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  چكيده

زراعي شهرستان اسفراين قبـل   بردارانميان بهره اي درريزي رياضي بازهرنامهپژوهش، تعيين الگوي بهينه كشت با به كارگيري رهيافت ب اين هدف
كـار  به اين منظور كشاورزان بر اساس منابع آبي در سه گروه استفاده كننـده از آب رودخانـه، چـاه عميـق و ديـم     . باشدها ميو بعد از هدفمند سازي يارانه

نامه از ميـان كشـاورزان ايـن    پرسش 207گيري تصادفي ساده و تكميل پژوهش با استفاده از روش نمونهاستفاده در اين  مورد هايداده. بندي شدندطبقه
هاي موجـود در گـروه   نتايج تعيين الگوي بهينه كشت در اين سه طبقه نشان داد كه الگوي بهينه كشت با توجه به محدوديت. آوري گرديدسه طبقه جمع

در گروه استفاده كننده از آب چاه عميق، الگوي بهينه كشت قبـل از  . باشدها كشت پياز ميبعد از هدفمند كردن يارانهاستفاده كننده از آب رودخانه قبل و 
اي، ها كشـت زيـره سـبز، ذرت علوفـه    اي و بعد از هدفمند كردن يارانهاي، يونجه آبي، آفتابگردان و هندوانه دانهها كشت ذرت علوفههدفمند كردن يارانه

ها شـامل كشـت محصـوالت نخـود و     كار قبل از هدفمند كردن يارانهالگوي بهينه كشت براي گروه كشاورزان ديم. باشداي ميو هندوانه دانه يونجه آبي
، شامل كشت محصوالت نخود، عدس و جو و به α = 0ها براي اين گروه به ازاء همچنين الگوي بهينه كشت بعد از هدفمند كردن يارانه. باشدعدس مي

  . باشد، شامل كشت محصوالت نخود و عدس ميαزاء ساير مقادير ا
  

  هااي، هدفمندسازي يارانهريزي رياضي بازهالگوي بهينه كشت، برنامه :هاي كليديواژه
  
   1 مقدمه

ترين وظايف بخـش كشـاورزي، دسـتيابي بـه خودكفـايي،      از مهم
ـ  نيزتامين امنيت غذايي و  ا توجـه  افزايش توليد محصوالت راهبردي ب

در ايران نيز بخـش كشـاورزي   ). 1( باشدهاي موجود ميبه محدوديت
امـا  . رودهاي اقتصادي به شمار مي ترين فعاليت به عنوان يكي از مهم

هـاي اقليمـي ماننـد خشكسـالي مواجـه       از طرفي ايران با محـدوديت 
عنـوان چالشـي بـزرگ در برابـر       ها بـه  باشد كه در بسياري از سال مي

هايي  از سوي ديگر محدوديت). 15( است اورزي مطرح بودهكش  توسعه
هـاي توليـد را در كشـور     خاك زراعي و خرد بودن اراضي چالش مانند

بخـش   بـه  توجـه  لزوم ديگر طرف از جمعيت رشد كند و چند برابر مي
بـا وجـود    .)17( دهـد مي قرار تأكيد مورد شديداً كشور را در كشاورزي

  اي منسجم و هدفمنـد در زمينـه   برنامه طراحي هايي، چنين محدوديت

                                                            
به ترتيب دانشجوي كارشناسـي ارشـد، دانشـيار و اسـتاد گـروه اقتصـاد        -3و  2، 1

  كشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد
  )Email: Kohansal@um.ac.ir                         :نويسنده مسئول -(*

هـا   به توسعه و مقابله با بحران كشت محصوالت كشاورزي و دستيابي
ناپذير است و بايستي منابع را و غلبه بر مشكالت موجود، امري اجتناب

 هاي گونـاگون توزيـع كـرد تـا در نهايـت     فعاليت به صورت بهينه بين
 اساسي مشكالت از يكي). 1( سودآوري و رفاه كشاورزان افزايش يابد

  ايـران،  جملـه  از توسـعه  حـال  در كشـورهاي  اصـلي  هايمشخصه و
 ايـن  كـه  اسـت،  اقتصادي هاي مختلفبخش در وريبهره بودنپايين

شـواهد و  . اسـت  توليـد  عوامـل  بهينـه  تخصيص نبود از ناشي مشكل
دهـد كـه در حـال حاضـر اكثـر      بررسي هاي انجام شده نيز نشان مي

گان، به مسائل اقتصادي توجه كمتري داشته و جريان توليـد  توليدكنند
گردد گيرد و منجر به اين ميبر اساس احساس توليد كننده صورت مي

كه نتايج و درآمد حاصـل از كشـت محصـوالت مختلـف، تصـادفي و      
سـازي الگـوي كشـت و    بهينـه لـذا   .)11(همراه با عدم اطمينان باشد 

آبـي،  نظور مقابله با خشكسـالي و كـم  م  آن، نه تنها به عملياتي سازي
بلكــه بــه منظــور كنتــرل هــر چــه بيشــتر عوامــل محــدود كننــده و  

در واقـع  ). 4( اسـت  ناپذيربرداري بهينه از امكانات موجود اجتناب بهره
وري بيشتر است و بسـياري از  سازي الگوي كشت، بسترساز بهرهبهينه
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ي بهينه كشـت در  با طراحي و اجراي الگوتوانند ميكشورهاي جهان 
اي مشخص به منظور مديريت بهينه تركيب مكاني زراعي  قالب برنامه

اي، منـابع و  هـا و تهديـدهاي اقليمـي و منطقـه     با توجـه بـه فرصـت   
هاي در دسترس، مسائل اقتصادي، عوامل فرهنگي و اجتمـاعي،   نهاده

گفتـه  نوين و دانش بومي كشاورزان بسـياري از مشـكالت     تكنولوژي
بنابراين . زندسا توليد محصوالت زراعي و باغي را مرتفعزمينه شده در 
تـوان زمينـه افـزايش    سازي الگوي كشت، ميرسد با بهينهمي به نظر
درآمد، ايجاد اشتغال و كاهش فقر حاكم بر مناطق روستايي را  و توليد

اما يكي ديگر از عوامل مهم و اثـر گـذار بـر الگـوي      .)9( فراهم آورد
هـاي  ي به آن توجه ويژه داشت، نقش دولت و سياستكشت كه بايست
 خود، عدم حمايت يا و حمايت با تواندمي دولت. باشدكالن كشور مي

 حتـي  يعني. دهد تغيير را مختلف محصوالت زيركشت سطوح و توليد

 فـراهم  وسـيع  سـطح  در محصـول  يك توليد براي تمامي شرايط اگر

 مقـدار  ايـن  در زيـادي  رتأثي توانددولت مي نقش شدن كمرنگ باشد،

همـه   در اقتصـادي  مهـم  هـاي سياسـت  از يكـي  .باشـد  داشته كشت
اعطاي يارانه  ،بخش كشاورزي توليدكنندگان از حمايت كشورها جهت

 گونـاگون  ابعـاد  داراي اقتصـادي  جنبـه  بر عالوه پرداخت يارانه. است

از ديدگاه بسياري از كارشناسان، پـايين  ). 10(است  اجتماعي و سياسي
هاي حمايتي دولت سبب مصرف بودن قيمت نهاده كود در اثر سياست

تـر  رويه اين نهاده و استفاده از الگوي كشـت غيـر بهينـه در بـيش    بي
همچنـين تحقيقـات   ). 13و  7(هاي كشاورزي ايران شده اسـت  دشت

ها و پرداخـت مسـتقيم   مختلف در زمينه سياست هدفمندسازي   يارانه
ها منجر به تغيير الگوي كشت و تغيير ياستنشان داده است كه اين س

 دولت حمايت حذف بررسي لذا). 18(اي زمين خواهد شد ارزش اجاره

اعمـال   را بـراي  مسـير  توانـد مـي  كشـاورزي  محصـوالت  زراعـت  از
بـا توجـه بـه     بنـابراين . سازد فراهم هدفمندتر و ترصحيح هاي حمايت

خير در كشور ايـران،  هاي اها در طي سالسياست هدفمند كردن يارانه
 مختلف پرداخت و در صـورت  كشت مناطق بايستي به بررسي الگوي

 بهينـه  جهـت  منـابع  مجـدد  تخصيص به نسبت بايستي نبودن، بهينه

 درآمـد  افـزايش  خـواه  اصلي، هدف به رسيدن تا كشت الگوي كردن

در ايـن زمينـه    .نمـود  اقـدام  غيـره،  يا و روستاييان رفاه سطح زارع يا
بخشـي و همكـاران   ختلفي صورت گرفته كه از آن جملـه،  مطالعات م

بررسـي  بـه  ) PMP(ريزي رياضي اثبـاتي  با كاربرد رهيافت برنامه) 7(
آثار حذف يارانه كودهاي شيميايي و اعمال سياست پرداخـت مسـتقيم   

. هـا در شهرسـتان سـبزوار پرداختنـد    بر الگوي كشت و مصرف نهـاده 
هـا، سـطح زيـر    ل ايـن سياسـت  هاي پژوهش نشان داد كه اعمايافته

 با) 10(پاكروان و همكاران  .دهدكشت گندم، جو و پنبه را افزايش مي

سياسـتي بـه    مـاتريس تحليـل   خطـي و  ريزيبرنامه الگوي از استفاده
 كشـت  الگـوي  بـر  دولـت  اييارانـه  هـاي حمايـت  حذف آثار بررسي

ن نتايج اين مطالعه نشـا . ساري پرداختند شهرستان محصوالت زراعي
 سـطح  اما شده، خارج منطقه الگوي كلزا از و سويا داد كه محصوالت

 بـرنج  و افزايش يافته درصد 30 بازاري مدل به نسبت گندم زيركشت

به تعيين الگوي بهينه ) 6(باقري و معززي  .است مانده تغيير بدون نيز
ريزي امكان در استان كهگلويـه و بويراحمـد   كشت با استفاده از برنامه

نتايج نشان داد كه ريسك بازده ناخالص در تـدوين الگـوي   . ندپرداخت
بهينه از وزني باال برخوردار است و الگوي بهينه شامل گندم، هندوانه، 

به تعيين الگـوي  ) 12(پور و صبوحي رستگاري. باشدخربزه و برنج مي
. ريزي فازي خاكستري در قوچـان پرداختنـد  كشت با استفاده از برنامه

ه نشـان داد كـه سـطح زيـر كشـت فعلـي گنـدم ديـم و         نتايج مطالعـ 
هـا،  چغندرقند در بازه در نظر گرفته شده قرار دارد و با توجه بـه يافتـه  

كاهش سطح زير كشت گندم آبي، جو آبي، يونجـه و افـزايش سـطح    
  .زير كشت جو ديم توصيه گرديد

به منظور حـداكثر كـردن درآمـد خـالص و     ) 20(كاير و همكاران 
ر مصرف آب، به تعيين الگوي بهينه كشت با اسـتفاده از  جويي دصرفه

ريزي خطي در پنجاب پرداخته و به اين نتيجـه رسـيدند   الگوي برنامه
كه استفاده از محصوالت جديد مانند پنبه در الگوي كشـت، درآمـد را   

جـويي در  درصد باعث صرفه 55/26دهد و درصد افزايش مي 4حدود 
بـه تعيـين الگـوي    ) 19(و ايـدريس  هـوري  -ال.  شودمصرف آب مي

دبـا و  -بخش هالفـا، دونگـوال، اَل   4كشت بهينه و تخصيص منابع در 
ريـزي خطـي   مراوِ واقع در شمال سودان با اسـتفاده از الگـوي برنامـه   

دهنده اين بود كه در حالت بهينه، درآمـد خـالص   نتايج نشان. پرداختند
درصـد بيشـتر از    121و  4/49، 73، 3/77منطقه به ترتيـب   4در اين 

  . باشدموقعيت فعلي مي
 شهرسـتان  6از  استان خراسـان شـمالي در شـمال شـرق كشـور     

درصـد از   73/1،مربـع  كيلـومتر  28179بـا مسـاحت    تشـكيل شـده و  
كشور را به خود اختصـاص داده   درصد از جمعيت كل 22/1مساحت و 

ز تنوع اقليم، مساعد بودن شرايط آب و هوايي و خاك حاصـلخي . تاس
 باعث شده است كه اقتصاد اين استان بر مبناي كشاورزي و دامـداري 

هاي كشـاورزي شـرق   گذاري شود و اين استان را به يكي از قطبپايه
سطح زير كشت و ميزان توليد محصوالت زراعي در . كشور تبديل كند

 ).5( باشدتن مي 925477هكتار و  271273اين استان به ترتيب برابر 
باشد كه بـه دليـل   هاي مهم اين استان، اسفراين مياناز شهرستيكي 

داشتن آب و هواي معتدل و خاك حاصلخيز نقش مهمي در توليـدات  
سـطح زيركشـت و ميـزان توليـد     . كنـد كشاورزي اين استان بازي مي

هكتـار و   40209محصوالت زراعي در اين شهرستان به ترتيب برابـر  
، سـبز م، جو، پنبـه، زيـره  باشد و محصوالتي نظير گندتن مي 144169

). 5(شـود  ، پيـاز و خيـار در ايـن شهرسـتان كشـت مـي       فرنگـى گوجه
هـاي نـوين   كشاورزان اين شهرستان به دليل عـدم اسـتفاده از شـيوه   

آبياري و الگوي بهينه كشت و استفاده از الگوي كشتي كه بـر اسـاس   
مـدي  فرما بوده، همواره از لحاظ رفاهي و درآتجربه در آن منطقه حكم
هـاي   رويه از سفره همچنين برداشت بي. انددر سطح پاييني قرار گرفته

هـا و  آب زيرزميني موجب نشست زمين، ممنوع استفاده شـدن دشـت  
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ها شده است كه بيكاري كشـاورزان را نيـز در   شور يا خشك شدن چاه
افزايش جمعيـت و   ،بنابراين با توجه به شرايط موجود .پي داشته است

ريـزي در خصـوص    گذاري و برنامـه  د غذايي بيشتر، سرمايهنياز به موا
تعيين الگـوي بهينـه كشـت و افـزايش      ،تخصيص بهينه عوامل توليد

برخوردار است زيرا ي توليد و عملكرد در اين شهرستان از اولويت خاص
محـدوديت منـابع آب و خـاك    همـراه بـا   توليد بـا كمتـرين عملكـرد    

بـا  لـذا  . باشـد مي ن عوامل توليدحاصلخيز، در عمل به معناي هدر داد
 تعيـين الگـوي بهينـه    ،ايـن پـژوهش   هدف از توجه به آنچه بيان شد،

هـا بـا   كشت در شهرستان اسفراين قبل و بعد از هدفمند كردن يارانـه 
   . باشدمي ايريزي بازهاز الگوي برنامه استفاده
  

  هامواد و روش
يـن فعاليـت   كشاورزي فعاليتي سرشار از مخاطرات است كـه در ا 

مخاطرات طبيعي، اجتماعي و اقتصادي دسـت بـه دسـت هـم داده و     
پذير براي توليدكنندگان ايـن بخـش بـه    اي شكننده و آسيبمجموعه

ــاربرد   . وجــود آورده اســت ــزوم ك ــع و مشــكالت، ل ــن موان ــود اي وج
ريزي مناسب كه در شرايط عدم حتميـت كـاربرد دارد را بسـيار     برنامه

ـ مفيد و ضروري مـي  هـاي  هـايي كـه از داده  د و اسـتفاده از روش نماي
تواند گامي مهم در راستاي افـزايش  مي گيرند،نادقيق و فازي بهره مي

حال آنكه، نـادقيق بـودن در رهيافـت    . )14( ها باشدتوان كاربردي آن
تواند مقادير منابع، پارامترهاي مورد اسـتفاده و  ريزي رياضي ميبرنامه

ريـزي رياضـي   هـاي برنامـه  ايـن رو، روش  از. يا هـر دو را دربرگيـرد  
هــاي دقيــق و قطعــي كالســيك بــه دليــل نيــاز بــه اطالعــات و داده

هـاي ديگـر   همچنين مـدل . توانند نتايج قابل قبولي را ارائه نمايند نمي
ريزي رياضي مختص شرايط ريسك و نبـود قطعيـت همچـون    برنامه
دادن ادر بـه دخالـت  موتاد، تنها قريزي درجه دوم، موتاد و تارگتبرنامه

باشـند و در ايـن   مـي  آثار ريسك و نبود قطعيت در تابع هدف مسـئله 
ب فني و مقادير سمت ئها امكان وارد نمودن عدم حتميت در ضرامدل

لـذا بـه منظـور    ). 2(هاي مسئله وجـود نـدارد   راست قيود و محدوديت
هاي جديـدي همچـون رهيافـت    حل مناسب، بايد از تكنيكيافتن راه

ريزان اين امكان برنامه اين تكنيك به طراحان و. اي استفاده گرددهباز
دهد كه مقادير نادقيق ناشي از شرايط ريسك و نبود قطعيـت را  مي را

ب تابع هدف و هم در ضرايب فني و مقادير سمت راسـت  ئهم در ضرا
جـاي  به در اين حالت ). 21(هاي مسئله وارد نمايند قيود و محدوديت

گـردد، بـدين   اي اسـتفاده مـي  مقادير دقيق، از مقـادير بـازه  استفاده از 
صورت كه كمترين و بيشترين مقدار آن پارامتر به ترتيب در حد پايين 

هـاي  سپس با استفاده از عمليات مجموعـه . گيردمي و باالي بازه قرار
ريـزي رياضـي   اي به يك مـدل برنامـه  اي و خواص آن، مدل بازهبازه

اي توان بـه جـواب مـدل بـازه    كه با حل آن ميشود قطعي تبديل مي
  . رسيد

اي بـه دليـل اينكـه امكـان     ريزي بازههاي برنامهدر مجموع، مدل
هاي غير دقيق و مبهم را در پارامترهاي مـدل بـراي   دخالت دادن داده

هـاي  كننـد، نسـبت بـه مـدل    گيرندگان مهيا ميريزان و تصميمبرنامه
سازي الگوي كشت جهت بهينه) خطي و هدف(ريزي كالسيك برنامه

پذيري باالتري برخوردار بـوده و  محصوالت زراعي از كاربرد و انعطاف
گـذاري فـراهم   ريـزي و سياسـت  نتايج قابل اعتمادتري بـراي برنامـه  

  . آورند مي
كـه درآن ضـرايب    ايرياضـي بـازه  ريزي صورت كلي مدل برنامه

ل همگـي بـه   تابع هدف، ضرايب فني و پارامترهاي سمت راسـت مـد  
  ).21(است  ذيل ابطوباشند همانند راي ميصورت بازه

  
  :تابع هدف

1
[ , ]

Lj

n

jRj
j

MAX Z c c x


  
)1 (                       

اي كل يا بـازده عوامـل   عبارتست از بازده برنامه zدر تابع هدف، 
هاي متغير از درآمـد ناخـالص   ثابت توليد كه در حقيقت از كسر هزينه

به ترتيـب معـرف حـد     CRjو  CLj. آيدهادي به دست ميبرنامه پيشن
 Xjو  )ريـال بر حسـب  ( اي هر واحد فعاليتبازده برنامه پايين و باالي

  . باشدزراعي مي مختلف محصوالت توليد به مربوط هايفعاليت
  

  :هامحدوديت

1
[ , ] 1,2,...,[ , ] Li RiLij

n

jRij
j

b b i ma a x


 
 
 
  


  



 )2(       

0 1,2,...,jx j n  
                                        )3(  

به ترتيب معرف مقادير حد پايين و  aRijو  aLijدر محدوديت اول، 
) ضرايب فني(براي توليد هر واحد فعاليت  مورد نيازمنابع  باالي ميزان

مقـدار كـل نهـاده يـا     به ترتيب معرف حد پايين و باالي  bRiو  bLiو 
، )Xj ≥ 0(حـدوديت دوم  م. باشـد نماينده مي در دسترس مزرعه منبع

محدوديت غير منفي است يا به عبارتي هيچ فعـاليتي منفـي نخواهـد    
  .بود

 3تا  1اي نشان داده شده در روابط ريزي بازهبه منظور حل برنامه
بــه كمــك شــاخص مقــدار ميــاني، مســئله را بــه فــرم يــك مســئله  

 توان فرم جبـري آن را ريزي خطي معمولي تبديل نموده كه مي برنامه
  .در ذيل مشاهده نمود

  
  :تابع هدف

1

1( ) ( )
2

n

Lj Rj j
j

MAX m Z c c x
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  :هامحدوديت

1
1,2,...,

n

jRij Ri
j

a x b i m
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اي حال بـه  ريزي بازهبرنامه گردد، مدلطور كه مالحظه ميهمان
بايد . ريزي خطي پارامتري قابل حل تبديل شده استيك مدل برنامه

منحصر به فرد نيست و به  6هاي حاصل از رابطه توجه كرد كه جواب
بـوده و   ]0 , 1[عددي در بازه  α .نمايدتغيير مي αمقادير مختلف  ازاء

گيرنـده  سـط تصـميم  شـود و تو بيني تعريف ميبه عنوان آستانه خوش
بـين  هـا خـوش  گيرنـده بـه داده  در صورتي كه تصميم. گرددمي تعيين

تعيـين   5/0صـورت كمتـر از   و در غير اين 5/0باشد، اين مقدار باالي 
 α=5/0كه معمـوالً بهتـر اسـت     دادهمطالعات تجربي نشان . گرددمي

 ميــزان تـوان مــي  را خوشــبيني همچنـين ميــزان  .انتخـاب شــود 
 باشـد،  بيشـتر  مقدار اين هرچه .نمود معرفي ي كشاورزانپذير ريسك

در ادامه و بعـد  . )14(شود مي بيشتر نيز كشاورزان پذيريريسك درجه
هاي ايـن  از انتخاب الگوي مناسب، به بررسي تابع هدف و محدوديت

  :الگو و مطالعه پرداخته خواهد شد
  

  تابع هدف 
اي كـل  ده برنامـه هدف اين مطالعه عبارتست از حداكثر كردن باز

  .آيدبردار نماينده كه از كشت محصوالت مختلف بدست ميهبهر

1
[ , ]

Lj

n

jRj
j

MAX Z c c x


  
                )8(  

 
  هاي الگومحدوديت

به منظور تعيين الگوي بهينه كشت در يك منطقه بايد از شناخت 
هـايي كــه در فرآينــد توليــد  كـافي از منطقــه و در نتيجــه محــدوديت 

ت كشاورزي وجود دارد، برخوردار بود و هر چه ايـن شـناخت   محصوال
هاي بيشتري شناسايي گردد، نتايج حاصـل از  بيشتر باشد و محدوديت

اي كـه در  اما نكته. تعيين الگوي كشت به واقعيت نزديكتر خواهد شد
باشد، توانـايي مـدل كـردن و وارد نمـودن ايـن      اينجا حائز اهميت مي

 عمـل  درزيرا كه . ريزي رياضي استبرنامه ها در الگوهايمحدوديت

 غيرممكن بعضاً يا و دشوار ريزيبرنامه هايالگو در هاآن همه انعكاس

تـرين  بنابراين با توجه به موارد فوق و شرايط منطقـه، مهـم  ). 8( است
رسد در منطقه مورد مطالعه وجـود  هاي توليد كه به نظر ميمحدوديت

  ): 17(باشد د الگو كرد، به شرح زير ميها را وارتوان آندارند و مي
  

  محدوديت زمين زراعي

1

n

Tj
j

X L



                                                  )9(  

كـل   LTو ) هكتـار ( jسطح زير كشت محصـول  Xj ، 9در رابطه 
باشـد كـه از طريـق    مـي ) هكتـار (اراضي موجـود در مزرعـه نماينـده    

هـاي  ي از سطوح زيركشت محصوالت مختلـف از نمونـه  گيرميانگين
 كـه  اسـت  آن بيـانگر  زمـين  محدوديت .شودبدست آمده، حاصل مي

 بيشـتر  تواندنمي زراعي هايفعاليت به يافته اختصاص اراضي مجموع

لحاظ نمـودن محـدوديت زمـين در    . باشد موجود زراعي اراضي كل از
د روابط رقابتي و تكميلي گردد تا مدل بتوانهاي مختلف باعث ميدوره

از آنجـا كـه ايـن    . بين محصوالت را در الگـوي بهينـه منظـور نمايـد    
هاي مختلف منظـور شـده اسـت، امكـان انتخـاب      محدوديت در دوره

  . ها به صورت كشت مجدد در مدل وجود داردفعاليت
  

  محدوديت آب
  :شوداين محدوديت به صورت زير در الگو لحاظ مي

1
, ] [ , ][ LWj RWj L R

n

j
j

W Wa a X



 )10(                

در  ببه ترتيب معرف حد پـايين و بـاالي آ   WRو  WL در اين رابطه
نيـز بـه    aRWjو  aLWj ،)بر حسب متر مكعب(نماينده  دسترس مزرعه

 متوسـط آب مـورد نيـاز    ترتيب معرف مقادير حد پايين و باالي ميزان
  . ستام ا jدر كل دوره كشت يك هكتار از محصول ) متر مكعب(

  
  محدوديت نيروي كار

  :شوداين محدوديت به صورت زير در الگو لحاظ مي

1
, ] [ , ][ LLj RLj L R

n

j
j

L La a X



 )11(                  

 نيروي كلبه ترتيب معرف حد پايين و باالي   LRو LL در اين رابطه

 روز نفـر  حسب بر زراعي سال يك در نماينده مزرعه دسترس در كار

به ترتيب معرف مقادير حد پايين و باالي ميزان aLLj و  aRLj .باشدمي
 ،كاشـت (در كـل دوره كشـت   ) روز نفـر (نيروي كار مورد نياز  متوسط

  . ام است jهكتار از محصول  يك براي) داشت و برداشت
  

  آالت محدوديت ماشين

1
, ] [ , ][ LMj RMj L R

n

j
j

M Ma a X
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 كـل ين و بـاالي  به ترتيب معرف حـد پـاي    MRو ML در اين رابطه

 و  aRMj .قـرار دارد  نماينـده  كشـاورز  دسـترس  در آالتـي كـه  ماشين

aLMj آالتمدت زمان ماشينبه ترتيب معرف مقادير حد پايين و باالي 
هكتـار از   يـك ) داشـت و برداشـت   ،كاشـت ( براي عمليـات مورد نياز 
  . استبر حسب ساعت ام  jمحصول 

  
  محدوديت تناوب زراعي

ها و همچنين قش مهمي در كنترل آفات، بيماريتواند نتناوب مي
يـك راه  ). 16(جلوگيري از پايين آمدن راندمان محصول داشته باشـد  

  :براي وارد كردن تناوب به اين گونه است كه

1
0( 1) j

n

j
j

X

 

                                       )13(  

 
  محدوديت سرمايه

 ،سم و كود ،خريد بذر(مور كشاورزي براي انجام دادن بسياري از ا
هاي مورد نيـاز بـراي كشـاورزي و    اجاره دستگاه ،نيروي كار استخدام
فـرم جبـري ايـن    . كشـاورزان نيـاز بـه سـرمايه دارنـد     ) نقـل  حمل و

  :محدوديت چنين است

1
, ] [ , ][ LKj RKj L R

n

j
j

K Ka a X



        )14(  
ي سرمايه در به ترتيب معرف حد پايين و باال KLو   KRدر اين رابطه

هـا و  سـاختمان    ،هـاي زراعـي  زمـين ء به اسـتثنا (دسترس كشاورزان 
نيز به  aRKjو   aLKj،)تومان تأسيسات زيربنايي مزرعه برحسب ميليون

 نياز ترتيب معرف مقادير حد پايين و باالي ميزان متوسط سرمايه مورد
   .ام است j محصول براي يك هكتار از در كل دوره كشت

  
  شيميايي ودك محدوديت

  :است زير صورت به محدوديت اين جبري فرم

1
, ] [ , ][ LFj RFj L R

n

j
j

F Fa a X



           )15(  

به ترتيب معرف مقادير حد پايين و بـاالي   aRFjو   aLFjرابطه،در اين 
برحسب كيلوگرم (مورد نياز ) فسفات و پتاس، ازت(ميزان متوسط كود 

نيز به ترتيب FR و FL  ،امين محصول j براي يك هكتار از) در هكتار
 معرف حد پايين و باالي كل كود شيميايي در دسترس كشاورز مزرعه

   .است) برحسب كيلوگرم(براي انجام عمليات زراعي  نماينده
  

  محدوديت غيرمنفي 
زيركشت  سطح ،متغيرهاي تصميم ،ريزي مورد نظردر مدل برنامه

ت مقـادير  ممكـن نيسـ   باشند، بنـابراين ميبرحسب هكتار  تمحصوال
   .دنمنفي داشته باش

X1, X2,..., Xj ≥ 0  )16                  (                                

  
  هاداده

اطالعات مورد نياز و مربوط به الگوي كشت محصوالت مختلـف  
و  1388هـاي  در  سـال  در اين مطالعـه از طريـق تكميـل پرسشـنامه    

ه كشـت قبـل از هدفمنـد    جهت تعيين الگوي بهينـ . بدست آمد 1390
و بـراي بعـد از    1388ها از اطالعات الگوي كشـت سـال   كردن يارانه

اسـتفاده   1390ها از اطالعات الگوي كشت سال هدفمند كردن يارانه
بردار به صورت تصـادفي پرسشـنامه   بهره 65در اين مطالعه از  .گرديد
و  بـرداران آوري شد و اطالعات مربوط به سطح زير كشـت بهـره  جمع

در . ها استخراج گرديدهمچنين واريانس سطح زير كشت از پرسشنامه
هاي همگن، كشاورزان بر اساس معيارهاي ادامه به منظور ايجاد گروه

نوع كشت، استفاده از آب رودخانه و آب چاه عميق به سه گروه تقسيم 
همچنـين   . اي اجرا گرديدريزي بازهو براي اين سه گروه الگوي برنامه

گيري تصادفي ساده استفاده به دست آوردن حجم نمونه، از نمونه براي
  . باشدگرديد كه رابطه آن به صورت ذيل مي
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عدد مربـوط   Zكل حجم جامعه آماري مورد بررسي،  N، 17در رابطه 

واريـانس سـطح زيـر كشـت      S2دول نرمـال،  به خطاي نوع اول از ج
حجم نمونه اوليه مورد نيـاز و   n0كران خطا،  dمربوط به نمونه اوليه، 

n باشدحجم كل نمونه مورد نياز براي مطالعه مي.  
در شهرستان اسفراين بـر اسـاس اطالعـات    ) N(برداران كل بهره

ـ  n0 نفر، 16126جهاد كشاورزي استان خراسان شمالي برابر   65ر براب
نيـز برابـر    dو  4/3واريانس سطح زير كشت برابر  ،96/1برابر  Zنفر، 
با جايگذاري در فرمول باال حجم كل نمونه مورد نظـر  . باشدمي 25/0

ها، مشـخص گرديـد   پس از تكميل پرسشنامه. به دست آمد 207برابر 
 61كـار،  بـرداران ديـم  پرسشنامه به طور تصادفي از گروه بهره 46كه 

كننده از آب رودخانه برداران استفادهپرسشنامه به طور تصادفي از بهره
كننـده از آب  برداران اسـتفاده پرسشنامه به طور تصادفي از بهره 100و 

  .چاه عميق تكميل شده است
  

  نتايج و بحث
اي بـه  ريزي رياضي بـازه در اين بخش با استفاده از الگوي برنامه



  69   ...ها بر الگوي كشت در شهرستان اسفراينبررسي آثار هدفمندسازي يارانه

شـت در شهرسـتان اسـفراين قبـل و بعـد از      تخمين الگـوي بهينـه ك  
ها پرداخته شـد و نتـايج حاصـل از آن مقايسـه و     يارانه هدفمند كردن

   .مورد بررسي قرار گرفت
  

  برداران آب رودخانهتعيين الگوي بهينه كشت بهره
اين گروه از كشاورزان در شهرستان اسـفراين بـا محـدوديت آب    

محصوالت لوبيـا سـبز، پيـاز،     لذا اين گروه به كشت. باشندمواجه نمي
باشند كه ايـن محصـوالت   فرنگي، خيار و لوبيا قرمز مشغول ميگوجه

آب بيشتري نسبت به محصوالتي نظير گندم، جو و پنبه نيـاز دارنـد و   
  . باشندهمچنين داراي درآمد بيشتري مي

، الگـوي  1با توجه به جـدول   :هاقبل از هدفمندسازي يارانه
هـا بـه طـور    دهد كه قبل از هدفمنـدي يارانـه  كشت موجود نشان مي

هكتـار   414/0هكتـار پيـاز،    4/0هكتـار لوبيـا سـبز،     027/0ميانگين 
هكتـار لوبيـا قرمـز در     03/0هكتار خيار و حدود  172/0فرنگي، گوجه

اي حاصـل از ايـن الگـوي كشـت     منطقه كشت شـده و بـازده برنامـه   
يـين الگـوي بهينـه    نتـايج حاصـل از تع  اما . باشدريال مي 57640100

 در منطقـه  بايسـتي ، αمقادير مختلـف   به ازاءدهد كه كشت نشان مي
لوبيا و  خيار، فرنگيگوجهسبز، لوبيا شود و محصوالت فقط پياز كشت 

 در ايـن محصـوالت   اسـتفاده از  قرمز از الگوي كشت حذف شـوند و 

در واقع اگرچـه  . باشدمي پرريسك و غيراقتصادي كشت، بهينه الگوي
تواند به كاهش ريسك منجر شود و نقشي مي) تنوع(د محصوالت تعد

هـاي موجـود در   مشابه بيمه داشته باشد، اما بـا توجـه بـه محـدوديت    
هـاي بـاالي توليـد    هاي بازاري اين محصوالت و هزينهمنطقه، قيمت

هـا در الگـوي   دهد بلكه حضور آنها، نه تنها ريسك را كاهش نميآن
. كنـد منـافع بـاالي توليـد جلـوگيري مـي      كشت اقتصادي نبـوده و از 

اي حاصل از الگوي بهينه كشت بـه ازاء مقـادير   همچنين بازده برنامه
ريـال بيشـتر از    38582900باشد كه ريال مي α ،96223000مختلف 

بـرداران  اي الگوي كشت موجود براي ايـن گـروه از بهـره   بازده برنامه
  . است

، الگـوي  2جه به جـدول  با تو :هابعد از هدفمندسازي يارانه
هـا بـه طـور    دهد كه بعـد از هدفمنـدي يارانـه   كشت موجود نشان مي

هكتـار   35/0هكتـار پيـاز،    51/0هكتـار لوبيـا سـبز،     022/0ميانگين 
هكتـار لوبيـا قرمـز در     015/0هكتار خيار و حدود  14/0فرنگي، گوجه

اي حاصل از ايـن الگـوي كشـت    گردد و بازده برنامهمنطقه كشت مي
اما الگوي كشت بهينـه بـا الگـوي كشـت     . باشدريال مي 64847070

نتايج حاصل از تعيين الگوي بهينـه  . باشدموجود در منطقه متفاوت مي
پياز  فقط كشت، αمقادير مختلف  الگو به ازاءدهد كه كشت نشان مي
، فرنگـي گوجه سبز،لوبيا محصوالت  كارگيري بهدهد و را پيشنهاد مي

. داندمي و پر ريسك غيراقتصادي، بهينه الگوي دررا  مزقرلوبيا و  خيار
اي حاصل از الگوي بهينه كشت نيز به ازاء مقادير مختلف بازده برنامه

α ،91516000 ريـال بيشـتر از بـازده     26668930باشد كـه  ريال مي
  . برداران استاي الگوي كشت موجود براي اين گروه از بهرهبرنامه

  
 ها در شهرستان اسفراينه كشت قبل از هدفمند كردن يارانهالگوي بهين - 1جدول 

 موجودالگوي كشت   α = 0 α = 0/25 α = 0/5 α = 0/75 α = 1 محصوالت

  027/0  0 0 0 0 0  سبزلوبيا 
  4/0  0459/1 0459/1 0459/1 0459/1 0459/1  پياز

  414/0  0 0 0 0 0 فرنگيگوجه
  172/0  0 0 0 0 0  خيار
  0329/0  0 0 0 0 0  قرمزلوبيا 

  57640100  96223000 96223000 96223000 96223000 96223000 ايبازده برنامه
  )هاي تحقيقيافته: ماخذ(                               

  
 ها در شهرستان اسفراينالگوي بهينه كشت بعد از هدفمند كردن يارانه - 2جدول 

 موجودالگوي كشت   α = 0 α = 0/25 α = 0/5 α = 0/75 α = 1 محصوالت

  022/0  0 0 0 0 0  سبزلوبيا 
  51/0  0459/1 0459/1 0459/1 0459/1 0459/1  پياز

  35/0  0 0 0 0 0 فرنگيگوجه
  14/0  0 0 0 0 0  خيار
  015/0  0 0 0 0 0  قرمزلوبيا 

  64847070  91516000 91516000 91516000 91516000 91516000 ايبازده برنامه
  )هاي تحقيقيافته: ماخذ(                               
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هـا  مقايسه الگوهاي كشت موجود قبل و بعد از هدفمنـدي يارانـه  

دهد كه بعـد از هدفمنـد   نشان مي برداران آب رودخانهبراي گروه بهره
ها، سطح زير كشت ساير محصوالت كـاهش يافتـه و بـر    سازي يارانه

اي الگوي بازده برنامههمچنين . سطح زير كشت پياز افزوده شده است
طور كـه نتـايج نيـز نشـان     اما همان. كشت موجود افزايش يافته است

هـا بـر الگـوي بهينـه كشـت ايـن گـروه از        دهد، هدفمندي يارانهمي
برداران تاثيري نداشته و الگوي بهينـه قبـل و بعـد از هدفمنـدي      بهره
جـه ضـمني   توان به ايـن نتي بنابراين مي. باشدها، كشت پياز مييارانه

الشـعاع  ها، تخصيص منابع را تحتدست يافت كه هدفمندسازي يارانه
اي مبتنـي بـر   قرار داده و به نوعي به سمت الگوهـاي كشـت منطقـه   

لـذا از ايـن بعـد، بايسـتي هدفمندسـازي      . نمايـد سودآوري هدايت مي
اي مثبت تلقـي شـود كـه بـه طـور      ها در بخش كشاورزي پديدهيارانه

اي را به سـمت الگـوي   د كشاورزان و كشاورزي منطقهتوانخودكار مي
  . اي سوق دهدكشتي با مزيت نسبي باال و مبتني بر الگوهاي منطقه

  
  برداران آب چاه عميقتعيين الگوي بهينه كشت براي بهره

اين گروه از كشاورزان در شهرستان اسـفراين بـا محـدوديت آب    
ت زيـره سـبز، ذرت   لذا اين گروه به كشت محصـوال . باشندمواجه مي

اي، كنجد، جارو، يونجه آبي، آفتابگردان، لوبيا قرمـز، چغندرقنـد،   علوفه
پردازنـد  اي و خربزه مـي اي، هندوانه ميوهپنبه، گندم، جو، هندوانه دانه

كه اين محصوالت به آب كمتري نسبت به محصـوالت خيـار و پيـاز    
  .نياز دارند

نشان  3كه جدول طور همان :هاقبل از هدفمندسازي يارانه
اي دهد در الگوي كشت موجود در منطقه، گندم، جو و هندوانه دانهمي

باشند و بيش از ساير محصـوالت در ايـن گـروه    محصوالت غالب مي
اي حاصل از الگـوي كشـت موجـود نيـز     بازده برنامه. گردندكشت مي

نتـايج حاصـل از تعيـين الگـوي بهينـه      اما . باشدريال مي 68021800
ـ الگو دهد كه شان مين كشت محصـول   α ،4مقـادير مختلـف    ه ازاءب

اي را پيشـنهاد  اي، يونجه آبي، آفتابگردان و هندوانـه دانـه  ذرت علوفه
بينـي  ميزان خوش افزايش با دهد كهنتايج نشان ميهمچنين . دهدمي

)α(     سطح زيركشت يونجه آبي افـزايش و سـطح زيركشـت هندوانـه ،
ح زيركشت آفتابگردان نيز ابتدا افـزايش و  سط. يابدمياي كاهش دانه

 ريسـك ( بينـي خوش ميزان افزايش همچنين با. شودسپس ثابت مي

 منطقه در زراعي هايفعاليت از دست آمده به سود كل ميزان ،)باالتر

 بـه  كه اگر كشـاورزان  گر اين استنشان مطلب اين .يابدمي افزايش

پـذيري خـود را   يسـك ر قـدرت  بايد هستند باالتري سود كسب دنبال
افزايش دهند و در اين مطالعه، بايستي كشت يونجه آبي و آفتابگردان 

در ايـن الگـو بـا    . اي را كـاهش دهنـد  را افزايش و كشت هندوانه دانه
پــذيري، ســود حاصــل از الگــوي كشــت از  افــزايش قــدرت ريســك

در مجموع، . يابدريال افزايش مي 105632000ريال به  104919000
برداران حدود ل از الگوي كشت بهينه براي اين گروه از بهرهسود حاص

ريال بيشتر از سـود حاصـل از الگـوي كشـت موجـود در       36897200
  .باشدمنطقه مي

  
 ها در شهرستان اسفراينالگوي بهينه كشت قبل از هدفمند كردن يارانه - 3جدول 

 وجودمالگوي كشت   α = 0 α = 0/25 α = 0/5 α = 0/75 α = 1  محصوالت

  595/0  0 0 0 0 0   زيره سبز
  47/0  0 0 0 0159/0 0   ايذرت علوفه

  13/0  0 0 0 0 0  كنجد 
  255/0  0 0 0 0 0  جارو 

  56/0  3826/2 3826/2 1546/2 7587/1 0372/1  يونجه آبي 
  29/0  1830/4 1830/4 0918/4 4565/4 6449/3  آفتابگردان 
  25/0  0 0 0 0 0  لوبيا قرمز 
  495/0  0 0 0 0 0  چغندرقند 

  6/0  0 0 0 0 0  پنبه 
  15/1  0 0 0 0 0  گندم 

  83/0  0 0 0 0 0  جو 
  725/0  2044/0 2044/0 5235/0 0 0879/2 اي هندوانه دانه
  18/0  0 0 0 0 0 اي هندوانه ميوه

  27/0  0 0 0 0 0  خربزه 
  68021800  105632000 105632000 105511000 105049000 104919000  ايبازده برنامه

  )هاي تحقيقيافته: ماخذ(                          
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نشان  4گونه كه جدول همان :هابعد از هدفمندسازي يارانه

دهد در الگوي كشت موجود براي اين گروه، گندم و پنبـه بـيش از   مي
اي حاصـل از  ساير محصوالت در اين گروه كشت شده و بازده برنامـه 

نتـايج حاصـل از   . باشدريال مي128612230الگوي كشت موجود نيز 
ـ الگـو  دهد كـه  نشان مينيز  تعيين الگوي بهينه كشت مقـادير   ه ازاءب

اي، يونجه آبي و هندوانه محصول زيره سبز، ذرت علوفه α ،4مختلف 
حاصـل از تعيـين   در واقع با توجه به نتايج . دهداي را پيشنهاد ميدانه

 قابـل  محصوالت ترينريسك، اين محصوالت كمالگوي بهينه كشت
 و ريسـك  شرايط به توجه با هاآن باشند و كشتمي منطقه در كشت
همچنين اين . باشدمي توليد، اقتصادي منابع محدوديت و قطعيت نبود

هـاي  الگوهاي كشت نسبت به ساير الگوهـا بـا توجـه بـه محـدوديت     
نتـايج  . باشـند  اي را دارا مـي موجود در منطقه بيشـترين بـازده برنامـه   

 افـزايش  بـا  دهد كهنشان مينيز  حاصل از تعيين الگوي بهينه كشت
اي، ، سـطح زيركشـت ذرت  علوفـه   )ريسك بـاالتر (بيني خوش ميزان

اي افـزايش و سـطح زيركشـت زيـره سـبز      يونجه آبي و هندوانه دانه
 سود كل ميزان بيني،خوش ميزان افزايش همچنين با. يابدميكاهش 

در ايـن  . يابدمي افزايش منطقه در زراعي هاياليتفع از دست آمده به
پذيري، سود حاصـل از الگـوي كشـت از    الگو با افزايش قدرت ريسك

ريال افزايش يافته و در مجمـوع   158017000ريال به  140411000
بـرداران  بهره نيز سود حاصل از الگوي كشت بهينه براي اين گروه از 

از الگـوي كشـت موجـود در     ميليون ريال بيشـتر از سـود حاصـل    30
  .منطقه است

مقايسه بازده الگوهاي كشـت موجـود در منطقـه، قبـل و بعـد از      
دهنـده ايـن اسـت كـه     ها براي اين گـروه نشـان  هدفمند كردن يارانه

اي داشـته و  ها اثر قابل توجهي بـر بـازده برنامـه   هدفمند كردن يارانه
همچنـين  . داده استاي را افزايش ميليون ريال بازده برنامه 60حدود 

ها بر الگوي بهينه كشت نيز تاثير گذاشته و منجر بـه  هدفمندي يارانه
حذف آفتابگردان از الگوي بهينه و اضافه شدن زيره سـبز بـه الگـوي    

  .بهينه كشت شده است
  

  كاربرداران ديمتعيين الگوي بهينه كشت براي گروه بهره
منـابع آبـي    اين گـروه از كشـاورزان در شهرسـتان اسـفراين بـه     

اين گروه به كشت . باشنددسترسي نداشته و به كشت ديم مشغول مي
  .پردازندمحصوالت نخود، عدس، گندم ديم، جو ديم و يونجه ديم مي

، الگـوي  5با توجه به جـدول   :هاقبل از هدفمندسازي يارانه
دهد كه به طور برداران نشان  ميكشت موجود براي اين گروه از بهره

هكتار گنـدم ديـم،    717/1هكتار عدس،  6/0هكتار نخود،  1ميانگين 
هكتـار يونجـه ديـم در منطقـه كشـت       63/0هكتار جو ديـم و   87/0
گردد و گندم ديم و نخود محصوالت غالب در كشت ديم به شـمار   مي
 1887610اي حاصل از الگوي كشت موجود نيـز  بازده برنامه. روندمي

 عيـين الگـوي بهينـه كشـت نشـان      نتايج حاصل از تاما . باشدريال مي
محصوالت نخود و عـدس   ، αمقادير مختلف  ه ازاءبالگو دهد كه مي

دهد و با توجه به نتايج الگو، ايـن  را براي كشت در منطقه پيشنهاد مي
 باشندمنطقه مي در كشت قابل ترين محصوالتريسكمحصوالت كم

محـدوديت   و قطعيـت  نبود و ريسك شرايط به توجه با هاآن و كشت
  .باشدمي توليد، اقتصادي منابع

  

 ها در شهرستان اسفراينالگوي بهينه كشت بعد از هدفمند كردن يارانه - 4جدول 

موجودالگوي كشت   α = 0 α = 0/25 α = 0/5 α = 0/75 α = 1  محصوالت
  41/0  5885/1 5885/1 5638/1 5326/1 8621/2  زيره سبز 
  49/0  5885/1 5885/1 5638/1 5326/1 3555/1  اي ذرت علوفه

  105/0  0 0 0 0 0  كنجد 
  255/0  0 0 0 0 0  جارو 

  71/0  1417/1 1417/1 8458/0 4717/0 1076/0  يونجه آبي 
  33/0  0 0 0 0 0  آفتابگردان 
  29/0  0 0 0 0 0  لوبيا قرمز 
  695/0  0 0 0 0 0  چغندرقند 

  76/0  0 0 0 0 0  پنبه 
  89/0  0 0 0 0 0  گندم 

  66/0  0 0 0 0 0  جو 
  655/0  0398/4 0398/4 3604/4 7657/4 4874/3 اي هندوانه دانه
  19/0  0 0 0 0 0 اي هندوانه ميوه

  33/0  0 0 0 0 0  خربزه 
  128612230  158017000 158017000 153340000 147427000 140411000  ايبازده برنامه

  هاي تحقيقيافته: ماخذ          
  



گيرنـدگان  تصميم) α(بيني به اينكه ميزان خوشاز طرفي با توجه 
اي افزايش يافته ولي سطح زيركشت نخـود و عـدس و بـازده برنامـه    

. باشـند تغييري نكرده است، بنابراين اين محصوالت ريسك خنثي مي
 و جـو  گنـدم،  محصوالت موجود، سناريوهاي از يكهيچ همچنين در
اي حاصل بازده برنامه. داننشده وارد كشت بهينه در الگوي يونجه ديم

ريـال   α، 5261000بـراي مقـادير مختلـف     نيز از الگوي كشت بهينه
اي الگـوي  بدست آمده است كه اختالف قابل توجهي با بـازده برنامـه  

اي بيشـتر از بـازده برنامـه    ريـال  3500000كشت فعلي دارد و حـدود  
   .باشدالگوي كشت موجود مي

، الگـوي  6ا توجه به جـدول  ب :هابعد از هدفمندسازي يارانه
دهد كه به طور برداران نشان  ميكشت موجود براي اين گروه از بهره

هكتـار گنـدم    93/0هكتار عـدس،   74/0هكتار نخود،  58/1ميانگين 
هكتار يونجه ديم در منطقه كشـت   83/0هكتار جو ديم و  69/0ديم، 
شـمار  گردد و گندم ديم و نخود محصوالت غالب در كشت ديم به مي
 16195010اي حاصل از الگوي كشت موجود نيز بازده برنامه. روندمي

 نتايج حاصل از تعيـين الگـوي بهينـه كشـت نشـان      اما . باشدريال مي
، محصوالت نخود، عدس و جوي ديـم و  α=0 ه ازاءبالگو دهد كه مي

محصوالت نخـود و عـدس را بـراي كشـت در      ،αمقادير به ازاء ساير 
دهد و با توجـه بـه نتـايج الگـو، ايـن محصـوالت       ميمنطقه پيشنهاد 

بـازده  . باشـند منطقـه مـي   در كشـت  قابل ترين محصوالتريسك كم
 ،αبراي مقادير مختلـف   تقريبا اي حاصل از الگوي كشت بهينهبرنامه
بيشتر از  ريال 10827000ميليون ريال بدست آمده است كه  27حدود 

  .باشداي الگوي كشت موجود ميبازده برنامه
مقايسه بازده الگوهـاي كشـت موجـود در منطقـه قبـل و بعـد از       

دهـد  كار نشان مـي برداران ديمها براي گروه بهرههدفمند كردن يارانه
اي داشـته و  ها اثر قابل توجهي بر بازده برنامهكه هدفمند كردن يارانه

ن همچني. اي را افزايش داده استبيشتر از ده ميليون ريال بازده برنامه
ها بر الگوي بهينه كشت تـاثير بسـزايي نداشـته ولـي     هدفمندي يارانه

ميليـون   20اي را به شدت تحت تاثير قـرار داده و حـدود   بازده برنامه
  . اي را افزايش داده استريال بازده برنامه

  
  گيري و پيشنهادها نتيجه

هاي صورت گرفته در مورد كشاورزي شهرستان با توجه به بررسي
و شـناخت الگوهـاي كشـت موجـود، منـابع مـورد اسـتفاده،        اسفراين 
هاي موجود و همچنـين الگوهـاي بهينـه كشـت، نتـايج و      محدوديت

  : پيشنهادات ذيل قابل ارائه است
دهـد كـه اگرچـه كشـاورزان در     هاي اين مطالعه نشـان مـي  يافته

شرايط كنوني از تنوع محصوالت كشاورزي بهره گرفته و سود در حـد  
باشــند، امــا بــا لحــاظ ريســك ضــمني در قالــب ارا مــيمناســبي را د

و در چــارچوب ) ايالگــوي بــازه(ســازي رفتارهــاي كشــاورزان  متنــوع
توان سودآوري واحدهاي توليد را افزايش داد ها ميهدفمندسازي يارانه

اي را و از اين طريق هدايت منطقه بـه سـمت الگـوي كشـت منطقـه     
  .داشت

  

 ها در شهرستان اسفرايناز هدفمند كردن يارانه الگوي بهينه كشت قبل - 5جدول 

موجودالگوي كشت   α = 0 α = 0/25 α = 0/5 α = 0/75 α = 1 محصوالت  
  1  3913/2 3913/2 3913/2 3913/2 3913/2  نخود
  6/0  3913/2 3913/2 3913/2 3913/2 3913/2  عدس

  717/1  0 0 0 0 0 گندم ديم
  87/0  0 0 0 0 0  جو ديم

  63/0  0 0 0 0 0 يونجه ديم
  1887610  5261000 5261000 5261000 5261000 5261000 ايبازده برنامه

  هاي تحقيقيافته: ماخذ   
  

 ها در شهرستان اسفراينالگوي بهينه كشت بعد از هدفمند كردن يارانه - 6جدول 

موجودالگوي كشت   α = 0α = 0/25α = 0/5 α = 0/75 α = 1 محصوالت
  58/1  3913/2 3913/2 3913/2 3913/2 3913/2  نخود
  74/0  3913/2 3913/2 3913/2 3913/2 2754/2  عدس

  93/0  0 0 0 0 0  گندم ديم
  69/0  0 0 0 0 1159/0  جو ديم

  83/0  0 0 0 0 0 يونجه ديم
  16195010  27022000 27022000 27022000 27022000 26604000 ايبازده برنامه

  هاي تحقيقيافته: ماخذ
  



آوري شـده  هاي صورت گرفته و اطالعات جمعجه به بررسيبا تو
كار، سود حاصل از كشت گندم و در مورد الگوي كشت كشاورزان ديم

دهنده اين اسـت كـه   باشد كه اين نشانجو ديم در اسفراين منفي مي
لذا كشت محصـوالت  . باشدكشت اين محصوالت بر اساس عادت مي
باشـند،  راي سود بيشتري مـي جايگزين نظير نخود و عدس ديم كه دا

  .گرددپيشنهاد مي
ــه اينكــه برنامــه  ــا توجــه ب ــازهب ــزي ب اي در گــروه الگوهــاي ري

شـود و بـا   مي گيري با تصويرگري ريسك در ساختار محسوب تصميم

هاي موجود، بازده عنايت به اينكه حتي با توجه به شرايط و محدوديت
قابـل تـوجهي بـا     اي حاصل از الگوهاي بهينه كشـت اخـتالف  برنامه

ريـزي  شـود بـراي برنامـه   الگوهاي كشت موجـود دارد، پيشـنهاد مـي   
اي استفاده و الگوهاي ايـن  ريزي بازهاي الگوي كشت از برنامهمنطقه

در چنين ساختاري، الگوهاي . برداران توصيه شودمطالعه در سطح بهره
تر هدايت خواهد شـد  كشت متنوع به سمت الگوهاي كشت تخصصي

تـوان  تر بر فرايند توليد محصوالت، مـي وه بر مديريت مطلوبكه عال
  .ها را نيز تحت كنترل داشتمديريت بازار آن
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