاي زٍلت بِنَضت ّسف هٌس اظ هحهَالتي كِ هٌوافغ

ؾَزآٍضي ٍ نٌايغ تبسيلي ككاٍضظي ًيع تَرِ قَز.

ارتواػي باالتطي زاضًس بيكتط قسُ تا ػالٍُ بوط تَؾوؼِ ككوت

 -3با تَرِ بِ ًمف حايع اّويت ػولكطز زض هٌوافغ ارتوواػي،

ايي هحهَالت ٍ بِ تبغ آى اؾوتفازُ بْيٌوِ اظ هٌوابغ ٍ ػَاهول

ًياظ اؾت تحميمات ٍ بطًاهِضيعي بوطاي بواال بوطزى ػولكوطز اظ

تَليس قطايطي فطاّن آيس تا زض ٌّگام هَارِ بوا فطآيٌوس ازغوام

ططيك ػوليات ظضاػي ٍ اضتماي ؾطح تكٌَلوَغي اًزوام گيوطز

تزاضي  ،تَليس كٌٌسگاى اظ تَاى ضلابت پصيطي بااليي بطذوَضزاض

ظيطا بطاي ضلابت بلٌس هست زض ػطنِ بييالوللوي ايوي هؿوألِ اظ
اّويت ظيازي بطذَضزاض اؾت.
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ٍ  بِ هٌظَض بْطُ بطزاضي هٌطمي اظ هٌابغ آ لابل زؾتطؼ-4
 اؾوتفازُ اظ آ،افعايف هٌافغ ارتوواػي حانول اظ ّوط ٍاحوس
ِآبياضي پيكٌْاز هي قَز كِ زض هٌاطك هرتلف ككَض ًؿبت ب
اضايِ الگَي ككتي السام قَز كِ هٌزط بِ حساكخط قسى هٌوافغ
.ارتواػي هٌطمِ اي هي گطزز
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