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چکیده
بروز کمآبی و مـصرف بیرویه نهادههاي شیمیایی یکی از چالشهاي عمدهي موجود در بخش کشاورزي محسوب میشود .در مطالعـه حاضـر بـا
استفاده از الگوي برنامهریزي ریاضی اثباتی و رهیافت حداکثر آنتروپی در محیط نرمافزار  GAMSسیاستهاي کاهش نهـاده کـود شـیمیایی و آب بـر
واکنش کشاورزان حوضهي آبریز تجن در زمینهي انتخاب الگوي کشت مناسب براي سال  1397مورد بررسی قرار گرفت .نتایج مطالعـه نشـان داد کـه
اگرچه در سناریوهاي کاهش  10 5و  15درصدي مصرف آب و کود شیمیایی سطح زیرکشت محصوالت زراعی منطقه نسبت بـه سـال پایـه کـاهش
یافته اما با مصرف کمتر نهاده کود و آب در سطح مزارع همراه است .محصول برنج و گندم بهدلیل صرفه اقتصادي باالتر حاصل از هر هکتار در شرایط
کمآبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سطح زیرکشت همراه است .نتایج حاصل از بهبود شاخصهاي پایداري نشان داد که الگوي کشت در سناریوهاي
کاهش کود در مقایسه با سناریوهاي کاهش آب تطبیق بیشتري با الگوي کشاورزي پایدار دارد .چنانچه در سناریوي کاهش  15درصدي کـود کـاهش
ناچیز  0/041درصدي منافع اقتصادي با بهبود شاخص مصرف کود شیمیایی ( 1/348درصدي) و شاخص مصرف آب ( 0/319درصدي) همـراه اسـت .از
سوي دیگر بهبود شاخصهاي مصرف نهاده آب و کود شیمیایی اولویت بیشتري نسبت به کاهش مطلوبیت انتظاري مشاهده شده در منطقه دارد که بر
این اساس میتوان مطلوببودن تغییرات از نظر محیطزیست را تا اندازهاي تأیید نمود.
واژههای کلیدی :برنامهریزي ریاضی اثباتی حوضهي آبریز تجن شاخص پایداري مطلوبیت انتظاري

مقدمه

2 1

در ایران هر سال به دلیل مصرف بیش از اندازه کودهـا و سـموم
شیمیایی در تولید محصوالت کشاورزي و اسـتفاده از آبهـاي آلـوده
هزینههاي اجتمـاعی-بهداشـتی بـراي مصـرفکننـدگان محصـوالت
کشاورزي و دولت در حال افزایش است که بیـانگر عـدم نظـارت بـر
فعالیتهاي کشاورزي است که وضعیت فعلی کشـاورزي نتوانسـته در
بحث حفظ محیطزیست و تحقق توسعه پایدار آنچنانکه بایـد موفـق
عمل کنـد ( .)29بنـابراین یکـی از فاکتورهـاي مهـم و مـورد توجـه
سیاستگزاران در بحث توسعه پایدار کشـاورزي پایـدار اسـت کـه در
جهت منافع انسان کارآیی بیشتري در استفاده از منابع دارد و با محیط
در توازن است ( )25و بـهدنبـال دستیابی به سه هـدف کلـی اقتصـاد
 2 1و  -3بهترتیب دانشجوي دکتراي اقتصاد کشاورزي دانشـیار و اسـتادیار گـروه
اقتصاد کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
(Email: h.amirnejad@sanru.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
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کشاورزي سالم حفظ محـیطزیسـت و جامعـه روسـتایی اسـت (.)34
سالمت محیط زیست بر سالمت غذا تأثیرگذار است و ارزیابی خطرات
محیطزیست بهعنوان بخشی از سالمت غذا در نظر گرفتـه مـیشـود
( .)23بنابراین کاهش اثـرات منفـی محـیط تولیـد مـواد غـذایی بـر
محیطزیست ضروري است که شامل کمبـود آب بـه علـت اسـتخرا
بیشازحد آن آلودهشدن محیطزیست و مخصوصـا خـاو و آبهـاي
سطحی و زیرزمینی تخریب خـاو و از دسـتدادن تنـوع زیسـتی از
طریق تبدیل زمین یا مدیریت نامناسب ( 12و  )15تجمع مواد آالینده
نظیر نیترات در اندامهاي مصرفی محصوالت زراعـی و در نتیجـه بـه
خطر افتادن سالمت انسان میباشد ( .)20تغییرات منابع آبی ناشـی از
تغییرات بارش و درجه حرارت افزایش تقاضـاي آب و رشـد جمعیـت
است که میتواند بر عملکرد کشاورزي مناسببودن اراضـی و توزیـع
آفات کشاورزي تأثیرگذار باشد .همچنین موجب تغییرات در درآمد بـه
همراه پیامدهاي آن بر ابعاد اجتماعی و اقتصادي کشـاورزان مـیشـود
( 11و  .)35عالوه بر مسئله کـمآبـی مـدیریت نامناسـب منـابع آبـی
مصرف بیش از اندازه نهادههاي شیمیایی و نبود الگوي کشت مناسب
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نیز گریبانگیر کشاورزي میباشد .عدم توجـه عملـی بـه ایـن مـوارد
ضربات جبرانناپذیري را بر بخش کشاورزي وارد میکند و شاید یکی
از دالیل عدم رشد مناسب این بخش در همه ابعـاد بـه ایـن مسـئله
برمیگردد ( .)25بنابراین با توجه به کشاورزي پایدار حفظ منابع آبـی
و جلوگیري از مصـرف نامناسـب کودهـاي شـیمیایی جهـت کـاهش
آلودگی محیطزیست دو چندان ضرورت مییابـد .در مـوارد زیـادي در
استفاده از مقیاس حوضه رودخانه بهعنوان مقیاس مکانی مناسب براي
تجزیه و تحلیل مدیریت منابع آب اتفاقنظر وجـود دارد ( 8و  .)10در
ایران نیز ایـن تمرکـز در بسـیاري از منـاطق بایسـتی صـورت گیـرد.
حوضهي آبریز تجن با وسعت تقریبی  4187کیلومتر مربـع کـه 3980
کیلومتر مربع آن در استان مازندران واقع شـده از بخـشهـاي مهـم
حوضهي آبریز دریاي خزر و داراي جهت تقریبا جنوبی-شمالی اسـت.
( .)9این منطقه یک واحد هیدرولوژیکی نسبتا بزرگ اسـت کـه آب و
خاو این منطقه یکـی از مهـمتـرین پایگـاههـاي رشـد اقتصـادي و
کشاورزي استان مازندران محسوب میشود ( .)32منـابع آب سـطحی
شامل رودخانهي تجن و سرشاخههاي آن میباشـد کـه آب آن بـراي
آبیاري اراضی منطقه مورد استفاده قرار میگیرد ( .)31وضعیت کنـونی
منابع آب حوضهي تجن با توجه بـه تغییـرات ناشـی از شـرایط آب و
هوایی -کاهش حجم روانآبهاي رودخانه و وضعیت کمآبی (کاهش
حجـم  75درصــدي روانآبهـاي رودخانــهي تجـن نســبت بــه دوره
شــاخص  50ســاله) -و اینکــه مهــمتــرین روش آبیــاري زمــینهــاي
کشاورزي حوضهي تجن بهویژه اراضی شالیزاري از طریـق سـردهنه
هاي رودخانههاست ( )17لزوم توجه به مدیریت منـابع آب حوضـه را
دوچندان ساخته است .این چالشها توجه به مسئله توسـعه پایـدار و
شناخت سیاستهاي بهرهبرداري از منابع آب را بـیش از پـیش مطـر
میسازد .سطح زیرکشت اراضی آبی در حوضـهي تجـن بـیش از 50
هزار هکتار گزارش شده است که کشتهاي آبی اساسـی و غالـب در
بخش زراعی منطقه  63درصد میباشد که شامل  55درصـد بـرنج 4
درصد ذرت  3/4درصد گندم و  1/14درصد کلزا میباشد (.)30
طی سالهاي اخیر الگوهاي برنامهریزي ریاضی کـاربرد فراوانـی
در زمینه تجزیه و تحلیل سیاستها در بخش کشاورزي و شبیهسـازي
اثرات آن بر بخشهاي مختلف کشاورزي از جمله تغییرات احتمالی در
مقدار مصرف نهادهها الگوي کشت درآمد و رفاه داشتهانـد .از جملـه
پونس و همکاران ( )27با کمک الگوي عرضه غیرخطی شـبیهسـازي
شده با رویکرد  PMPنشان دادنـد کـه کشـاورزان شـیلی در شـرایط
کاهش آب در دسترس با تولید محصـوالت دیـم ماننـد گنـدم جـو و
سیبزمینی به طور متوسط درآمد خالص خـود را  88درصـد افـزایش
میدهند .نتایج مطالعه فرنانـدز و همکـاران ( )10در حوضـه رودخانـه
ورگارا شیلی نشان داد که کاهش آب قابلدسترس موجـب کـاهش 2
درصــدي در تخص ـیص زم ـینهــاي آب ـی و کــاهش  22/4درصــدي
زمینهاي اختصاص یافته به گندم آبی مـیشـود .همچنـین گـوهر و

کاشمن ( )13به کمک رویکـرد  PMPاثـر مفروضـات مختلـف آب و
هوایی بر میزان دسترسی به آب تخصیص مجدد زمین امنیت غذایی
و سود فعالیتهاي کشاورزي در باربادوس 1را بررسـی نمودنـد .نتـایج
مطالعه نشان داد که کاهش  50درصدي میـانگین بـارش بلندمـدت و
تغییر  30درصدي ساالنه بارش اثرات منفی قابلتـوجهی بـر امنیـت
غذایی و منابع آبـی آینـده دارد .در مطالعـات داخلـی نیـز حسـنوند و
همکاران ( )16با روش برنامهریزي ریاضی اثباتی نشان دادنـد کـه بـا
کاهش  50درصدي مقدار آب سطح زیرکشت محصوالت آبی کاهش
مییابد و نهاده آب  56/53درصد صـرفهجـویی مـیشـود امـا سـطح
زیرکشت محصوالت دیم بهدلیل قیمت بازاري کمتر و بازده پـایینتـر
تغییري نمیکند .آق و همکاران ( )2نیز با اسـتفاده از رهیافـت PMP
نشان دادند که سیاست کاهش کود منجر به کاهش سطح زیرکشـت
تمام محصوالت زراعی میشود .درحالیکه سیاست کاهش مقـدار آب
موجب کاهش سطح زیرکشت محصوالت آبـی و عـدم تغییـر سـطح
محصوالت دیم میشود .شیخ زینالدین و همکاران ( )33با استفاده از
روش برنامهریزي ریاضی در اراضی کشاورزي درودزن نشان دادند که
با حرکت از الگوي اقتصادي به اقتصادي-محیطزیستی کاهش 0/31
درصدي منافع اقتصادي منجر به بهبود  6/58درصدي تلفات نیتروژن
میشود .بنیاسدي و همکاران ( )7با استفاده از سیاست کـمآبیـاري و
ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب نشان دادند که به-
رغم کـاهش  62درصـدي مصـرف آب سـطح زیرکشـت  62درصـد
افزایش و بازده ناخالص  42درصد کاهش مییابد .نتایج مطالعه عبدي
و همکاران ( )1در منطقه گهرباران ساري در چـارچوب  PMPبیـانگر
افزایش  3درصدي سود در حالت مصرف بهینه بـا وجـود ثابـتبـودن
سطح زیرکشت کل است .اسعدي و همکـاران ( )6بـه دنبـال تعیـین
الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی شبکه آبیاري دشـت قـزوین از
رهیافت  PMPو حداکثر بینظمـی نشـان دادنـد کـه شـاخصهـاي
پایداري منابع آب کود و سموم شیمیایی در اثر اعمال سیاستهاي کم
آبیاري و کاهش کود و سموم شیمیایی بیانگر مصرف زیاد آب کود و
سموم شیمیایی است که همگام با کشاورزي پایدار نیست .جمالیمقدم
و همکاران ( )21در مطالعه خود در دشت کمین استان فارس با کمک
الگــو  PMPنشــان دادنــد کــه کــاهش  50 30و  80درصــدي آب
زیرزمینی تأثیر کمتري در مزارع پایدار نسبت به مزارع ناپایدار و نیمه-
پایدار دارد .زمانی و همکـاران ( )36نیـز بـه کمـک الگـوي  PMPدر
حوضه رودخانه زایندهرود نشان دادند کـه برنامـه مـدیریتی بـا هـدف
محدودیت در عرضه آب آبیاري فقط براي ماهی که بیشترین تقاضاي
آب وجود دارد اثرات منفی کمتري نسبت به محدودیت عرضه ساالنه
آب به همان مقدار خواهد داشـت .آقـاپور و همکـاران ( )3نیـز اثـرات
اقتصادي تغییرات آبوهوا در بخش آب و کشاورزي حوزه زایندهرود را
1- Barbados
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بررسی نمودند .نتایج نشان داد که با انتخـاب الگـوي کشـت بهینـه و
استراتژي کمآبیاري مطلوب براي هر محصـول فرصـتهـاي خـوبی
براي کشاورزان فراهم میشود تا خود را با شرایط کمبود آب و دمـاي
باال سازگار نمایند.
مرور مطالعات مذکور نشان داد که به علت مزایـاي الگـو PMP
استفاده از این روش در حال گسترش میباشد .بـهطـوريکـه شـرایط
الزم و کافی براي واسـنجی 1الگـوي  PMPغیرخطـیبـودن برخـی
متغیرهاي تصمیم در تابع هدف است .بر این اساس در اکثر مطالعـات
اشاره شده تبیین مدل  PMPواسـنجیشـده بـا کمـک تـابع هزینـه
غیرخطی واسنجیشده صورت گرفت .اما در مطالعه فرناندز و همکاران
( )10تابع هدف غیرخطی بهصـورت مشخصـه مـاتریس واریـانس-
کوواریانس 2غیرخطی در تابع هـدف اسـتفاده شـد کـه در آن مسـئله
معادل قطعیت شامل سود حقیقی و ماتریس کوواریانس بازسازيشده
است که مشاهدات سال پایه را بدون لحاظ محدودیتهـاي واسـنجی
بازتولید میکند .کمبود و اسـتفاده نامناسـب از منـابع آب بـهویـژه در
بخش کشاورزي باعث گرایش مطالعات اعم از داخلـی و خـارجی بـه
سمت استفاده از سیاستهاي مختلف کاهش مصرف آب شـده اسـت.
در تحقیقـات صـورتگرفتـه در زمینـه سیاسـتهـاي کـاهش آب در
دسترس نتایج بر تغییر روش از آبیـاري کامـل بـه روش کـمآبیـاري
تولید محصوالت دیم و کاهش زمینهاي آبی (صرفنظر از افزایش یا
کاهش ناچیز در منافع اقتصادي) تأکید دارند .از طرفی نتایج مطالعات
با رویکرد سیاستی نهادهها بیانگر این واقعیت است کـه مصـرف زیـاد
آب کودها و سموم شیمیایی مانع رسیدن به کشاورزي پایدار میشـود.
در مطالعه حاضـر  PMPبـهعنـوان یـک روش واسـنجی بـهصـورت
مشخصه ماتریس واریانس-کوواریانس غیرخطی بیان شده اسـت کـه
تاکنون در بررسی مطالعات انجامشده داخلی مشاهده نشـد و نـوآوري
مطالعه حاضر میباشد .لذا تالش شده است تا بـا اسـتفاده از رهیافـت
 PMPدر طـی چنـد سـناریو پـیآمـدهاي احتمـالی کـاهش نهـاده
کودشیمیایی و آب بر الگوي کشت و مصرف نهادههاي کشاورزي مورد
بررسی قرار گیرد تا سیاسـتگـزاران بخـش کشـاورزي را در انتخـاب
رهیافتهاي مناسب بهمنظور افزایش کارایی مصرف نهاده آب و کود و
کاهش آلودگیهاي محیطزیستی ناشی از مصرف متعادل نهادههاي در
جهت حرکت به سمت پایداري سیستم کشاورزي یاري رساند.

مواد و روشها
در مطالعه حاضر جهت رسیدن به اهداف تعیینشده حداکثرسازي
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مطلوبیــت انتظــاري 3زارعـین حوضــهي آبریــز تجــن در چــارچوب
محدودیتهاي حاکم بر فضاي تصمیمگیري در نظر گرفته شدPMP .
که یکی از رایجترین روشها براي واسـنجی الگوهـاي برنامـهریـزي
ریاضی است ( )19بهعنـوان یـک روش تحلیـل تجربـی بـهویـژه در
تحلیلهاي منطقهاي و بخشی کشـورهاي در حـال توسـعه و تحلیـل
اقتصادي محیطزیستی مفید میباشـد ( 5و  .)18در ایـن مطالعـه بـر
اساس مطالعه پیتساکوس و روزاکـیس ( )26از  PMPبـهعنـوان یـک
روش واسنجی بـهصـورت مشخصـه مـاتریس واریـانس-کوواریـانس
غیرخطی استفاده شده است .ایده کلی در ایـن مـورد ترکیـب نظریـه
مطلوبیت انتظاري با روش واسنجی پارامتر  PMPاست (.)14
بهطورکلی الگو  PMPمـورد استفاده در ایـن مطالعــه در چهـار
مرحله الگوسازي شد.
مرحله اول :این مرحله شـامل حـل یــک الگـوي برنامـهریـزي
غیرخطـی جهـت حــداکثرنمــودن مطلوبیت انتظـاري بـــا توجـــه
بــه محدودیتهاي منابع و واسـنجی میباشـد .در ایـن گـام قیمـت
سایهاي محدودیتهاي واسنجی محاسبه میشـود .بـر اسـاس معیـار
مطلوبیت انتظاري تابع هدف الگو بهصورت رابطه ( )1میباشد (.)26
()1

𝑥𝑉 𝑇 𝑥 1
𝑤

2

𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑈 = 𝑤 −

𝑥 𝑇 ̅𝑔 𝑊 = 𝑊0 +
()2
که در آن  EUمطلوبیت انتظاري کشاورزان است  Wکل ثـروت
اســت کــه بــهصــورت رابطــه ( )2مــیباشــد کــه در آن  W0بخــش
غیرتصادفی یا ثروت "اولیه" است که در مطالعه حاضر میـزان درآمـد
حاصله بدون انجام هیچگونه فعالیت تولیدي توسط زارعین بـا عنـوان
ثروت اولیه در نظر گرفته شده است که میزان یارانه دریـافتی سـاالنه
زارعین منطقه میباشد 𝑔̅ 𝑇 𝑥 .جزء تصادفی ثروت کشاورز است که در
آن ̅ gنشاندهنده بردار  I×1سود نهـایی ضـمنی هـر سـطح فعالیـت
است x .بردار  I×1سطح فعالیتهاي مزرعه و Vماتریس کوواریـانس
 I×Iسود فعالیتها است ( .)26در اینجا حداکثرسازي  EUتقریبا برابـر
با حداکثر رساندن معادل قطعیت 4است به این معنی که کشاورز مـی
تواند بازده تضمینشده را حداکثر کند نسبت به اینکه شـانس بیشـتر
اما بازدهی نامطمئن داشته باشد ( .)10عالوه بـر محـدودیت منـابع و
محدودیت غیرمنفیبودن متغیرها الگو شامل یک محدودیت واسنجی
نیز میباشد.
] 𝑧[
𝑏 ≤ 𝑥𝐴
()3
()4
()5

]x ≤ x0 + ε [h

x≥0

رابطه ( )3نشاندهنده محدودیت منابع است کـه در ایـن مطالعـه
1- Calibration
2- Variance-Covariance Matrix

3- Expected Utility
4- Certainty Equivalent
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شـیمیایی در نظـر گرفتـهشـده اسـتA .

محدودیت آب زمین و کود
ماتریس  M×Iضرایب فنی و  bبـردار  M×1از منـابع موجـود اسـت.
مقادیر دوگان مرتبط با محدودیت منابع توسط بردار  zبهدست میآید.
رابطه ( )4نشاندهنده محدودیتهاي واسنجی اسـت کـه الگـو را بـه
سطح فعالیتهاي مشاهده شده در سال پایه محدود میکند بهطوري-
که  x0نشاندهنده تخصـیص زمـین در سـال پایـه و  εنشـاندهنـده
انحــراف کوچــک از تخصــیص زمــین ســال پایــه اســت.)26 22( .
بردارهاي دوگان براي محدودیتهاي مذکور بهترتیب توسط ( zبـردار
 )M×1و ( hبردار  )I×1بیان میشود .در نهایت  X ≥0در رابطـه ()5
نشاندهنده محدودیت غیرمنفیبودن سطح فعالیتها است.
مرحلــه دوم :ایــن مرحلــه شــامل اســتفاده از روش حداکثرســازي
آنتروپــی بــراي محاســبه واریــانسهــاي بازســازيشــده مــیباشــد .از
آنجاییکه مسئله معادل قطعیـت شـامل سـود حقیقـی ̂
𝒈 و مـاتریس
کوواریانس بازسازيشده  Sاست کـه مشـاهدات سـال پایـه را بـدون
لحاظ محدودیتهاي واسنجی بازتولید میکند و با توجه به پارامترهاي
برونزاي ̅
𝒈 و  Vموجود در تابع هدف الگو شرایط مرتبـه اول در x0
بهصورت رابطه ( )6تأمین میشود.
− ℎ = 𝑔̂ −

̅𝑔) 0.5(𝑋0 𝑇 𝑉𝑋0

+

𝑆𝑋0

(𝑊0 +𝑔̅𝑇 𝑋0 )2
̂𝑔) 0.5(𝑋0 𝑆𝑋0
𝑇

()6

+

𝑉𝑋0

𝑤 𝑔̅ −

̅ 𝑇 𝑋0
𝑔0 +

(𝑊0 +𝑔̂𝑇 𝑋0 )2

𝑤0 +𝑔̂𝑇 𝑋0

تخمین پارامترهاي مجهـول در رابطـه ( )6بـا رهیافـت حـداکثر
آنتروپی 1انجام میشود .با فرض اینکـه پارامترهـاي ̅𝑔 و  Vشـناخته
شدهاند (از مقـادیر 𝑡𝑖̅𝑝 و 𝑡𝑖̅𝑦 بـرآورد مـیشـود) مسـئله حداکثرسـازي
آنتروپی را میتوان بهصورت رابطه ( )7با محدودیتهاي روابـط (-15
 )8بیان نمود (.)26

()7

Max
𝐻 = − ∑𝑖,𝑘,𝑡 𝜋𝑝𝑡𝑖𝑘 ln(𝜋𝑝𝑡𝑖𝑘 ) −
𝜋𝑝𝑡𝑖𝑘 ,𝜋𝑦𝑡𝑖𝑘 ,𝜋𝑞𝑖𝑘 ≥0
) 𝑘𝑖𝑞𝜋(∑𝑖,𝑘,𝑡 𝜋𝑦𝑡𝑖𝑘 ln(𝜋𝑦𝑡𝑖𝑘 ) − ∑𝑖,𝑘 𝜋𝑞𝑖𝑘 ln

𝑡
𝑡
s.t.
𝑘𝑖𝑝𝜋 𝑘𝑝𝑧 𝑘∑ = 𝑡𝑖𝑝𝑒
𝑘𝑖𝑝 𝜋 𝑘∑ ,
=
𝑡
𝑡
𝑡
𝑖𝑝𝑒 𝑖̅𝑝 = 𝑖 ̂𝑝 1,
()8
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
= 𝑖̂𝑦 𝑒𝑦𝑖 = ∑𝑘 𝑧𝑦𝑘 𝜋𝑦𝑖𝑘 , ∑𝑘 𝜋 𝑦𝑖𝑘 = 1,
𝑡𝑖𝑦𝑒 𝑡𝑖̅𝑦
()9
= 𝑖𝑞 𝑒𝑞𝑖 = ∑𝑘 𝑧𝑞𝑘 𝜋𝑞𝑖𝑘 , ∑𝑘 𝜋 𝑞𝑖𝑘 = 1,
𝑖𝑞𝑒) 𝑖𝑐 (𝑟̂𝑖 −
()10

𝑔̂𝑖𝑡 = 𝑟̂𝑖𝑡 −
()11
()12

∑𝑡 𝑟̂𝑖𝑡 ,

1

𝑇

= 𝑖̂𝑟 𝑟̂𝑖𝑡 = 𝑝̂ 𝑖𝑡 𝑦̂𝑖𝑡 ,
𝑐𝑖 − 𝑞𝑖 ,
1

𝑡𝑖̂𝑔 𝑡∑ 𝑇 = 𝑖̂𝑔

)1- Maximum Entropy (ME

1

𝑠𝑖2 = 𝑇−1 ∑𝑡(𝑔̂𝑖𝑡 − 𝑔̂𝑖 )2

()13
()14

1

]) 𝑗̂𝑔 𝑠𝑖𝑗 = 𝑇−1 ∑𝑡[(𝑔̂𝑖𝑡 − 𝑔̂𝑖 )(𝑔̂𝑗𝑡 −
− ℎ = 𝑔̂ −

()15

𝑇

̅𝑔) 0.5(𝑋0 𝑉𝑋0

+

𝑉𝑋0

𝑤 𝑔̅ −

(𝑊0 +𝑔̅𝑇 𝑋0 )2
̅ 𝑇 𝑋0
𝑔0 +
𝑇
̂𝑔) 0.5(𝑋0 𝑆𝑋0
𝑆𝑋0
𝑔+ (𝑊 +
𝑇
2
𝑤0 +𝑔̂𝑇 𝑋0
) 0 ̂ 𝑋0

∀𝑖, 𝑗 ∈ 𝐼,
𝑇 ∈ 𝑡∀ ∀𝑘 ∈ 𝐾,
در رابطه ( H )7بیانگر آنتروپی الگو است که باید حـداکثر شـود.
بر این اساس با توجه به دادههاي ملی قیمت و عملکـرد طـی دوره T
سال براي هر محصول مقادیر حقیقی در هر سـال برابـر بـا آمـار آن
سال ضرب در درصد خطاست که مقدار خطـا فاصـله عـددي بـین دو
ارزش را بیان میکند؛ بنابراین اگر قیمت ملی محصول  iدر سال  tبـا
𝑡𝑖̅𝑝 تعریف شود قیمت حقیقی براي مزرعـه در همـان سـال برابـر با
𝑡𝑖𝑝𝑒 𝑡𝑖̅𝑝 = 𝑡𝑖̂𝑝 میشود که  eptiدرصد خطاي مربوطه است .بههمین-
ترتیب براي عملکرد حقیقی محصول 𝑡𝑖𝑦𝑒 𝑡𝑖̅𝑦 = 𝑡𝑖̂𝑦 که 𝑡𝑖̅𝑦 میانگین
عملکرد ملی است و  eytiدرصد خطا است .در نتیجـه درآمـد حقیقـی
محصول  iدر سـال  tنیـز بـهصـورت 𝑡𝑖̂𝑦 𝑡𝑖̂𝑝 = 𝑡𝑖̂𝑟 و متوسـط درآمـد
حقیقی در دوره  Tبهصورت 𝑡𝑖̂𝑟 𝑡∑  𝑟̂𝑖 = 𝑇1محاسبه میشود (.)26
عالوه بر 𝑡𝑖̂𝑝 و 𝑡𝑖̂𝑦 انتخاب پشتیبانی مناسب براي بـردار  qهـم
که کمتر یا برابر با سود حسابداري(  ) 𝑟̂ – cاسـت تعریـف مـیشـود.
بهگونهاي که سود ضمنی انتظاري  𝑟̂ - c – qمثبت بـاقی مـیمانـد.
بنابراین هزینه نهایی ضمنی اضافی براي فعالیت  iبـهصـورت = 𝑖𝑞
𝑖𝑞𝑒) 𝑖𝑐 (𝑟̂𝑖 −تعریف میشود که  ciعنصر  iام از بردار هزینه  cاست
 eqiمیزان خطاي مربوطه است (  .)26( (0 ≤ 𝑒𝑞𝑖 < 1در چـارچوب
حداکثر آنتروپی تصحیح خطا بهصورت ارزش انتظاري توزیع احتمـال
گسسته ناشناخته بـر روي یـک بـردار (یـا فاصـله) از نقـا پشـتیبان
𝑡
𝑘𝑖𝑝𝜋  𝜋𝑦𝑖𝑘𝑡 ،و 𝑘𝑖𝑞𝜋 بهترتیـب عناصـر  kام
گسسته بیان میشود.
توزیع احتمال ناشناخته براي قیمتها عملکردها و هزینههاي ضـمنی
هستند .بر این اساس  zytik ،zptikو  zqikعناصر مربوطـه بردارهـاي
پشتیبان را نشان میدهند کـه در محـدوده ممکـن پارامترهـا توسـط
پژوهشگر تعریف میشوند ( .)26( )K=5در مطالعه حاضر بـر اسـاس
دادههاي ده ساله  1388-1397نقا پشتیبان قیمت عملکرد و هزینه
ضمنی بهترتیب در بازه ( )0/7 1/3( )0/6 1/4و ( )0/2 0/9تعریـف
شدند که در آن قیمتها بر اساس شاخص قیمـت سـال  1395تـورم
زدایی شدند .در روابط ( )9( )8و ( )10نیز جمع احتمـاالت برابــر بــا
یـک است ĝti .سود ضمنی محصول  iدر سـال  𝑔̂𝑖 tمیـانگین سـود
ضمنی  S2iواریانس سود محصول  Sij iکوواریانس سود محصول  iو
 jاست (.)26
مرحله سوم :تبیین الگوي  PMPنهایی واسنجیشده میباشد.
تابع هدف غیرخطی با واریانس بازسازيشدهي  Sدر رابطـه ()16
به استثناء محدودیتهاي واسنجی ولی همراه با دیگر محدودیتهاي

شبیهسازی واکنش کشاورزان به سیاستهای مبتنی بر کشاورزی پایدار ...

سیستمی اجرا میشود (.)10

مازندران در سال زراعی  1396-97بهعنوان سال پایه استفاده میشود.
همچنین دادههاي مربو به محصوالت زراعی در سال پایه از طریق
مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي ( )4و دادههـاي مربـو بـه آب بـا
مراجعه به شرکت آب منطقهاي استان مازندران ( )30جمـعآوري شـد.
محصوالت زراعی منتخب نیز برحسب سطح کشـت عمـده منطقـه در
سال پایه شامل برنج گندم آبـی کلـزا آبـی و ذرت آبـی مـیباشـند.
همچنین براي تشکیل ماتریس واریانس-کواریانس سري زمانی قیمت
و عملکرد محصوالت یادشده موردنیاز است که از آمارسـازمان جهـاد
کشاورزي مازندران در دوره  1388-1397استفاده شد .جهـت بـرآورد
الگوهاي مذکور مطالعه و شبیهسازي سیاستها از نـرمافـزار GAMS
استفاده شده است.

𝑥𝑆 𝑇 𝑥 1

𝑤 𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑈 = 𝑤 − 2
()16
s.t
𝑏 ≤ 𝑥𝐴
مرحله چهارم :اعمال سیاست الگـوي نهـایی و تجزیـه و تحلیـل
نتایج
الزم به ذکر اسـت کـه پـس از واسـنجی الگـوي نهـایی PMP
واکنش کشاورزان به سیاست کاهش آب و کود شـیمیایی در دسـترس
مورد بررسی و ارزیابی قرار مـیگیـرد .همچنـین میـزان نهـادههـاي
مصـرفی (ماننـد آب کـود) در واحـد سـطح جهـت بررسـی پایـداري
کشاورزي و تولید محصول سالم بهکار میرود ( .)24شـناخت شـاخص
هاي پایداري و استفاده از آنها به تصمیمگیران کمک مینمایـد تـا در
فرایند برنامهریزي واقعبینانـهتـر عمـل نماینـد .در مطالعـه حاضـر دو
شاخص پایداري محیطزیستی که مربو به مصرف کـود شـیمیایی و
همچنین میزان مصرف آب میباشند بـهصـورت رابطـه ( )17در نظـر
گرفته شدهاند (.)6 24
میزان مصرف آب)کود

شیمیایی(

سطح زیر کشت

نتایج و بحث
دادهها و اطالعات آماري مربو به محصـوالت منتخـب زراعـی
حوضهي آبریز تجن در سال پایه ( )1397در جـدول  1نشـان داد کـه
کشت برنج در بین سایر محصوالت زراعی بیشترین سهم ( 86درصد)
را بــهخــود اختصــاص داد .همچنــین بــرنج و گنــدم در بــین ســایر
محصوالت بیشترین سود در هـر هکتـار را داشـت .بـر اسـاس لـزوم
حفاظت بیشتر منابع حیاتی آب در بلندمدت از لحاظ کمی و همچنـین
حفاظت منابع خاو و تولید محصوالت سالم در مطالعه حاضـر سـعی
بر این است تا رفتار زارعین حوضهي تجن نسبت به اتخاذ سناریوهاي
کاهشی نهاده آب و کود شیمیایی بررسی شود .بنـابراین سـناریوهاي
مقــداري  10 5و  15درصــدي آب و کــود شــیمیایی اعمــال و مــورد
بررسی قرار گرفت.

= شاخص پایداري نهاده آب (کود شیمیایی)

()17
هرچه شاخص مذکور کوچکتر باشد بیـانگر پایـداري بیشـتر در
تولید محصوالت در بخش کشـاورزي اسـت .بـهعبـارتدیگـر ارقـام
کوچکتر این شاخص نسبت به مقدار آن در وضعیت فعلی نشاندهنده
آلودگی کمتر محیطزیستی و در جهـت رسـیدن بـه پایـداري سیسـتم
کشاورزي است (.)6
در این مطالعه بهرهبرداران زیربخش زراعت حوضهي آبریز تجـن
جامعهي آماري مورد مطالعه را تشکیل میدهند .براي ایـن منظـور از
پرسشنامههاي هزینه تولید تکمیلشده توسط جهاد کشاورزي اسـتان

جدول  -1دادههای آماری مربوط به محصوالت زراعی آبی در حوضهی آبریز تجن در سال ( 1397در هکتار)
)Table 1- Statistical data related to irrigated crops in Tajan Basin in 2018 (per hectare

سود خالص

کود شیمیایی

(Net profit )Thousand Rials

)Fertilizer (kg

5

آب
)(m3

Water

عملکرد

سطح کشت

محصول

)Yield (kg

)Cultivation area (ha

Crop

57986

290

13427

4309

27741

برنج

16227

250

1813

3579

1757

15862

279

8227

3769

2075

4976

267

5083

2374

575

Rice

گندم
Wheat

ذرت
Corn

کلزا
Rapeseed

منبع 4( :و )30
(Source:)30 4
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واسنجی الگوي  PMPبا رهیافت حداکثر بینظمی نشان داد کـه
در مقدار تابع هدف مقادیر کاربرد نهادهها و همچنین سطح زیرکشـت
تفاوتی بین مقادیر مشاهده شده (وضعیت موجود) و مقـادیر حاصـل از
واسنجی الگو وجود ندارد .بنابراین واسنجی الگو بهخوبی انجـام شـده

است و الگو توانسته است بر دادههاي سال مبنا تطبیـق یابـد .درصـد
تغییرات الگوي کشت و مطلوبیت انتظاري در سـناریوهاي کـاهش آب
در دسترس نسبت به الگوي کشـت فعلـی (سـال پایـه) محصـوالت
زراعی حوضهي تجن در جدول  2ارائه شد.

جدول  -2مقایسه الگوی فعلی کشت محصوالت با نتایج حاصل از حل الگو  PMPبر اساس سناریوهای مختلف آب در دسترس (واحد :هکتار)
Table 2- Comparison of current cropping pattern with results of PMP model based on different scenarios of available water
)(Unit: Hectare

سناریوهای کاهش آب در دسترس

واحد تغییرات

الگوی پایه

سطح کشت

Scenarios of reduction available water

Unit of changes

Basic pattern

Cultivation area

15%

10%

5%

23885.662

25165.706

26450.706

-13.898

-9.285

-4.651

1483.153

1574.619

1665.892

-15.586

-10.380

-5.185

1410.813

1638.485

1859.584

-32.009

-21.037

-10.381

255.844

366.371

472.561

-55.505

-36.283

-17.816

27035.472

28744.811

30448.743

-15.903

-10.586

-5.285

60566

60587

60599

-0.061

-0.026

-0.006

2.24

2.10

1.99

مقدار

27741

Quantity

برنج
Rice

درصد
Percent

مقدار
Quantity

1757

گندم
Wheat

درصد
Percent

مقدار
Quantity

2075

ذرت
Corn

درصد

Percent
مقدار

575

Quantity

کلزا
Rapeseed

درصد

Percent
مقدار

Quantity

32148

سطح کشت کل
Total cultivation area

درصد

Percent
مقدار

Quantity

60603

مطلوبیت انتظاري (میلیون ریال)
Expected utility ) Million
(Rials

درصد

Percent
مقدار

1.88

Quantity

نسبت مطلوبیت انتظاري به سطح
کشت
Ratio expected utility to
crop level

مأخذ :یافتههاي تحقیق

با توجه به نتایج جدول  2سطح زیرکشت هریک از محصـوالت
در سناریوهاي کاهش آب در الگوي  PMPنسبت به سال پایه کاهش
یافته است .بهگونهاي که در این سـناریوها تغییـرات کاهشـی سـطح

Source: Research findings

کشت هریک از محصـوالت بـه ازاي کـاهش بیشـتر آب شـدیدتر از
گزینه سناریوي قبلی خود است .با این وجود در تمام سناریوهاي آب
برنج کمترین و کلزا بیشترین کاهش در سطح کشت بهخود اختصاص

شبیهسازی واکنش کشاورزان به سیاستهای مبتنی بر کشاورزی پایدار ...

داد .همچنین محصوالت برنج و گندم بـه دلیـل ارزش اقتصـادي یـا
صرفه اقتصادي باالتر حاصـل از هـر هکتـار آنهـا نسـبت بـه دیگـر
محصوالت واکنش کمتري در شرایط کمآبـی نشـان داده و بـا افـت
کمتري از لحاظ سـطح زیرکشـت مواجـه شـدند .در مجمـوع سـطح
زیرکشت محصوالت منتخب تحت سناریوهاي کاهشی آب بهترتیـب
به میزان  10/58 5/28و  15/90درصـد نسـبت بـه وضـعیت موجـود
کاهش یافته که به نوبه خود عالوه بـر کـاهش مصـرف آب موجـب
کاهش فشار بر زمین زراعی میشود .همچنـین بـا توجـه بـه نسـبت
مطلوبیت انتظاري کشاورزان بـر سـطح زیرکشـت کـل مشـاهده شـد
کاهش مطلوبیت انتظاري در هر سناریو با توجه به کـاهش تخصـیص

زمین در سناریوها دور از انتظار نیست .بهعنوان نمونه در حالت کاهش
 15درصدي آب کاهش نـاچیز  0/061درصـدي مطلوبیـت انتظـاري
ناشی از کاهش  15/90درصدي سطح کشت منطقه است .بنابراین با
اعمال سیاستهاي موردبحث الگوي کشتی را میتوان تدوین کرد که
ضمن ممکن ساختن کسب سود الزم استفاده از حـداقل نهـاده آب را
میسر سازد .در جدول  3درصد تغییرات مطلوبیـت انتظـاري و الگـوي
کشت زراعی در سناریوهاي کاهش کود شیمیایی نسـبت بـه الگـوي
کشت سال پایه ارائه شد.

جدول  -3مقایسه الگوی فعلی کشت محصوالت با نتایج حاصل از حل الگو  PMPبر اساس سناریوهای مختلف کود شیمیایی در دسترس (واحد:
هکتار)
Table 3- Comparison of current cropping pattern with results of PMP model based on different scenarios of available
)fertilizer (Unit: Hectare

سناریوهای کاهش کود در دسترس

واحد تغییرات

الگوی پایه

سطح زیر کشت

Scenarios of reduction available fertilizer
5%
10%
15%

Unit of changes

Basic pattern

Cultivation area

27741

برنج

25299.685

25156.596

26938.940

-8.800

-5.711

-2.891

1320.296

1470.914

1614.872

-24.855

-16.283

-8.089

1079.632

1403.665

1743.176

-47.97

-32.354

-15.992

0

163.822

372.342

-100

-71.509

-35.245

27699.619

29194.997

30669.329

-13.837

-9.185

-4.599

60578

60592

60600

-0.041

-0.018

-0.004

2.18

2.07

1.97

مقدار
Quantity

Rice

درصد
Percent

مقدار

1757

Quantity

گندم
Wheat

درصد
Percent

مقدار

2075

Quantity

ذرت
Corn

درصد
Percent

مقدار
Quantity

کلزا
575

Rapeseed

درصد
Percent

مقدار
Quantity

سطح کشت کل
32148

Total cultivation
area

درصد
Percent

مقدار
Quantity

60603

مطلوبیت انتظاري
(میلیون ریال)
Expected utility
()Million Rials

درصد
Percent

مقدار
Quantity

1.88

نسبت مطلوبیت انتظاري
به سطح کشت
Ratio expected
utility to crop level

مأخذ :یافتههاي تحقیق
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Source: Research findings
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با توجه به نتایج جـدول  3کمتـرین کـاهش سـطح زیرکشـت در
سیاست کاهش  5درصدي کـود مربـو بـه بـرنج بـا کاهشـی برابـر
 26938/940هکتار ( 2/89درصـد) نسـبت بـه سـال پایـه مـیباشـد.
تغییرات کاهشی سطح کشت کل منطقه بـهترتیـب  9/185 4/599و
 13/837درصد در سناریوهاي کاهشی  10 5و  15درصدي کود است
که کاهش مقادیر در هر سناریو شدیدتر از وضعیت سناریوي قبلی خود
است .چنانکه در سناریوي سوم (کـاهش  15درصـدي کـود) کلـزا از
الگوي کشت خار و برنج و گنـدم بـهدلیـل صـرفه اقتصـادي بـاالتر
جایگزین آن شدند .در مجموع سـطح زیرکشـت محصـوالت منتخـب
تحت سناریوهاي کاهشـی کـود نسـبت بـه سـناریوهاي آب کـاهش
کمتري داشته است که بهنوبـه خـود امکـان حفاظـت خـاو و بهبـود
کیفیت آب با مصرف کمتر نهاده کود شیمیایی و استفاده از نهادههـاي
جایگزینی مانند کودهاي ارگانیک و آلی را به دنبال خواهد داشت .این
در حالی است که با کاهش نهاده آب در منطقه نهاده جایگزین جهت
غلبه بر مشکل کمآبی وجود ندارد و بر اساس روشهـاي کـمبـازده و
سنتی آبیاري مورد اسـتفاده در حوضـه تنهـا مـیتـوان از روشهـاي
مناسب آبیاري جهت استفاده بهینه از منابع آب موجود بهره گرفت .با

توجه به نتایج مالحظه میشود که اعمال سه سناریوي کـاهش کـود
عالوه بر کاهش سطح کشت کل موجب کاهش مطلوبیـت انتظـاري
کشـاورزان بـهترتیـب بـه میـزان  0/018 0/004و  0/041درصـد در
سطو مذکور نسبت به وضعیت موجود شد که با توجه بـه نسـبت آن
به کاهش سطو کشـت محصـوالت قابـل تأمـل اسـت .بـر اسـاس
سناریوهاي کاهش منابع آب و کـود در دسـترس کشـاورزان منطقـه
محصول کلزا در مقایسه با دیگر محصوالت الگـو از بیشـترین میـزان
حساسیت (بیشترین میزان تغییرات کاهشی) برخوردار بوده که این امر
عدم توسعه سطح کشت آن را براي کشاورزان منطقه بازگو میکند .در
مقابل سطح زیرکشت برنج در مقایسـه بـا دیگـر محصـوالت الگـو از
کمترین میزان تغییرات کاهشی برخـوردار اسـت .بنـابراین بـا اعمـال
سیاستهاي کاهشی نهادهها الگوي کشتی را میتوان تدوین کرد که
ضمن ممکن ساختن مطلوبیت انتظاري الزم استفاده از حداقل نهـاده
کود و آب را میسر سازد .در مطالعـه حاضـر اثـرات اعمـال سـناریوي
کاهش آب و کود عالوه بر الگوي کشت و مطلوبیت انتظاري بر نسبت
مصرف نهادهها در واحد سطح در جدول  4بیان شد.

جدول  -4مقایسه شاخص پایداری در الگوی کشت فعلی و الگو  PMPمبتنی بر سناریوهای مختلف کود شیمیایی و آب در دسترس
Table 4- Comparison of Stability index in current cropping pattern and PMP model based on different scenarios of available
water and fertilizer
سناریوهای کاهش کود در دسترس

سناریوهای کاهش آب در دسترس

واحد

Scenarios of reduction available fertilizer

Scenarios of reduction available water

15%

10%

5%

15%

10%

5%

12268.038

12289.434

12305.127

12439.583

12387.97

12344.35

-0.319

-0.145

-0.018

1.07

0.654

0.300

291.989

293.33

294.74

293.932

294.73

295.4

-1.348

-0.895

-0.418

-0.691

-0.422

-0.195

الگوی

تغییرات

پایه

Unit of
changes

Basic
pattern

مقدار

12307.37

Quantity

شاخص پایداری
Stability index

مقدار آب مصرفی
Used water

درصد
Percent

مقدار
Quantity

مأخذ :یافتههاي تحقیق

همانطور که در جـدول  4مالحظـه شـد مقـادیر شـاخصهـاي
پایداري مربو به میزان مصرف کود در تمام سناریوهاي کاهش آب و
کود کمتر از الگوي کشت فعلی منطقه است و در هـر سـناریو بهتـر از
سناریوي قبلی خود است .بهعبـارتی مقـادیر کـاهش یافتـه شـاخص
بیانگر بهبود وضعیت با توجه به سیاستهاي مذکور است .در سیاسـت
کاهش  15درصدي کود شاخص مصرف کود (معادل  )291/989کـه
از نسبت مقدار کود مصرفی الگوي  PMPو سـطح زیرکشـت کـل در
این سیاست بهدست میآید بهترین حالت بـا بهبـود  1/348درصـدي

295.98

مقدار کود مصرفی
Used fertilizer

درصد

Percent
Source: Research findings

مصرف کود را نشان میدهد .همچنین شاخصهاي پایـداري میـزان
مصـرف آب در الگـوي  PMPمبتنـی بـر سیاسـت کـاهش کـود در
دسترس کمتر از الگوي کشت فعلی منطقه است و بهبودي به میـزان
 0/145 0/018و  0/319درصد بهترتیـب در سـه سـطح  10 5و 15
درصد داشت .این در حالی است که در مقادیر شاخص پایداري مصرف
آب در سیاستهاي کاهشی آب بهبودي حاصل نشد .این امـر بیـانگر
آن است که در سناریوهاي کاهشی آب سطح زیرکشت بیشـتر تحـث
تأثیر کاهش آب قرار گرفته و کاهش بیشتري نسبت به سناریوي کود
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داشت .بهطورکلی بر اساس نتـایج جـداول  3و  4کـاهش مطلوبیـت
انتظاري از نظر اقتصادي مطلوب نیست؛ اما کاهش مصرف کود و آب
از منظر محیطزیستی مطلوب میباشد .چنانچـه در سـناریوي کـاهش
 15درصدي کود کاهش  0/041درصدي منـافع اقتصـادي بـا بهبـود
 1/348درصدي شـاخص مصـرف کـود و  0/319درصـدي شـاخص
مصرف آب همراه اسـت .لـذا تغییـرات کاهشـی شـاخصهـا مبـین
مؤثربودن سناریوهاي مذکور الگوي  PMPاست و سیاستهاي بهکـار
رفته تا اندازهاي میتواند نظام تولید را بهسمت پایداري هدایت کند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج مطالعه بیانگر آسیب پذیربودن کشـاورزي حوضـه بـهدلیـل
تغییرات در آب قابل دسترس است .کـاهش  15درصـدي آب موجـب
کاهش چشمگیر  15/903درصدي ( 5112/52هکتار) سطح زیرکشت
در منطقه شـد .در تمـام سـناریوهاي کـاهش آب و کـود در منطقـه
تخصــیص مجــدد زمــین جهــت کــاهش کمتــر مطلوبیــت انتظــاري
کشاورزان صورت میگیرد .در این شرایط محصول برنج و گنـدم بـه
دلیل صرفه اقتصادي باالتر حاصل از هر هکتار آنها نسبت بـه دیگـر
محصوالت در شرایط کمآبی و کمبود نهاده کود با افت کمتر سـطح
زیرکشت همراه است.
شرایط مختلف آب و هوایی و روشهـاي مختلـف کشـاورزي بـر
عملکرد و کیفیت محصول و بر این اساس بر قیمت و سود حاصـل از
تولیدات زراعی تأثیرگذارند .چنانچه تأثیرات در جهت کاهش مطلوبیت
انتظاري باشد از بعد اقتصـادي نـامطلوب اسـت امـا توجـه بـه بهبـود
شاخصهاي پایداري در گرایش بهسمت کشاورزي پایـدار و ارگانیـک
میتواند تا اندازهاي بر کاهش مطلوبیت انتظاري منطقه برتري یابد .لذا
رهیافت حاصل میتواند جهت کنترل عوامل آسیبرسان محیطزیست
در راستاي کشاورزي پایدار مورد توجـه قـرار گیـرد .زارعـین منطقـه
موردمطالعه در تدوین الگوي کشت فعلی به ویژگیهاي محیطزیستی
و پایداري منطقه توجه چندانی ندارند درحالیکه با اعمال سیاستهاي
مختلف کاهش مقداري و قیمتی نهادههاي شیمیایی و معرفـی انـواع
شاخصهاي مختلف پایداري میتوان الگوي کشتی را تدوین کرد که
ضمن ممکنساختن کسب سود الزم استفاده بهینه از نهادههاي کود و
آب را میسر سازد .همچنین در جهت عـدم کـاهش سـطح زیرکشـت
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محصوالت آبی میتوان همزمـان رانـدمان آبیـاري را بـا اسـتفاده از
آبیاري تحت فشار در جهت مدیریت منابع آب افـزایش داد تـا سـطح
کشت محصوالت آبی کمتر تحت تأثیر کمبود نهاده آب قرار گیـرد .از
اینرو با توجه به تصور افزایش عملکرد ناشی از مصرف بیشـتر آب و
کود و عرضه آن در قیمتهاي پایین یکی از راههاي مدیریت مصرف
نهادهها افزایش قیمت آنها در جهت کاهش مصرف و کاهش اثـرات
منفی مخرب محیطزیست است .از طرف دیگر کاهش سطح کشت به
معنی کاهش توان اشتغالزایـی در بخـش کشـاورزي منطقـه اسـت.
بنابراین سیاستهاي مقداري آب و کود عالوه بر پیامدهاي اقتصـادي
و محیطزیستی به علت افزایش نرخ بیکاري پیامدهاي اجتماعی را در
مناطق روستایی خواهد داشت؛ که راهکار مقابله با این مسئله از طریق
توسعه کارآمد اشتغالزایی در صنایع جایگزین بهویـژه توسـعه صـنایع
پشتیبان بخش کشاورزي خواهد بود.
بهطور مسلّم نتایج بهدستآمده از این تحقیق بـا دادههـاي مـورد
استفاده محصـوالت منتخـب و روشهـاي مختلـف واسـنجی PMP
ارتبا تنگاتنگی دارد .بدین معنی که با تغییر دادههـا یـا اضـافه و کـم
کردن محصوالت اعمال همزمان چند سیاست جهت کاهش مصـرف
نهاده آب نتایج تغییر خواهد کرد .توجه به ایـن نکتـه کـه در مطالعـه
حاضر تحلیل سیاست کاهش منابع آب در دسترس در سطح منطقهاي
را داریم لذا پیشنهاد میشود که این کار در سطح مزارعی که از منابع
و روشهاي آبیاري بهصورت تلفیقی استفاده میکنند مورد بررسی قرار
گیرد و اثر اقتصادي تخریب محیطزیست در اثر فعالیتهاي کشاورزي
متداول برآورد گردد.
بهنظر میرسد تغییر رفتار زارعین نسبت به الگوي فعلـی مصـرف
نهادهها نیازمند ایجاد انگیزه و دالیل قوي اسـت .بـر همـین اسـاس
انجام آزمایشهاي کیفی آب و تجزیه خاو در هر منطقه و ارائه روابط
مناسب مصرف بهینه کود شیمیایی و خدمات ترویجی و آموزشی الزم
جهت افزایش سطح آگاهی عمومی میتواند بـهعنـوان یـک راهکـار
مناسب جهت مصـرف بهینـه نهـادههـا و در پـی آن افـزایش سـطح
زیرکشت و سود کشاورز باشد .همچنین در صـورت اعمـال سیاسـت
کاهش مصرف کودهاي شیمیایی میتوان مسئله تأمین عناصر غذایی
براي رشد و نمـو از منـابع بیولوژیـک را جهـت جلـوگیري از کـاهش
عملکرد محصوالت زراعی مدنظر قرار داد.
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Introduction: Water scarcity, improper management of water resources, excessive application of chemical
inputs, and lack of proper cultivation patterns are present in agriculture. Lack of attention to these cases will
inflict irreparable damage on the agricultural sector. Accordingly, attention to sustainable agriculture,
conservation of water resources and prevention of improper use of chemical fertilizers are essential to reduce
environmental pollution. In many cases, there is agreement on the river basin scale as a suitable spatial scale for
analysis of water resources management. Tajan Basin with area of about 4187 km2 is one of the important parts
of Caspian Sea Basin .The Current status of water resources in Tajan basin due to decrease in river runoff, has
doubled the focus on the basin's water resources management.
Materials and Methods: In this study, with the help of positive mathematical planning and maximum
entropy approach in GAMS, policies to reduce the use of chemical fertilizers and water in selecting the
appropriate cultivation pattern for 2017 in the Tajan basin were reviewed. Within the model, the farmer
maximizes the expected utility of their stochastic income, subject to resource and non-negativity constraints. To
include both market and yields uncertainty, we calculated profit covariance matrices by using national averages
for prices and yields for the 2018–2009 period. The resource constraints include land, water and fertilizer.
Selected irrigated crops in the region include rice, wheat, rapeseed and corn. In the present study for simulating
farmers' response, reduction scenarios including 5%, 10% and 15% of available water and fertilizer are
considered. There are also two environmental sustainability index that are related to amount of the used fertilizer
and water. The smaller the index is, the greater sustainability is provided in crop production.
Results and Discussion: Calibration of PMP pattern with maximum entropy approach showed that there is
no difference between the value of target function, inputs and cultivation level in the current situation and
calibration pattern. In all water reduction scenarios, the total cultivation area decreased. The results indicate that
the agriculture in the basin is vulnerable due to changes in available water. The 15% decrease in water resources
causes a significant decrease of 15/903% of the cultivation area. Cultivation area under fertilizer reduction
scenarios has been lower in comparison with water scenarios, and so reduces the used fertilizer and increases soil
conservation and water stock. In reduction scenarios of water and fertilizer, land reallocation is reduced due to
less reduction in expected utility of farmers. In water scarcity conditions and lack of fertilizer, rice and wheat
crops have higher economic benefits per hectare than other crops. The sustainability index for used fertilizer in
all reduction scenarios of water and fertilizer is lower than the current pattern. Also the index of the used water
in the PMP model is lower than the baseline in the region that decrease was 0.018%, 0.144% and 0.319% at
three levels of 5%, 10% and 15%, respectively. In the scenario of 15% reduction of fertilizer, land allocation and
economic benefits decreased by 13.83% and 0.034%, respectively. However used fertilizer and water index
improved to 1.348% and 0.319%, respectively. Therefore, improving the water and fertilizer application index
has a higher priority than reducing the expected utility in the region.
Conclusion: In the current cropping pattern, farmers do not pay attention to the environmental characteristics
and sustainability of the region. While with the policies of reducing the quantity and price of chemical inputs and
introducing different types of sustainability indicators, it is possible to develop a cultivation model. In addition to
earning the necessary profit, it enables the optimal use of fertilizer and water inputs. Changing the behavior of
farmers compared to the current pattern of input consumption requires strong motivation and reasons. Therefore,
1, 2 and 3- Ph.D. Candidate in Agricultural Economics, Associate Professor and Assistant Professor of Agricultural
Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, respectively.
(*- Corresponding Author Email: h_amirnejad@sanru.ac.ir)
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water quality tests and soil decomposition in the region, as well as providing appropriate formulas for optimal
use of chemical fertilizers is needed. Extension services to increase people's awareness is a good solution for
optimal use of inputs and increase the level of cultivation and farmers' profits.
Keywords: Expected utility, Positive mathematical programming, Sustainability index, Tajan basin
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای
سهامی زراعی (مطالعه موردی شرکت سهامی زراعی خضری قائنات)
محدثه داوری ترشیزی -1محمد قربانی -*2محمود دانشور

کاخکی3

تاریخ دریافت9011/30/42 :
تاریخ پذیرش9233/39/91 :

چکیده
با توجه به نقش اثرگذار شرکتهای سهامی زراعی در تامین معیشت و اشتغال جوامع روستایی ،در مطالعه حاضر تاثیر سازههای مکانیابی ،سررمایه
اجتماعی و سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در سال  8931مورد بررسی قرار گرفت .نمونه آماری تحقیق شرامل  93نفرر از
کارکنان و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی خضری بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .در ابتدا با اسرتفاده از االععراح حا رل از
پرسشنامه به ارزیابی وضعیت سازههای ا لی پژوهش در شرکت مذکور پرداخته شد و پس از آن تاثیر هر یک بر تداوم فعالیت شررکت مرذکور بررسری
گردید .جهت اولویت بندی عوامل موثر نیز از روش شاخصسازی بهره گرفته شد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسرانی
در این شرکت از سطح متوسط به باالیی برخوردار است .همچنین سرمایه اجتماعی از نظر پاسخدهندگان بیشترین تاثیر را بر تداوم فعالیرت ایرن شررکت
داشته است و پس از آن مکان یابی و سرمایه انسانی در ردههای بعدی تاثیرگذاری قرار میگیرند .بعد ارتباالی در سرمایه اجتماعی ،عوامرل زیربنرایی در
سیستم مکانیابی و توانمندی های غیرشناختی در سرمایه انسانی اثرگذار ترین مولفهها بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری شناخته شدند .در
این راستا اقداماتی از قبیل آموزش ارتباالاح اثربخش و الرحریزی در حوزه بهبود ارتباالاح بین واحدهای سازمانی و ارتباالاح بین مردیران و کارکنران،
نهادینه کردن چشماندازها ،رسالت و اهداف سازمان ،اعمال برنامه مدیریتی مبتنی بر هدف و به کارگیری نظام پیشنهاداح در سازمان و سرمایهگذاری در
آموزشهای رسمی و سازمانیافته پیشنهاد میشود.
طبقهبندی A13, C43, D23, J24. Q10 :JEL

واژههای کلیدی :استان خراسان جنوبی ،تدوام فعالیت ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه انسانی ،کسب و کار کشاورزی ،مکانیابی

مقدمه

32 1

مهاجرح روستاییان به شهرها و روی آوردن آنها بره شرغلهرای
غیر کشاورزی در روستاها ،لزوم ایجاد و توسعه فر تهای شرغلی در
راستای بهرهگیرری از قابلیرتهرا و مزیرتهرای نسربی منطقرهای را
بهعنوان مهمترین راهبردهای ماندگاری جمعیت در منراالق روسرتایی
روشن میسازد ( .)81علیرغم توجره بره راهانردازی کسربوکارهرای
کارآفرینانه الی سالهرای اخیرر ،موانرع و مشرکعح فراوانری باعر
میشوند اغلب کارآفرینان بالقوه ،اقدام به راهاندازی کسربوکرار خرود
نکنند و یا آنان که اقردام کرردهانرد در میانره راه متوقر شروند و یرا
سرانجام در این حوزه ناموفق عمل کنند .بهالوریکه برر اسرا آمرار
 8 ،8و  -9بهترتیب دانش آموخته کارشناسری ارشرد اقتصراد کشراورزی و اسرتادان،
گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد
)Email: ghorbani@um.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead.2021.17786.0

منتشرشده  88در د کسبوکارهای کارآفرینانه کوچک در الول یرک
سال به وجود آمدهاند .همچنین  13در د از این کسبوکارهای جدید
بعد از  5سال تجارح شکست خوردهاند .یعنی درواقرع بیشرتر از آنکره
راهاندازی کسب وکارهای کوچک و متوسط رخ دهرد ،ورشکسرتگی و
تعطیلی آنها رخ داده زیرا علیرغم راهاندازی کسبوکارهای کوچک و
متوسط بسیاری از آنها پس از مرحله راهاندازی تعطیل شدهانرد (.)81
همانگونه که ایجاد یک بنگاه اقتصادی مریتوانرد در مراحرل بعردی
مشاغل متعدد تولیدی و خدماتی ایجاد کند ،توق فعالیرتهرای یرک
بنگاه ععوه بر ایجاد زیان و آثار منفی برر اعضرای آن ،واکرنشهرای
زنجیرهای ایجاد میکند که حیاح واحدهای وابسته را نیز تحرت تر ثیر
قرار میدهد .لذا در کنار راه اندازی واحدهای تجاری کشاورزی باید به
ماندگاری این کسب و کارها نیز توجه ویژهای داشت (.)88
شرکتهای سهامی زراعی بعنوان یک نمونه از کسب و کارهرای
کشاورزی در ایران ،از عملکرد باالیی در تولید برخوردارنرد و توفیقراح
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زیادی در توسعه همه جانبه مناالق خود داشتهاند ( .)85این شرکتهرا
واحدهایی مکانیزه و ماشینی هستند که از تجمیع زمینهای کشاورزان
و خرده مالکان یک یا چند روستا تحت نظارح دولت به وجود میآید و
اساسا هدف آن باال بردن میزان تولیداح کشاورزی و حرل مشرکعح
ناشی از چند پاره شردن اراضری مزروعری از الریرق یکپارچره کرردن
اراضی بوده است .به رغم موارد مذکور ،بررسی پیشینهی شرکتهرای
سهامی زراعی حاکی از آن است که بسیاری از این شررکتهرا ترداوم
نداشته و به انحعل کشیده شدهاند ( .)1بره عبرارتی اگرچره کره ایرن
شرکتها به عنوان قطبهای نروین کشراورزی مریتوانسرتند امکران
استفاده از تکنولوژی و مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش محصوالح را
فراهم آورده و ت ثیراح مثبت اقتصادی به همرراه داشرته باشرند ،ولری
نارضایتی زارعرین از ایرن شررکتهرا موجرب عردم توفیرق آنهرا در
حیاتشان و فروپاشی آنها به هنگام انقعب اسعمی شرد بره گونرهای
که از این بین فقط چهار شررکت پرس از گذشرت چنرد سرال دوبراره
فعالیت خود را آغاز کردند .از شرکتهای مذکور دو شررکت در اسرتان
خراسان جنوبی (شرکت سرهامی زراعری خضرری و شررکت سرهامی
زراعی اسعم آباد) و یک شرکت در استان خراسران رضروی (شررکت
سهامی زراعی نیل آباد تربت جام) و شرکت چهارم در استان ا رفهان
(شرکت سهامی زراعی گلپایگان) درحال فعالیت میباشرد ( .)81حرال
سوال اینجاست چه عرواملی سربب ادامره فعالیرت کسرب و کارهرای
کشاورزی و به ویژه شرکتهای سهامی زراعی شده و مانع از انحعل
آنها میشود؟ برای پاسخ به این سوال مطالعاح متعددی انجام شرده
است.
با و لین ( )5ماندگاری کسبوکار در مناالق روسرتایی آمریکرا
را با استفاده از سوابق مالیاتی بیمه بیکاری ،نرخ بقاء شرکتهای جدید
محاسبه و دریافتند که نرخ بقای کسبوکار جدید در مناالق روسرتایی
بهاندازه مناالق شهری میباشرد .شریفر و ودر ( )93در بررسری موانرع
اساسی ناشی از محیط کعن اقتصادی بر روی  8333بنگراه کوچرک،
متوسط و بزرگ در  13کشور جهان دریافتند که تر مین منرابع مرالی،
تورم ،مالیاح و مقرراح ،نرخ ارز ،بیثباتی سیاسی و فساد موانع اساسی
در این حوزه میباشرند .آووجروال ( )1برا تجزیرهوتحلیرل اجتمراعی و
اقتصادی عوامل مؤثر بر الول عمر یک کسب وکار روستایی خاص در
ساسکاچوان کانادا در الول  13سال گذشته ،دریافت که موفقیت ایرن
شرکت در اسرتراتژیهرای سرازمانی ،همبسرتگی اجتمراعی و روابرط
خانوادگی ،عوامرل خراص مکران ،پرذیرش فنراوری و توسرعه مرداوم
محصول نهفته است .آکوال و گرینی ( )8در مطالعرهای تحرت عنروان
شانس کسب و کار برای تداوم ،به روند پیر شدن جمعیت در بسریاری
از کشورهای جهان از جمله آمریکا ،اروپا و چرین الری  83سرال آتری
اشاره کرده و بیان داشته است که کسب و کارها به منظور پایرداری و
بقا باید به سمت ارائه کاالها و خدماتی حرکت کنند که جمعیت مسن
به آن نیاز خواهد داشت .چیارا و پائولو ( )1با بررسی  3بنگاه ایتالیرایی

که توانستهاند تداوم خود را برای مدتی الوالنی حفظ کنند ،به تحلیرل
اثر دیجیتالسازی بر تداوم کسب و کارها پرداختهاند .یافتههای آنهرا
نشان میدهد توسعه تواناییهای دیجیتالی میتواند به عنروان عراملی
برای تداومبخشی یک کسب و کار مطرح باشد.
با اینکه در کشورهای درحال توسعه ،پژوهشهای زیادی در زمینه
پایداری و ماندگاری بنگاهها در حیاح اقتصادی انجرامشرده ،امرا ایرن
موضوع در ایران تقریباً مورد غفلت قرارگرفته است .از معدود مطالعاح
داخلی ورح گرفته میتوان به مطالعه قدسی ( )83در بررسی عوامل
مؤثر بر ماندگاری کسربوکارهرای کوچرک و متوسرط در شهرسرتان
زاهدان اشاره کرد که نشان داد عوامل مالی و مالیاتی ،عوامل برافتی و
محیطی ،عوامل عملیاتی ،عوامرل قرانونی ،عوامرل انسرانی و عوامرل
بازاریابی و فروش به ترتیب بر ماندگاری کسرب وکارهرای کوچرک و
متوسط تاثیرگذارند .فراهانی و همکاران ( )88در سرال  ،8939عوامرل
اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی دهستان جرابر انصرار در
شهرستان آبدانان را شناسایی کردنرد و بره ایرن نتیجره رسریدند کره
اثرگذارترین عامرل از لحرا کرارآفرینی و اشرتغال در محردوده مرورد
مطالعه متعلق به عامل زیرساختی و اجتماعی میباشد .عوامرل بعردی
به ترتیب شامل عامرل اقتصرادی ،دانرش و آگراهی ،اعتمادبرهنفرس،
خعقیت فردی ،نوآوری و خعقیت ،زیرساخت فیزیکی و دسترسی بره
تسررهیعح اقتصررادی اسررت .معشرراهی و همکرراران ( )81در بررسری
عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچرک و متوسرط زراعری و
باغی در شهرستان زابل ،به این نتیجه رسید که تجربه کار کشراورزی
مدیران این کسب وکارهرا ،تعرداد اعضرای خرانوار مردیر ،میرزان وام
دریافتی برای احداث کسبوکار ،تحصیعح مردیر ،سرن مردیر ،تعرداد
نیروی کار مشغول در کسبوکار ،فا له محل کسبوکرار ترا شرهر و
مقدار سطح زیر کشت بر موفقیت این کسبوکارهرا تر ثیر معنریداری
داشتند .مقصودی ( )85در مطالعره خرود بره شناسرایی عوامرل مروثر
برپایداری کسب و کرار خررد در بخرش کشراورزی اسرتان خوزسرتان
پرداخت و دریافت بین اندازه کسب و کار ،تعداد سرال هرای فعالیرت،
تعداد افراد شاغل ،میزان سرمایه اولیه و پایرداری کسرب و کرار خررد
کشاورزی رابطره مثبرت و معنری دار و همچنرین برین فا رله محرل
سکونت تا کسب و کار ،فا له تا محل فروش محصول ،و هزینه نهاده
ای رابطه منفی و معنی داری با پایداری کسب و کار خررد کشراورزی
در این استان وجود دارد .برا جمرعبنردی مطالعراح پیشرین مریتروان
دریافت که موفقیت و تداوم فعالیت یک بنگراه تولیردی را نمریتروان
وابسته به یک عامل خاص دانست و این شراخص برا توجره بره نروع
بنگاه ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگری منطقره مرورد
مطالعه متفاوح میباشد .با توجه به اهمیت و ضرورح ارزیابی عوامرل
اثرگذار بر الول عمر و تداوم فعالیت کسبوکارها از جمله شرکت های
سهامی زراعی به عنوان الگویی جهت توسعه روسرتایی و کشراورزی،
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مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر تداوم فعالیت شرکت
سهامی زراعی خضری انجام شده است که نتایج آن میتواند به عنوان
ابزاری موثر به منظور تداوم بخشی به فعالیت سایر شرکت های فعرال
در این حوزه و افزایش اشتغال و درآمد سرانه روستائیان به کار گرفتره
شود.
مبانی نظری و روش تحقیق

پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کراربردی و از لحرا نحروه
گردآوری دادهها از نوع تو یفی-پیمایشی میباشد .جهت دستیابی بره
اهداف تحقیق ،ابتدا با توجه به پیشرینه پرژوهش و برا بهررهگیرری از
نظراح اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره شررکت سرهامی زراعری
خضری ،اقدام به الراحی پرسشنامه شده است .این شرکت در کیلومتر
 53جاده قاین -گناباد در استان خراسان جنوبی در بخش نریم بلرو
شهرستان قائناح به مرکزیت شهر خضری و به فا له  853کیلومتری
از مرکز استان خراسان جنوبی قرار دارد کره در شرهریور سرال 8911
ت سیس و در ابتدای سال  8951همزمان با پیروزی انقعب شکوهمند
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اسعمی منحل و مجدداً در اسفند  8939بنا به درخواست اکثریت مردم
محل ابقاء و به فعالیت خود ادامه میدهد .بخشهای مختل شررکت
شامل واحد زراعت ،باغبانی ،گراوداری ،لبنری ،خرورا دام و پررورش
ماهی میباشد .در این پژوهش عوامل مکان یابی ،سرمایه اجتماعی و
سرمایه انسانی سه سازه ا لی هسرتند کره برا اسرتفاده از االععراح
مستخرج از پرسشنامهها ،در گام اول به ارزیابی وضعیت فعلی هر یک
از سازهها در این شرکت پرداخته شده سپس عوامل مرؤثر برر ترداوم
فعالیت این شرکت به ترتیب اهمیرت مشرخص شردهانرد .بره منظرور
اولویتبندی عوامل مؤثر و میرزان تر ثیر هرکردام برر ترداوم فعالیرت
شرکت سهامی زراعی خضری از روش شاخص سرازی اسرتفاده شرده
است .هرکدام از سازهها شامل ابعاد مختلفی مریباشرند و هرر یرک از
ابعاد توسط تعدادی گویه یا سوال و با استفاده از الی لیکرح سنجیده
شده است .در جدول  8هریک از شاخصها و تعداد گویههای آن ارائه
شده است.

جدول  -1نظریهها و تعداد گویههای مورد استفاده
Table 1- Theories and number of used indicators

تعداد گویهها

عوامل

نظریه

Number of indicators

Factors

Theory

8

زیر بنایی

12
10
8
8
14
8
7
85
10
23

Infrastructure

اقتصادی
Economic

سیاسی

مکان یابی

Political

Location finding

فرهنگی و اجتماعی
Sociol-economic

ایجاد و حفظ مزایای رقابتی
Maintaining competitive benefits

بعد ارتباطی
Communication dimension

بعد ساختاری

سرمایه اجتماعی

Structural dimension

Social capital

بعد شناختی
Cognitive dimension

توانمندی های شناختی
Cognitive abilities

توانمندی های فرا شناختی

سرمایه انسانی

Metacognitive abilities

Human capital

توانمندی های غیر شناختی
Non-cognitive abilities

ماخذ :منابع 8و یافتههای

پژوهش8

Source: References & Study findings

 -8آووجوال ( ،)1چان ( ،)1هوور و جیرانتانی ( ،)83جانثیراپانیچ و بنجامین ( ،)88مازارول و چو ( ،)83نادری و همکاران ( ،)98منتظری و همکاران ( ،)83پورتر ( ،)91ذبیحری لهرمری
()18
 -8در اینجا منظور از یافتههای پژوهش گویههایی است که از الریق مصاحبه با کارشناسان خبره شرکت مذکور جهت افزایش دقت به پرسشنامه اضافه شدند.
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نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،35شماره  ،1بهار 1044

جامعه آماری پژوهش شامل  833نفر از کارکنان و اعضای هیئت
مدیره شرکت سهامی زراعی خضری میباشرد .روش نمونرهگیرری در
این پژوهش به ورح تصادفی ساده میباشد .به این ورح کره 15
پرسشنامه به ورح تصادفی در بخشهای مختل شرکت و در الری
سه نوبت توزیع و در نهایت  93پرسشنامه بطرور دقیرق تکمیرل و در
تحیل نتایج مورد استفاده قرار گرفته است .جهت افزایش دقت کار ،در
بیشتر موارد سعی شده پرسشنامهها به ورح مصاحبه تکمیرل شرود.
پس از جمعآوری دادهها ،از روش شاخصسازی جهت ارزیابی میزان و
اثر هر کدام بر تداوم فعالیت این شرکت استفاده شده است.
نظریه مکان یابی

مکانیابی مراکز به معنی یافتن مکان مناسب برای مراکز جدید و
یا فعلی ،با در نظرگرفتن مراکز موجرود و محردودیتهرایی اسرت کره

وجود دارند ،به الوریکه الرح در اقتصرادی تررین مکران ممکرن بره
بهرهبرداری برسد و رقابتپذیری آن به عنوان یکی از اهداف کلیردی،
مدنظر باشد ( .)88به عبارتی مکانیابی ،قابلیت و تواناییهای مناسرب
برای یک فعالیت در منطقه را از لحا وجود زمین مناسرب و کرافی و
ارتباط آن با سایر کاربریها و پارامترهای دیگر برای انتخراب مکرانی
مناسب برای کاربری خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد (.)9
دراین پژوهش جهت ارزیرابی عوامرل تاثیرگرذار برر مکران یرابی
شرکت سهامی زراعی خضری ،پس از مطالعه مستنداح (کتابخانرهای،
اینترنتی) ،گزارشها ،آمار و االععاح موجود و ارزیابی نظر کارشناسان
شرکت و همچنین با مرور مطالعاح پیشین 5 ،معیار ا لی و تعرداد 13
زیر مولفه در نظر گرفته شده است .مولفههرای اسرتفاده شرده جهرت
ارزیابی سیستم مکانیابی شرکت سهامی زراعی خضری در جردول 8
ارائه شده است.

جدول  -2عوامل موثر بر مکانیابی کسب و کار
Table 2- Factors affecting business location

عوامل

گویهها

Factors

Indicators

 .1حمل و نقل  .2 Transportationارتباالاح  .3 Communicationخدماح کسب و کار  .4 Business servivesمنابع پایه در دستر
 .5 resourcesآب و هوا (اقلیم) ) .6 Wheater (Climateنوع خا  .7 Soil typeدردستر بودن انرژی  .8 Energy accessiibilityامکاناح
لوله کشی آب Water plumbing facilities
 .1زمین مناسب و آماده کشت  .2 Fertile landدر دستر بودن نیروی کار  .3 Labour availabilityدسترسی به سرمایه Access to capital
 .4نرخ بهره  .5 Convenient interest rateهزینه مواد اولیه  .6 Cost of raw materialsهزینه انرژی  .7 Energy costهزینه زمین.8 land cost
هزینه ساخت و ساز کارخانه  .9 Factory construction costsهزینه حمل و نقل  .10 Transportation costدسترسی به تامین کنندگان Access
 .11 to suppliersدسترسی و نزیکی به بازار  .12 Access to the marketقدرح خرید مصرف کنندگان The purchasing power of consumers
 .1مشوق های اقتصادی  .2 Economic incentivesسیاست مالی موثر .3 Effective fiscal policyساختار مالیاتی .4 Taxation structure
اتحادیه های کارگری  .5 labor unionsقوانین کار  .6 work lawsحمایت دولت در آموزش  .7 Government support in educationحمایت
دولت در اشتغال  .8 Government support in employmentحمایت دولت در پرداخت اعتبار Government support in providing
 .9 credit/loansحمایت دولت در جهت امکاناح رفاهی  .10 Government support for amenitiesقوانین محیط زیستی Environmental
Basic

عوامل زیربنایی
Infrastructure
factors

عوامل اقتصادی
Economic factors

عوامل سیاسی
Political factors

regulations

 .1نقش اعضای جامعه  .2 The Role of Community Membersنقش اعضای خانواده  .3 The Role of Family Membersنقش دوستان و
آشنایان  .4 Role of friends and acquaintancesنزدیکی به خانواده و محل سکونت  .5 distance to family and residential areaایجاد شغل
برای اعضای جامعه  .1 Creating jobs for community membersتوسعه منطقه خضری  .8 Development of Khazri areaکاهش آسیب های
اجتماعی ناشی از اشتغال و درآمد نامناسب در شهر خضری Reduction of social damages caused by employment and inadequate income

عوامل فرهنگی و
اجتماعی
Socio-economic
factors

in Khazri city

 .1ظرفیت افزایش تولید  .2 Capacity for increasing productionظرفیت گسترش کسب و کار  .3 Business expansion capacityظرفیت ارئه
خدماح بهتر به مشتریان  .4 Capacity for providing better customer serviceافزایش ثروح سهامداران Increase in shareholders wealth
 .5کاهش هزینه  .6 Cost reductionکاهش زمان تولید  .7 Productin time reductionعدم تراکم شرکت ها و عدم وجود رقابت Lack of
 .8 corporate density and lack of competitionاشتغال اکثریت افراد بومی در شغل کشاورزی و داشتن تجربه Employment of the majority
of indigenous people in agricultural occupations and having experience

ماخذ :منابع و یافتههای پژوهش

8

Source: References & Study findings

 -8آووجوال ( ،)1چان ( ،)1هوور و جیرانتانی ( ،)83جانثیراپانیچ و بنجامین ( ،)88مازارول و چو ( ،)83پورتر( ،)91ذبیحی لهرمی ()18

عوامل حفظ مزیت
رقابتی
Factors of
maintaining

competitive
benefits
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نظریه سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباالاح میان اعضرای شربکه بره
عنوان منبع با ارزشی اشاره میکنرد کره برا خلرق هنجارهرا و اعتمراد
متقابل موجب تحقق اهداف سازمان میشود ( .)3به کارگیری سرمایه
اجتماعی در سطح سازمانی و تعراونی دارای مزایرایی همچرون ایجراد
سازمان کاری و تیمهای منعط  ،ارائه سراز و کارهرایی بررای بهبرود
مدیریت عملکرد گروهری ،زمینرهسرازی بررای توسرعه سررمایههرای
غیرمادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به
مصلحت عامه میباشد ( .)81در این پژوهش جهرت ارزیرابی سررمایه
اجتماعی از پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتمراعی ناهاپیرت و گوشرال
( )98استفاده شده است که دارای  9بعد ساختاری ،ارتباالی و شناختی
میباشد که هفت خرده مقیا شامل شبکهها ،اعتماد ،همکاری ،فهم
متقابل ،روابط ،ارزشها و نهایتا تعهد را مورد بررسی قرار میدهد و در
 83گویه تنظیم شده و بر اسا مقیا پنج گزینهای لیکرح سراخته
8
شده است (.)98
 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ،الگوی کلری روابطری را کره درسازمانها یافت میشود ،در نظر دارد و میزان ارتباالی را که افرراد برا
یکدیگر در سازمانها برقرار میکنند ،در بر میگیرد.
 بعد ارتباالی سرمایه اجتماعی ،به ماهیرت و کیفیرت روابرط دریک سازمان اشاره دارد.
 بعد شناختی سرمایه اجتماعی ،به عنوان یرک مکرانیزم اتصرالدهنده ،به افراد سازمان در ادغام و یکپارچهسازی منابع کمک میکند.
در نتیجره باعر کراهش تضراد ،تسرهیل ارتباالراح و ایجراد اهررداف
مشتر میشود .به بیان دیگر این بعرد دربرگیرنرده میرزان اشرترا
کارکنان در یک شبکه اجتماعی ،در یک دیدگاه یا در مشتر میان
آنهاست.
نظریه سرمایه انسانی

شولتز ( )91مفهوم سرمایه انسانی را بهالور رسرمی مرورد بحر
قرار داد و در آن ،مهارح و دانش را به عنوان شکلی از سرمایه انسرانی
معرفی کرد .در این مطالعه به منظور بررسی متغیر سررمایه انسرانی از
پرسشنامه سرمایه انسانی نادری شامل  881سوال در سه مولفره و در
قالب الی لیکرح پنج گزینه ای استفاده شده است .مولفههای مرورد
بررسی در این مطالعه عبارتند از توانمندیهای شناختی ،توانمندیهای
فراشناختی و توانمندیهای غیر شناختی (.)93 ،91
 توانمندی های شناختی :شامل االععاح ،دانش ،مهرارح هرای -8با هدف کاهش حجم مقاله از ارائه گویهها اجتناب شده است .برای مطالعه بیشتر
بیشتر به ( )98و ( )81مراجعه شود.
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فنی و حرفهای و تخصص میباشد.
 توانمندیهای فراشناختی :عبارتست از آگاهی از دانش ،افکار وفرایند یادگیری خود همراه برا نقراط ضرع و قروح مربروط بره آن و
همچنین توانایی ا عح ،بازافرینی افکار ،عقاید و فرایند یادگیری خود.
 توانمندیهای غیرشناختی (شایستگیهای عراالفی-ارتبراالی):عبارتنررد از شررناخت و در احساسرراح ،عواالرر و ویژگرریهررای
شخصیتی-رفتاری خود و دیگران و توانمنردی در مردیریت و توسرعه
آنها.
جهت تجزیه و تحلیل دادههای کیفری عرعوه برر بهررهگیرری از
آمارهای تو یفی مانند فراوانی و در د ،آزمونهای ناپرارامتری ماننرد
 X2برای بررسی درجه تعمیم و یا قابلیت تعمیم نتایج بره کرل جامعره
آماری استفاده شد .به منظور محاسبه نمره (امتیاز) دیدگاه پاسخ گویان
نسبت به مولفههای مربوط به نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی
و سرمایه انسانی از رابطه زیر استفاده شد (:)81
()8

= Si

که در آن  Siنمره هر مولفه و  fiفراوانی پاسرخهرا در هرر مولفره
میباشد و امتیاز نگرش ا عً ،خیلی کم ،کم ،متوسرط ،زیراد و بسریار
زیاد هر یک از مولفهها به ترتیب برابر با  1 ،9 ،8 ،8 ،3و  5میباشرد.
برای محاسبه شاخص های هر کدام ازنظریهها مرذکور از رابطره زیرر
بهره گرفته شد:
()8
امتیاز اختصاص یافته شده مولفههای جزئری
که در آن
حداکثر امتیاز اختصاص یافته به هر یک از
هر گروه و
مولفههای جزئی میباشرد .در نهایرت نیرز از میرانگین شراخصهرای
محاسبه شده از رابطه باال برای محاسبه شاخص کل در هرر گرروه از
مولفههای مربوط به نظریاح اسرتفاده شرد .کره میرزان شراخص 3/5
نشان دهنده حد متوسط هر مولفه میباشد و به تبع آن ،میزان شاخص
کمتر از  3/5به منزله سطح پرائین ترر از متوسرط و براالتر از  3/5بره
معنای سطح باالتر از متوسط قلمداد میشود .شاخصسرازی متغیرهرا
این امکان را فراهم آورده اسرت کره برا توجره بره محردودیت تعرداد
نمونهها ،برآورد مطلوبی حا ل و از تعدد متغیرها نیز جلروگیری شرده
است 8.تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آمراری Spss
و  Excelانجام شده است.

 -8جهت االمینان از معنیداری گویهها و قابلیت تعمیم آن به کرل جامعره ،از آمراره
 X2در بسته نرمافزاری  SPSSاستفاده شده است که تمامی گویههای مطرح شرده
در این پژوهش در یکی از سطوح یک ،پنج و یا ده در د معنیدار شدهاند.
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جدول  -3عوامل موثر بر مکانیابی شرکت سهامی زراعی خضری
Table 3- Factors affecting Khezri agricultural corporation location

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

عوامل
Factors

Index value

منابع پایه

0.735

Basic resources

دسترسی به زمین آماده کشت ،دسترسی به نیروی کار

0.720

Fertile land, Labour availability

اشتغال اکثریت افراد بومی در شغل کشاورزی و داشتن تجربه
Employment of the majority of indigenous people in agricultural occupations and having
experience

توسعه منطقه خضری

0.711
0.650

Development of Khazri area

مشوق های اقتصادی

0.580

Economic incentives

0.676

عوامل زیربنایی
Infrastructure factors

عوامل اقتصادی
Economic factors

عوامل ایجاد و حفظ مزایای رقابتی
Factors of maintaining competitive
benefits

عوامل فرهنگی و اجتماعی
Socio-economic factors

عوامل سیاسی
Political factors

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

نتایج و بحث
مطابق االععاح مستخرج از پرسشنامههرا ،میرانگین سرن نمونره
آماری  ،91/89تجربه کرار کشراورزی آنهرا  3/19و میرانگین سرابقه
فعالیت ایشان در شرکت سهامی زراعی خضری  88/1سال مریباشرد.
بر این اسا  ،نیروی کار غالب این شرکت را نسل جوان ،دارای سابقه
فعالیت قابل قبول و تجربره کرار کشراورزی تشرکیل مریدهنرد کره
میتواند به پیشبرد بهتر اهداف سازمان کمک شایانی نمایرد .در ادامره
ت ثیر سازههای پژوهش بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
مورد بررسی قرار گرفته است.
نظریه مکانیابی و تداوم فعالیتت شترکت :جردول  9نقرش
عوامل موثر بر مکان یابی شرکت سرهامی زراعری خضرری را نشران
میدهد .عوامل زیربنایی بیشترین تاثیر را بر مکانیرابی ایرن شررکت
دارد .معیار "وجود منابع پایه" از جمله چراههرای آب ،قنراح ،باغراح،
سفرههای زیرزمینی و  ...موثرترین معیار در عوامل زیر بنایی به شرمار
8
میرود.
به باور  39/9در رد از پاسرخ دهنردگان ایرن عامرل دارای تراثیر
متوسط به باالیی بر مکان یابی شرکت میباشد .البق نتایج مطالعراح
خالصی ( )88عوامل زیر ساختی -دسترسری و افراسریابی و همکراران
( )8عوامل توپوگرافی و حمل و نقل دارای بیشرترین تراثیر در مکران
یابیهای نعتی میباشند .دومرین شراخص اثرگرذار برر مکرانیرابی
 8معیار اولویتبندی گویهها مجموع امتیازاتی است که برا توجره بره نظرراح پاسرخ
دهندگان پرسشنامهها برای هر گویه محاسبه شده است .گویهای که باالترین امتیراز
را به خود اختصاص دهد ،در جایگاه اول قرار میگیرد.

شرکت عامل اقتصادی است که از این بین معیارهای "دسترسری بره
زمین آماده کشت" و "دسترسی به نیروی کار" از بیشترین مقردار در
بین عوامل اقتصادی برخوردار بوده اند .فرناندز و رویز ( )89و نصرالهی
و الحی ( )99نیز در مطالعاح خود عوامل اقتصادی را در زمره مهرم
ترین عوامل تاثیرگرذار در مکران یرابی شرهر هرای رنعتی قررار
میدهند .معیار های "هزینه زمین ،دسترسی به سرمایه ،هزینره مرواد
اولیه " به ترتیب در اولویتهای بعدی عوامل اقتصادی موثر بر مکان
یابی شرکت قررار گرفترهانرد .جایگراه سروم تاثیرگرذاری برر سیسرتم
مکانیابی این شرکت مربوط به عوامل ایجاد و حفظ مزایرای رقرابتی
است که معیار "اشرتغال اکثریرت افرراد برومی در شرغل کشراورزی و
داشتن تجربه" به عنوان موثرترین معیرار از دیردگاه پاسرخ دهنردگان
شناخته شده است .معیارهای "ظرفیت افزایش تولید ،افرزایش ثرروح
سهامداران ،ظرفیت گسترش کسب و کار " نیز جزء مهمترین عوامرل
رقابتی اثرگذار بر سیستم مکان یابی این شرکت قرار گرفتند.
عوامل فرهنگی اجتماعی چهارمین شاخص موثر برر مکران یرابی
شرکت سهامی زراعی خضری میباشد که در این بین معیرار "توسرعه
منطقه خضری" رتبره اول را در برین معیارهرای اثرگرذار فرهنگری و
اجتماعی کسب کرد .اسماعیلیان ( )83نیز در پژوهش خود وجود رابطه
مثبرت برین تمرکرز شرهر هرای رنعتی و میرزان توسرعه یرافتگی
شهرستانها را نتیجه میگیرد .معیارهای "نزدیکی به خانواده و محرل
سکونت ،کراهش آسریب هرای اجتمراعی ناشری از اشرتغال و درآمرد
نامناسب در شرهر خضرری ،ایجراد شرغل بررای اعضرای جامعره" در
رتبههای بعدی معیارهای فرهنگی و اجتماعی موثر بر مکانیابی ایرن
شرکت داشتهاند .و در نهایت عوامل سیاسی کمترین تاثیرگذاری را بر

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی

مکانیابی شرکت سرهامی زراعری خضرری داشرته اسرت .معیارهرای
"مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذار ،سیاسرت مرالی مروثر،
حمایت دولت در جهت تسهیل پرداخت اعتبار" مهم تررین معیارهرای
عوامل سیاسی به شمار میآیند .از آنجاییکه توزیع ناعادالنه امکانراح
در سطوح ملی و محلی و بین مناالق از جمله مشرکعتی اسرت کرره
باع مهاجرح مردم به شهرهای بزرگتر مریشرود ،بنابراین میتروان
از الریرق مکرانیابی مناسب ،ضمن غلبه بر مشکل مرذکور از الریرق
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رونق بیشتر مناالق مختل  ،شکافهای ایجاد شرده و نرابرابری برین
مناالق را بر الرف کرد (.)85
در جدول  1تاثیر عوامل مکانیابی بر تداوم فعالیت این شرکت به
ترتیب اولویت آمده است .همانطور کره از االععراح جردول برداشرت
میشود ،شاخص کل اثرگذاری سیستم مکانیرابی برر ترداوم فعالیرت
شرکت  3/13محاسبه شد که نشان از تاثیر باالتر از متوسرط سیسرتم
مکانیابی بر تداوم فعالیت شرکت دارد.

جدول  -4تاثیر عوامل مکانیابی برتداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
Table 4- The impacts of location decision factors on the continuation of Khazri agricultural corporation activity

میزان
مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

Index
value

منابع پایه ،امکاناح لوله کشی آب و نوع خا

0.749

Basic resources, Water plumbing facilities, Soil type

دسترسی به زمین آماده کشت ،نیروی کار و قدرح خرید مصرف کنندگان
Fertile land, Labour availability, The purchasing power of consumers

اشتغال افراد بومی به شغل کشاورزی ،ظرفیت افزایش تولید و افزایش ثروح سهامداران

0.731

Employment of the majority of indigenous people in agricultural occupations, Capacity for
increasing production, Increase in shareholders wealth

0.723

Development of Khazri area, distance to family and residential area, Creating jobs for community
members

0.700

توسعه منطقه خضری ،نزدیکی به خانواده و محل سکونت ،ایجاد اشتغال برای افراد جامعه
سیاست مالی موثر ،مشوقهای اقتصادی و قوانین کار

0.630

Effective fiscal policy, Economic incentives, work laws

0.700

عوامل
Factors

عوامل زیربنایی
Infrastructure factors

عوامل اقتصادی
Economic factors

عوامل ایجاد و حفظ مزایای رقابتی
Factors of maintaining
competitive benefits

عوامل فرهنگی و اجتماعی
Socio-economic factors

عوامل سیاسی
Political factors

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

از جمله اقداماتی که این شرکت جهت مقابله با بحران کم آبری و
جلوگیری از خشک شدن حلقه هرای چراه انجرام داده اسرت ،سراخت
سدهایی به اسم زیوار در منطقه میباشد .ایجاد کارح هوشرمند بررای
سهمیهبندی چاهها و اجرای آبیاری قطررهای در قالرب تیر در تمرام
چاههای شرکت از سایر اقداماح مفید شرکت در این حوزه میباشد.
عوامل اقتصادی در رتبه دوم تاثیرگذاری بر ترداوم فعالیرت ایرن
شرکت قرار میگیرد ،که معیرار "دسترسری بره زمرین امراده کشرت،
دسترسی به نیروی کار ،قدرح خرید مصرف کننردگان ،دسترسری بره
سرمایه ،دسترسی و نزدیکی به بازار " از مهمترین معیارهای اقتصادی
از نظر تاثیر بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضرری بره شرمار
میروند .در شاخص عوامل ایجاد و حفظ مزیت رقابتی بعنوان سومین
عامل اثرگذار مکانی بر ترداوم فعالیرت ایرن شررکت ،معیرار "اشرتغال
اکثریت افراد بومی به شغل کشاورزی و داشتن تجربه" ،اولویت اول را
از آن خود کرده است .در واقع 33 ،در د پاسخ دهنردگان تراثیر ایرن
معیار بر تداوم فعالیت شرکت را باالتر از متوسط ارزیابی کردهانرد .بره

گفته مدیر عامل فعلی این شرکت ،سابقه الوالنی شرکت باع شرده
حتی کشاورزانی که در ابتدای کار مجموعه بیتجربره بودنرد ،پرس از
گذشت این سالها امروز به کشاورزانی با تجربه (کارشنا ) در حروزه
کاری خرود تبردیل شروند و شررکت از منرابع انسرانی ارزشرمند و برا
تجربهای برخوردار باشد که این خود مریتوانرد یکری از دالیرل مهرم
تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری باشد .معیار های "ظرفیت
افزایش تولید ،افرزایش ثرروح سرهامداران ،کراهش هزینره ،ظرفیرت
گسترش کسب و کار ،ظرفیت ارائه خدماح بهتر به مشتریان ،کراهش
زمان تولید و عدم تراکم شرکتها و وجود رقابت" نیز در اولویت های
بعدی عوامل ایجاد و حفظ مزایای رقابتی قرار گرفتهاند .شواهد نشران
از عملکرد باالی شرکتهای سهامی زراعی در افزایش کمی و کیفری
محصوالح کشاورزی و رونق اقتصادی آن ،کاهش مهاجرح و افزایش
اشتغال و بهرهوری از منابع تولید دارد ( 89 ،81و  .)91به هم پیوسرته
بودن زنجیره تولید ،بره روز رسرانی تجهیرزاح ،ابرزار ،ماشرین آالح و
سیستمهای مورد استفاده مطابق با پیشرفتهای روز ،خریرد و نصرب
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دستگاههای تمام اتوماتیک در این شرکت ،در جهت افرزایش ظرفیرت
گسترش کسب و کار و در نهایت افزایش ثروح سهامداران کار کررده
است.
در بررین عوامررل فرهنگرری و اجتمرراعی معیررار "توسررعه منطقرره
خضری" ،اولویت اول را از آن خود کرده است .و پس از آن به ترتیب
معیارهای "نزدیکی به خانواده و محرل سرکونت ،ایجراد شرغل بررای
اعضای جامعه ،کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از اشرتغال و درآمرد
نامناسب در شهر خضری" موثرترین معیارهای فرهنگی و اجتماعی بر
تداوم فعالیت ایرن شررکت بره شرمار مریرونرد .برر البرق اظهراراح
کارشناسان ،کارکنان و سهامداران ایرن شررکت و مسرتنداح موجرود،
تاسیس شرکت سهامی زراعری خضرری نیرز در ایرن منطقره اسرباب
اشتغال تعداد زیرادی سرهامدار و اعضرای خرانواده آنهرا در راسرتای
فعالیتهای شرکت و در بخشهای مختلر را فرراهم نمروده اسرت.
افرزایش درآمررد سرررانه مررردم برومی ایررن شررهر و همچنررین مزایررای
اقتصادی ،زیربنایی و اجتماعی که از قبل تشکیل شرکتهای سرهامی
زراعی شامل حال کشاورزان ،بهرهبرداران و سهامداران میشود ،باع
بهبود انگیزه و تمایل کارکنان و سهامداران جهت انجام وظیفه هرچره

بهتر و در نتیجه تداوم فعالیت شرکت شده است چراکه این افراد ،خود
و خانواده خود را در سود این این شرکت سهیم مریداننرد و همچنرین
شرکت را وسیلهای جهت توسعه هرچه بیشتر منطقه زندگی خود تلقی
میکنند .همچنین به سبب ایجاد درآمد نسبتا ثابت برای سرهامداران و
خانواده آنها آسیبهایی از جمله فسراد ،دزدی و  ..را در ایرن منطقره
کاهش داده و از این جهت نیز حمایت و تمایل سراکنان بررای ادامره
فعالیت این شرکت را در پی دارد.
در سیستم مکانیابی شرکت ،عوامل سیاسی از کمترین تراثیر برر
تداوم فعالیت شرکت برخوردار بودهاند .البق اظهاراح کارشناسان ایرن
شرکت ،سیاستهای دولت حداقل در چند سال اخیرر نره تنهرا نقرش
بسزایی در تداوم فعالیرت ایرن کسرب و کرار نداشرته اسرت ،بلکره در
مواردی مانعی برای رشد و توسعه فعالیتها نیرز بروده اسرت .بعنروان
مثال با وارداح بیرویه شکر ،تقاضا برای تولید داخل کاهش پیدا کرده
و همین امر سبب کاهش تقاضای کارخانههای تولیردی قنرد و شرکر
برای چغندرقند تولیدی این شرکت نیز شده است.

جدول  -5بررسی میزان سرمایه اجتماعی در شرکت سهامی زراعی خضری
Table 5- Assessment of social capital in Khazri agricultural corporation

مهمترین گویهها

میزان شاخص

ابعاد

The most important indicators

Index value

Factors

0.642

بعد ارتباطی

قابل اعتماد بودن کارکنان

0.660

Staff reliability

پذیرفتن تفاوحها

0.621

Accept differences

وفاداری کارکنان به ارزشهای شرکت
Staff loyalty to company values

0.646
0.637

احترام به احساساح یکدیگر

0.620

Respect each other's feelings

مبادله االععاح و نظراح هنگام تصمیمگیری
Exchange of information and opinions when making decisions

0.655
0.679

وجود روحیه گروهی و تیمی بین کارکنان
Existence of group and team spirit among employees

وجود اهداف و ارزشهای مشتر بین کارکنان
Existence of common goals and values between employees

وجود اهداف و ارزشهای مشتر بین کارکنان
Existence of common goals and values between employees

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

0.656
0.702
0.652

Communication dimension

اعتماد
Trust

فهم متقابل
Mutual understanding

تعهد
Commitment

بعد ساختاری
Structural dimension

شبکه ها
Networks

روابط
Relations

بعد شناختی
Cognitive dimension

همکاری
Cooperation

ارزش ها
Values

شاخص کل عوامل
Index of all factors

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی

به عقیده کارشناسان این شرکت ،هرچند که دولت در سرالهرای
اولیه تاسیس این شرکت حمایت و پشتیبانیهای الزم را انجام میداده
و از این الریق مزیت رقابتی برای ایرن شررکت فرراهم مریشرده ،در
سالهای اخیر اعتباراح و خردماحدهری از سرمت دولرت و نهادهرای
دولتی در سطح خیلی پایینی قرار دارد .البق االععاح به دست آمده از
پرسشنامه مربوط به ایرن بخرش ،معیارهرای "سیاسرت مرالی مروثر،
مشوقهای اقتصادی برای جذب سرمایهگذار خصو ی ،قروانین کرار"
به ترتیب اولویتهای اول تا سوم را در بین تاثیر عوامرل سیاسری برر
تداوم فعالیت این شرکت به دست آوردهاند.
نظریه سرمایه اجتماعی و تداوم فعالیت شرکت :در جدول 5
ارزیابی میزان سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن در شررکت سرهامی
زراعی خضری ارائه شده است.
بعد شناختی ،بعد ارتباالی و بعد ساختاری به ترتیب اولویرتهرای
اول تا سوم را از میان ابعاد سرمایه اجتماعی بره خرود اختصراص داده
اند .شاخص کل عوامل نیز بیشتر از  3/5میباشد و حاکی از آن اسرت
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که میزان سرمایه اجتماعی در این شرکت باالتر از متوسط میباشد.
جهت تحلیل جزئی تر ،به ترتیرب فاکتورهرای ارزشهرا ،اعتمراد،
همکاری ،روابط ،تعهد ،فهم متقابل و در نهایت شبکههرا ،از بیشرترین
میزان در این شرکت برخوردار بودهاند .بعبارتی گویههای "قابل اعتماد
بودن کارکنان ،وجرود اهرداف و ارزشهرای مشرتر برین کارکنران،
وفاداری کارکنان به ارزشهای شرکت ،وجود روحیه گروهری و تیمری
بین کارکنان و مبادله االععاح و نظراح بره هنگرام تصرمیمگیرری"
نسبت به سایر گویهها ،از بیشترین میزان در این شرکت برخوردارند.
نتایج حا ل از ارزیابی تراثیر ابعراد سررمایه اجتمراعی برر ترداوم
فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری در جدول  3آورده شده است.

جدول  -6تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
Table 6- The impacts of social capital dimensions on the continuation of Khazri agricultural corporation activity

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

ابعاد
Factors

Index value

بعد ساختاری

ترکیب االععاح و ایدهها برای انجام وظای

0.755

Combine information and ideas to complete tasks

ارزشها ،اهداف و دید سازمانی مشتر بین مدیران و کارکنان ،همفکری در بین بخشهای مختل شرکت

بعد شناختی

Joint values, goals and organizational vision between managers and employees, consensus among different
parts of the company

0.749

Prioritize the interests of the company over the interests of the individual, the seriousness of the employees
and the commitment to the goals of the company

0.760

ارجحیت داشتن منافع شرکت بر منافع فردی ،جدیت کارکنان و تعهد به اهداف شرکت
ارزشها ،اهداف و دید سازمانی مشتر بین مدیران و کارکنان
Joint values, goals and organizational vision between managers and employees

Structural
dimension

0.754

Cognitive
dimension

بعد ارتباالی
Communication
dimension

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

بعد ارتباالی ،بعنوان تاثیرگذار ترین بعد سرمایه اجتماعی بر ترداوم
فعالیت این شرکت شناخته شده است و پرس از آن ابعراد سراختاری و
شناختی در اولویتهای بعدی قرار گرفتهانرد .معیرار هرای "ارزشهرا،
اهداف و دید سازمانی مشتر بین کارکنان و مدیران" رتبه اول را در
تاثیر بر تداوم فعالیت شرکت به دسرت آورد .از آنجرایی کره موفقیرت
شرکتهای سهامی زراعی ارتباط مستقیم با میزان همکاری و ترعش
و دلگرمی همه سهامداران در به سرانجام رسراندن و محقرق سراختن
اهداف شرکت دارد ،زمانی که سهامداران در مورد رابطه خود با شرکت
و اهداف آن توجیه نشده باشند البیعتراً پیشربرد و موفقیرت فعالیرت و

عملکرد شرکت دچار رکود و وقفه میگردد .معیارهرای "همفکرری در
بین بخشهای مختل شرکت ،ارجحیت داشتن منافع شرکت بر منافع
فردی ،جدیت کارکنان ،تعهد کارکنان به ارزشها و اهرداف شررکت"
بیشترین اثر را بر تداوم فعالیت این شررکت از نظرر پاسرخ دهنردگان
داشته اند .مقدار شاخص کل نیز نشان از تاثیر زیاد سرمایه اجتماعی بر
تداوم فعالیت شرکت مذکور دارد.
نتایج مطالعاح وگیراتزاکیس ( )13حراکی از نقرش مروثر سررمایه
اجتماعی در بهبود بخشیدن به کیفیرت زنردگی و مانردگاری افرراد در
جامعه میباشد .دادورخانی و همکاران ( )3در مطالعه خود رابطه مثبت
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بین سرمایه اجتماعی و سطح توسعه روستایی را تایید کردنرد .غیراثی
ندوشن و امین الرعایا ( )85تاثیر مثبت سررمایه اجتمراعی رابطرهای و
ساختاری را بر بهرهوری منابع انسرانی گرزارش دادنرد .نترایج مطالعره
شاهپسند و همکاران ( )91نیز نقش سرمایه انسرانی در بهبرود کیفیرت

زندگی را تایید کرد.
نظریه سرمایه انسانی و تداوم فعالیتت شترکت :جردول 1
میزان سرمایه انسانی در شرکت را نشان میدهد .با توجه به شراخص
کل ،سطح سرمایه انسانی در این شرکت باالتر از متوسط می باشد.

جدول  -7بررسی میزان سرمایه انسانی در شرکت
Table 7- Assessment of human capital in Khezri agricultural corporation

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

مؤلفهها
Factors

Index value

میزان االععاح در رابطه با شغل و حرفه خود

0.644

The amount of information about one's job and career

میزان االععاح در رابطه با شغل و حرفه خود

0.687

The amount of information about one's job and career

میزان آشنایی با رایانه

0.635

میزان بکارگیری مهارحها در انجام شغل و حرفه

0.678

Computer skills
The amount of skills used in the job and profession

توانایی ارائه راه حل برای چالشهای مرتبط با شغل

0.579

Ability to provide solutions to job-related challenges

مولفه  -1توانمندیهای شناختی
Cognitive abilities

ال  -االععاح
Information

ب -دانش
Knowledge

ج -مهارحهای فنی و حرفهای
Technical and professional skills

د -تخصص
Specialty

مولفه  -2توانمندیهای

میزان آگاهی از نقاط قوح و ضع در رابطه با دانش ،عقاید و افکار خود
Awareness of one's strengths and weaknesses in relation to one's knowledge, beliefs and
thoughts

0.692

فراشناختی
Metacognitive abilities

مولفه  -3توانمندیهای

پذیرش مسئولیت عملکرد شخصی

0.725

Accept responsibility for personal performance

غیرشناختی
Non- cognitive abilities

پذیرش مسئولیت عملکرد شخصی

0.664

Accept responsibility for personal performance

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

باالترین سطح توانمندی در این شرکت مربوط به توانمندیهای
غیرشناختی است .همچنین پاسخ دهندگان میزان "پذیرش مسرئولیت
عملکرد شخصی" را در ایرن شررکت بسریار زیراد و بیشرتر از تمرامی
معیارهای سرمایه انسانی در این شرکت پیشبینی کردهاند .از جدول 1
جهت سنجش تاثیر مولفههای سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت
سهامی زراعی خضری استفاده شرده اسرت .همرانطور کره در جردول
مشاهده میشود تاثیر سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شررکت از نظرر
پاسخ دهندگان در سرطح متوسرط بره براالیی قررار دارد .مولفره غیرر
شناختی ،فراشناختی و در نهایت شناختی به ترتیب جایگاه اول تا سوم
از نظر تاثیرگذاری بر تداوم فعالیت شرکت را دار میباشند.
مهمترین گویه موثر برر ترداوم فعالیرت شررکت سرهامی زراعری
خضری در مولفه توانمندیهای غیر شناختی" ،ایجراد هرم کوشری
گروهررری در ترررامین اهرررداف اجتمررراعی و مشرررتر " در حررروزه
توانمندیهای فراشناختی" :میزان آگاهی از نقاط ضرع و قردرح
خررود در رابطرره بررا فرآینررد یررادگیری" و در مولفرره توانمنتتدیهتتای

شناختی" ،انگیزه برای توسعه مهرارحهرا" مریباشرد .در نهایرت در
پژوهش حاضر دو گویه "انگیزه بررای توسرعه مهرارحهرا" و "ایجراد
هرمکوشری گروهری در ترامین اهرداف اجتمراعی (مهرارحهرای کرار
گروهی)" بیشترین تاثیر را درحوزه سرمایه انسرانی برر ترداوم فعالیرت
شرکت سهامی زراعی خضری از دیدگاه پاسخ دهندگان داشتهاند.
در همین راستا نتایج تحقیق تقوی و محمردی ( )93حراکی از آن
است که رشد سطح سواد در بزرگساالن و نیز رشد متوسط سالهرای
تحصیل نیروی کار ،تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولیرد ناخرالص
داخلی داشته است .نادری و همکاران ( )98نیز دریافتند کره در شرعب
شرکت بیمه آسیا برین سررمایه انسرانی و مؤلفره هرای آن -دانرش و
تخصص و مهارح -با میزان سود ،فروش ،درآمد و رضرایت مشرتریان
(بهاستثناء مهارح با درآمد) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بررسی تأثیر نظریههای مکانیابی ،سرمایه اجتماعی و انسانی بر تداوم فعالیت شرکتهای سهامی زراعی
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جدول  -8تاثیر سرمایه انسانی بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری
Table 8- The impact of human capital on the continuation of Khazri agricultural corporation activity

میزان

مهمترین گویهها

شاخص

The most important indicators

مولفهها
Factors

Index value

انگیزه برای توسعه مهارحها

0.695

Motivation to develop skills

االععاح در رابطه با شغل و حرفه ،اهداف و رسالتهای سازمان ،ععقه به تسهیم االععاح با همکاران
Information about the job and career, goals and missions of the organization, interest in sharing
information with colleagues

0.720

Motivation, interest and time allocation to study and acquire new knowledge, familiarity with
subsidies

0.669

انگیزه ،ععقه و تخصیص وقت به مطالعه و کسب دانش جدید ،میزان آشنایی با یارانه

مولفه  -8توانمندیهای شناختی
Cognitive abilities

ال  -االععاح
Information

ب -دانش
Knowledge

ج -مهارحهای فنی و حرفهای

انگیزه برای توسعه مهارحها

0.733

Motivation to develop skills

کاربرد تخصص در شغل و محیط کار ،ارزیابی دقیق و سریع چالشها ،ارائه راه حل برای آنها
Application of expertise in work and work environment, accurate and fast assessment of
challenges, providing solutions for them

آگاهی از نقاط ضع و قدرح خود در رابطه با فرآیند یادگیری
Awareness of your weaknesses and strengths in relation to the learning process

هم کوشی گروهی در تامین اهداف اجتماعی مشتر (مهارح های کار گروهی) ،پذیرش مسئولیت عملکرد شخصی
Group collaboration in the provision of shared social goals (group work skills), acceptance of
personal responsibility

انگیزه برای توسعه مهارحها ،مهارحهای کار گروهی

0.661
0.698
0.719
0.698

Motivation to develop skills, teamwork skills

Technical and professional
skills

د -تخصص
Specialty

مولفه  -8توانمندیهای فراشناختی
Metacognitive abilities

مولفه  -9توانمندیهای غیرشناختی
Non- cognitive abilities

شاخص کل عوامل
Index of all factors

ماخذ :یافتههای پژوهش
Source: Study findings

نتیجهگیری و پیشنهادها
نظر به نقش اثرگذار شرکتهای سهامی زراعی در تامین معیشت
و اشتغال جوامع روستایی ،مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل موثر
بر تداوم فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری انجام شرد .نترایج ایرن
پژوهش نشان میدهد عوامل زیربنایی ،اقتصادی و مزیت رقرابتی بره
ترتیب مهمترین نقش را در مکانیابی و تداوم فعالیت شرکت سرهامی
زراعی خضری دارا میباشند .عوامرل فرهنگری و اجتمراعی و عوامرل
سیاسی نیز به ترتیب در جایگاه چهارم و پنجم تاثیرگذار بر مکانیرابی
و تداوم فعالیت شرکت قررار گرفتنرد .معیارهرای "در دسرتر برودن
منابع پایه ،در دستر بودن نیروی کار ،اشتغال اکثریت افراد بومی به
شغل کشاورزی و داشتن تجربره ،ظرفیرت افرزایش تولیرد" تاثیرگرذار
ترین معیارهای مکان یابی بر تداوم فعالیرت شررکت سرهامی زراعری
خضری محسوب میشوند.
مکانیابی محل مناسب برای استقرار نایع میتوانرد عرعوه برر
فواید اقتصادی ،اثراح نابهنجاری که این کاربری میتواند برر محریط
داشته باشد را تقلیل و کاهش دهد .از اینرو الزم است برنامهریرزان و
احبان کسب و کار قبل از احداث شهر های رنعتی مروارد الررح

شده را مورد توجه قرار دهند.
یافتهها نشان داد که سرمایه اجتماعی در این شررکت بره سرطح
قابل قبولی رسیده است .این سطح از سرمایه اجتماعی میتواند با تاثیر
بر تبادل االععاح و انتقال دانش ضرمنی و رریح موجرب گسرترش
ابداعاح و در نهایت عمده پیشرفتهای اقتصادی شود .از این رو تاثیر
سرمایه اجتماعی بر تداوم فعالیت شرکت نیز در سطح باالیی قرار دارد.
نظر به اینکه شرکت در زمینه عنصر ساختاری که نشرانگر سراختارمند
بودن ارتباالاح کاری است تعش و توجره کمترری نسربت بره سرایر
عنا ر داشته اسرت ،بنرابراین پیشرنهاد مریشرود اقرداماتی در جهرت
الرحریزی و برنامهریرزی در حروزه بهبرود ارتباالراح برین واحردهای
سازمانی و ارتباالراح برین مردیران و کارکنران انجرام شرود .چنانچره
سازمانها بخواهند از الریق تقویت سرمایه اجتماعی گرامی در جهرت
تدوام فعالیت کسب وکار خود داشته باشند ،در ابتدا مدیران سازمانهرا
باید با اتخاذ تدابیر الزم اعضای سازمان را به انتقال آموختههای جدید
خود به یکدیگر ،ترکیب االععاح و ایدهها به هنگرام تصرمیمگیرری،
گفتگو به شیوه سالم و سازنده هنگام بروز مشکل و کمک به یکردیگر
در امور مختل ترغیب کنند .در حروزه عملری نیرز اقرداماتی از جملره
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 در جهرت،مسیرهای شغلی و جدول جانشینی برای مشراغل سرازمان
" نظرر بره نقرش اثرگرذار معیرار.حفظ و پایداری کارکنان مهم اسرت
االععاح کارکنان از اهداف و رسالتهای سازمان و مشارکت گروهری
 اعمرال برنامره مردیریت،جهت تامین آنها" بر تداوم فعالیت شررکت
مشارکتی و به کارگیری سیستم ارائه پیشرنهاداح در سرازمان بعنروان
 مطمئنترین و قابل دسرتر تررین برنامرههرای،یکی از مناسبترین
.مشارکت ضروری مینماید
در نهایت ترتیب اثرگذاری سازههرای ا رلی پرژوهش برر ترداوم
 سرمایه:فعالیت شرکت سهامی زراعی خضری به این ورح میباشد
 قابرل ذکرر اسرت کره. سیستم مکانیابی و سرمایه انسرانی،اجتماعی
 بهبود هر یرک از ایرن،علیرغم اولویتبندی عوامل جهت فهم بیشتر
عوامل به نوبه خود تاثیر شایانی بر تداوم فعالیرت سرازمانهرا خواهرد
 بنابراین به برنامه ریزان و احبان کسب و کار تو یه میشود.داشت
جهت موفقیت و تداوم فعالیت کسب و کار خود توجه الزم را به موارد
 بررسی سایر عوامل موثر برر ترداوم فعالیرت.مطرح شده داشته باشند
. میتواند موضوع تحقیقاح آتی قرار گیرد،کسب و کار ها
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 بهبود فرآینرد ارتباالراح برین کارکنران و،آموزش ارتباالاح اثر بخش
 برگرزاری جلسراح و نشسرتهرا در،همچنین بین کارکنان و مردیران
،جوی کامع دوسرتانه و رمیمی بره منظرور ایجراد روابرط رو در رو
 ایجاد فر تهایی جهت افرزایش، استفاده از زبان و تجربیاح مشتر
 همچنرین از.روحیه کارگروهی و تیمی بین کارکنان پیشنهاد میشرود
آنجایی که وجود اهداف و ارزشهای مشتر برین کارکنران یکری از
،تاثیرگذارترین عوامل بر تداوم فعالیت این شرکت شناخته شده اسرت
 رسالت و اهداف سازمان،اقداماتی از جمله نهادینه کردن چشمانداز ها
 در،از الریق مشارکت کارکنان در خلق آنها و یرادآوری مکررر آنهرا
.این حوزه مفید واقع خواهد شد
.سرمایه انسانی نیز در این شرکت از سطح مطلوبی برخوردار است
نتایج این مطالعه در حوزه سررمایه انسرانی نشران از اهمیرت بسرزای
 مدیران،عواملی چون بهبود سطح االععاح کارکنان در رابطه با شغل
 و همچنین انگیزه و ععقه به کسرب االععراح و،و مسئوالن ذیربط
دانش جدید و تسهیم آن با سایر همکاران در تداوم فعالیت این شرکت
 از این رو سرمایه گذاری در آموزشهای رسمی و سازمانیافتره و.دارد
تشویق و ترغیب کارکنان جهت دستیابی به دانرش روز برا اسرتفاده از
شیوههایی همچون تهیه برنامه غنیسازی و توسعه شرغلی و هچنرین
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Investigation of the Impact of Location, Social Capital and Human Capital
Theories on the Continuity of Agribusiness Corporations
(Case Study: Khezri Agribusiness Corporation in Qaen Township)
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Introduction: Almost all rural communities in Iran are exclusively engaged with agriculture, therefore
farming remains the largest source of income for them. Agriculture can be a major driver of growth for the
Iranian economy. Therefore, increasing factor productivity in the agricultural sector is essential and by growing
population rate, the need to invent more productive systems is highlighted. In this regards, smallholder
agriculture, which is marked by low productivity should be transformed into agribusiness corporations which
could foster the income and productivity of enterprises. Regarding the effective role of agribusiness corporations
in enhancing agricultural productivity, and providing livelihoods and employment in rural communities, this
study aimed at investigating the impact of location decision, social and human capital factors on the longevity of
an agribusiness corporation called Khezri Agribusiness Corporation located in Khezri Township from Sothern
Khorasan province. The reason for choosing Khezri Corporation as the case study was that according to surveys,
this corporation has been one of the most successful agricultural associations for many years and has been able
to create job opportunities to stop migration towards big cities. To the best of our knowledge, this paper is the
first attempt to expendably investigate the factors affecting the continuity of an agribusiness corporation in Iran.
Materials and Methods: In order to achieve the objectives of the research, a well-structured questionnaire
has been designed according to the literature review and using the opinions of university professors and experts
of Khezri Agricultural Corporation. In this study, location factors, social capital and human capital are three
main structures that are assessed by providing the information extracted from the questionnaire, and then, the
impact of each structure on the continuity of the corporation's activity has been investigated based on indexing
method. Each of the structures consists of different dimensions, and each dimension is measured by a number of
items or questions using a Likert spectrum. Simple random sampling procedure was used to obtain the size of
sample. At the end, the sample size was estimated at 45. Applying a systematic random sampling technique, the
respondents were selected and the final questionnaire was distributed among them. At the primary analysis, 15
questionnaires were excluded from the analysis due to the large size of missing information. A total of 30
questionnaires were selected for further analysis. It is worth noting that in most cases, the questionnaires were
tried to be completed in the form of interviews to increase the accuracy of the work.
Results and Discussion: Study findings suggest that location, social and human capital factors are at a high
level of importance in the studied corporation. From the viewpoint of respondents, social capital had the greatest
impact on the longevity of the corporation, followed by location and human capital. Furthermore, the
communication dimension in social capital, the infrastructure factors in the location decision and the noncognitive abilities in the human capital have been identified as the most influential components on the longevity
of Khezri Agricultural Company's activities. Among the infrastructural factors, the criterion of "existence of
basic resources" such as water wells, aqueducts, qanats, underground aquifers, etc. is the most effective criterion.
According to 93.3% of respondents, this factor has a moderate to high impact on the corporation's location.
Conclusion: We recommend effective communication and planning in improvement of communication
between organizational units and communication between managers and employees needs to be strengthened.
Internalization of the organization's vision, mission, and goals, implementing a goal-based management plan,
and applying the suggestion system in the organization and investing in formal and organized training are
recommended as well to sustain the agribusiness corporations. It must be noted that given that the findings of
this study are largely in line with the research background, its recommendations are expected to be applicable to
the other agricultural business corporations in Iran. In addition, as we formerly discussed in the introduction of
1, 2 and 3- M.Sc Graduated of and Professors, Faculty of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad,
Mashhad, respectively.
(*- Corresponding Author Email: Ghorbani@um.ac.ir)
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this paper, despite the benefits of agricultural corporations, few of these companies are currently active in the
country. Therefore, analysis of factors affecting farmers’ decision to be involved in establishing agribusiness
corporations should be the subject of future research.
Keywords: Agribusiness, Human capital, Longevity of Activity, Location decision, Social capital, South
Khorasan province
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مقاله پژوهشی

تحلیل مکانیابی مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد حداقلسازی هزینههای
شبکه لجستیک در محیط

GIS

اعظم جالئی پیکانی -1نعمت اله اکبری -*2بابک

صفاری3

تاریخ دریافت9011/30/03 :
تاریخ پذیرش9033/30/30 :

چکیده
ساالنه مقادیر زیادی از محصوال ت شاارززی به صوز ت ضایعا ت از بین زفته ر خساز ت بززگی بر منابع مالی ر غذایی شاوز رازد میشود .مهمتررین
علل ایجاد این ضایعا ت مربوط به بخشهای مختلف حملرنقل ،بستهبندی ر دستهبندی ،ذخیرهسازی ر انباز ،فررورزی ر توزیرع محصروال ت شارارززی
میشود .یکی از زاهکازهای مطرح برای افزایش بهرهرزی دز زنجیره تأمین ر شاهش هزینه هرای لجسرتیب بخرش شارارززی ایجراد مرشرز لجسرتیب
شاارززی است .پژرهش حاضر دزصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث مرشز لجسرتیب شارارززی دز اسرتاص اصر هاص اسرت .دز ایرن زاسرتا ابتردا
معیازهای مؤثر بر مکاصیابی مراشز لجستیب (به ت کیب جبرانی ر غیرجبرانی) شناسایی ر سپس فرویند مکاصیابی دز طی در مرحله تکمیل شده است .دز
مرحله ارل با حذف محدردههای جغرافیایی مربوط به معیازهای غیرجبرانی از پهنه استاص محدردههای امکاصپذیر جهت احداث مرشز لجستیب شناسایی
شده است .دز مرحله درم براساس نظریههای مکانیابی حداقل شننده هزینه یب مدل زیاضی ازائه شده ر برمبنای وص هزینه اسرتقراز مرشرز لجسرتیب دز
محدردههای امکاصپذیر استاص به ت کیب معیازهای جبرانی محاسبه ر الیههای اطالعاتی مربوط به هریب از وصها تهیه ر دزنهایرت تمرامی الیرههرای
اطالعاتی ایجاد شده به منظوز شناسایی پهنه دازای شمترین هزینه با یکدیگر تل یق شدهاند .نتایج پژرهش حاشی از وص است شره پهنره مناسرب جهرت
احداث مرشز لجستیب شاارززی منطقه غرب مجموعه شهری اص هاص ر مابین شهرستاصهای تیراصرشررص ،نجفوباد ر لنجراص اسرت .ایرن منطقره بره
عنواص یب راسطه بین مراشز تولید محصوال ت ززاعی ،باغی ر دامی دز غرب استاص ر مجموعه شرهری اصر هاص بره عنرواص مصررفشننرده عمرده ایرن
محصوال ت عمل میشند.
واژههای کلیدی :توزیع فضایی جریاصهای باز ،زنجیره تأمین ،مرشز لجستیب شاارززی ،معیازهای جبرانی ر غیرجبرانی ،مکاصیابی

مقدمه

3 21

بخش شاارززی بره عنرواص بخرش محروزی دز زشرد ر توسرعه
اقتصادی ر بخش زاهبردی دز تأمین امنیت غذایی جمعیت زر به زشد
شاوزهای دزحال توسعه از اهمیت زیادی برخروزداز اسرت ( 11ر .)32
یکی از سیاستهای جدی درلتها دز این شاوزها بره منظروز ترأمین
امنیررت غررذایی شاهش ضایعا ت بخررش شاارززی اسرررت .دز ایررراص
ضایعا ت بخرررش شاارززی از میزاص متعررررازف وص دز شرررراوزهای
توسرعهیافتره برراالتر اسررت؛ بطروزیشره سراالنه مقرادیر زیرادی از
محصوال ت شاارززی ( 32تا  23دزصد) بره صروز ت ضرایعا ت از برین
زفته ر خساز ت بززگی بر منابع مالی ر غذایی شاوز رازد میشرود (13
 3 ،1ر  –2بهترتیب داناجوی دشترری ،اسرتاد ر اسرتادیاز گررره اقتصراد شرهری ر
منطقهای ،داناگاه اص هاص
)Email: n_akbari@ase.ui.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jead.2021.17797.0

ر  .)32مهمترین علل ایجاد این ضایعا ت مربوط به بخشهای مختلف
حملرنقل ،بستهبندی ر دستهبندی ،ذخیررهسرازی ر انبراز ،فررورزی ر
توزیع محصروال ت شارارززی مریشرود ( 12ر  .)23دز ایرراص میرزاص
ضایعا ت این بخش بره دلیرل نامناسرب برودص شررای حمرلرنقرل ر
لجستیب دز شاوز  21دزصد است ( 3ر .)32
یکی از زاهحلهایی شه از دهه  1293ابتدا دز ومریکرا ر سرپس دز
ازرپا به منظوز افزایش بهرهرزی دز زنجیره تأمین ر شاهش هزینههای
لجستیب بخش شاارززی ازائه شد ر به سررعت جایگراه ریرژهای دز
مدیریت زنجیره تأمین یافت ،ایجاد پازک لجستیب شارارززی 2بروده
است ( .)23پازک لجستیب شاارززی بره مراشرز یکپاز رهای اطرال
میشود شه بر فعالیتهایی دز حوزه تجمیع محصروال ت شارارززی از
مبادی مختلرف ،ذخیررهسرازی وصهرا ،انتقرال برین انرواش زر هرای
حملرنقل ر توزیع محصوال ت شاارززی دز مقاصرد مختلرف ر دیگرر
4- Agricultural Logistics Park
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خدما ت ازز افزرده تخصصی تمرشز دازد ( 13ر  .)33به عباز ت دیگر،
این مراشز برا ایجراد تمرشرز ،صررفههرای ناشری از مقیراس 1ر ازائره
تخصصرری خرردما ت بررا شی یررت برراال مرریتواننررد منجررر برره شاهرررش
هزینههرای شلری لجسرتیب (هزینههای حملرنقل ،انبازدازی ،شنترل
ر جابهجایی) ر دز نتیجه ایجاد مزیت زقابتی برای صنایع مرتب برا وص
شوند ( 2 ،2ر .)22
دز سال  3319ایراص (علیزغم پتانسیل عظیم وص دز تبدیل شردص
به هاب لجستیکی منطقه) دز شاخص عملکرد لجستیب ( 0(LPIزتبه
( 29از میاص  193شاوز) ر دز شاخص جهرانی توانمندسرازی تجرازی
( 0(ETIزتبه ( 123از میاص  129شاوز) زا داشته است ( .)23ایرراص از
لحاظ زیرساختهای لجستیکی بره صروز ت ت کیکری شررای تقریبرا
مناسبی زا دازاست ،اما دز شرل شربکه لجسرتیب شاروز بره صروز ت
ترشیبی رضعیت بسیاز ضعی ی زا نااص میدهد شه عمده دالیرل وص زا
میتواص شمبود زیرسراختهرای شرازا بررای برقررازی همبنردی برین
مؤل ههای مختلف لجستیب ر نحوه بهرهبردازی از این زیرسراختهرا
دانست .پاشنه وشیل لجستیب ایراص ،ایجاد ر توسعه زیرسراختهرایی
(مانند :مراشز لجستیکی ر پایانههای حملرنقل ند رجهی) است شره
بتوانند این زیرساختهای لجستیکی جدا زا بره یکردیگر پیونرد داده ر
امکاص برقرازی یب جریاص بدرص انقطاش زا دز تجاز ت داخلی ر خازجی
شاوز ایجاد شند (.)22
استاص اص هاص از جمله استاصهای شاوز است شه با توجه به
قرازگیری وص دز ناحیه مرشزی فال ت ایراص ،دازا بودص مساحتی حدرد
 133هزاز شیلومتر مربع ( 9/32دزصد از سطﺢ شاوز) ،همجوازی با 2
استاص (از شمال به استاصهای مرشزی ،قم ر سمناص؛ از جنوب به
استاصهای فازس ر شهگیلویه ر بویراحمد؛ از شر به استاصهای یزد ر
خراساص جنوبی ر از غرب به استاصهای لرستاص ر هازمحال ر
بختیازی) ،قرازگیری دز محوزهای ازتباطی شمال -جنوب ر شر -
غرب شاوز ر دسترسی زیلی به حوزههای خلیجفازس ر دزیای عماص
ایجاد مرشز لجستیب شاارززی دز وص پیانهاد ر توصیه شده است
( .)8با توجه به مباحث مذشوز ر از وصجا شه مراشز لجستیب
شاارززی ،مانند بسیازی از مراشز خدما تزسانی دیگر نیازمند تعیین
مکاص بهینه هستند ر مکاصیابی صحیﺢ وصها یکی از مهمترین
عواملی است شه منجر به حاصل شدص دستارزدهای اززشمند ناشی از
ایجاد وصها میشود ،مطالعه حاضر پس از شناسایی ر تبیین معیازهای
مؤثر بر مکاصیابی مراشز لجستیب شاارززی به شناسایی پهنه مناسب
دز استاص اص هاص جهت احداث پازک لجستیب شاارززی با زریکرد
حداقلسازی هزینه شبکه لجستیب میپردازد.
1- Economies of Scale
2- Logistics Performance Index
3- Enabling Trade Index

مروری بر ادبیات

در دسته نظریه دز زابطه با مکاصیابی بنگاهها ر فعالیتهرا رجرود
دازد .دز دسته ارل ،مکاصیابی بر مبنرای حداقلسازی هزینررههرا ر دز
دسررررررته درم مکاصیابی برمبنای شرای ر ساختاز بازاز 2صرررررروز ت
مریگیررد .مدلهای مبتنی بر هزینه عبازتند از :مدل ربرر 2شره توجره
ریژهای به هزینههای حملرنقل (نهرادههرا ر محصروال ت) دازد ()32؛
مدل رصتونن 9شه دز وص تعیین نحوه شازبری ازاضی شاارززی با توجه
به موقعیت مکانی وصها نسبت به بازاز صروز ت مریگیررد ( 13ر )39؛
مدل مکاص مرشزی 3شریستالر ر لو  8شه بر معیازهایی مانند تقاضرای
فضایی ،حوزه ن وذ بازاز ر ازتباط وصها با هزینه حملرنقرل ر مسرافت
تمرشز دازد ( 9ر )13؛ مدل مجموش حرداقل فواصرل شره براسراس وص
منطقهای شه مجموش فواصل وص با سایر مناطق شمتر از سایرین باشد،
دازای مزیت است؛ مدل تعداد ازتباطهرای مسرتقیم شره براسراس وص
منطقهای شه بیشترین ازتباطا ت مستقیم زا برا سرایر منراطق داشرته
باشد ،دازای مزیت است؛ مدل لئونازد شه به تحلیل تمایل صرنایع بره
شکلگیری دز نزدیکی بازاز مصرف یا محل مواد ارلیره برا توجره بره
ازز ر رزص محصول ر مواد ارلیه ر هزینههای حملرنقل میپرردازد
( .)3دز مدلهای مکاصیابی مبتنی بر نزدیکی به بازاز مصرف معمروال
عنصر جمعیت ر اندازه بازاز دز تعیین مزیت صنایع ر بنگاههای مختلف
مدنظر قراز میگیرد.
مطالعا ت پیاین مربوط به مکاصیابی مراشز لجستیب نااص
میدهد شه دز طی ند دهه گذشته برای حل مسائل مکاصیابی مراشز
لجستیب با زریکرد حداقلسازی هزینهها (هزینههای حملرنقل یا
شل) از زر های متنوعی است اده شده است .نمونه این مطالعا ت
عبازتند از :مکاصیابی هابهای لجستیب دز منطقه بیجینگ -
تیانجین ر هبی ین 2با حداقلسازی هزینه حملرنقل ر با است اده از
الگوزیتم ژنتیب ،)21( 13مکاصیابی پازک لجستیب سبز با
حداقلسازی هزینه حملرنقل ر هزینههای زیستمحیطی با است اده
از الگوزیتم هیوزیستیب ،) 23( 11مکاصیابی مراشز لجستیب دز زرسیه
با است اده از زر شوتاهترین مسیر ،حداشثر شردص پوشش بازاز ر
حداقل شردص تأسیسا ت ر تجهیزا ت موزدنیاز با است اده از تحلیل
فضایی ( ،)18مکاصیابی هاب حملرنقل هوایی باز با حداقلسازی
 -2دز این مدلها دز شرای انحصازی مکاصهایی شه نزدیکری بریشترری بره برازاز
داشته ر دز شرای زقابتی مکاصهایی شه هزینه تولید شرمترری دازنرد ،دازای مزیرت
هستند .در مدل ماهوز دز این زمینه مدل رخه عمر شاال ر مدل هتلینگ است.
5- Weber
6- Von Thunen
7- Central-Place Theory
8- Christaller and Losch
9- Beijing-Tianjin-Hebei
10- Genetic Algorithm
11- Heuristic Algorithm
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هزینه شل با است اده از برنامهزیزی خطی صحیﺢ مختل (،)33
مکاصیابی مراشز لجستیب با حداقلسازی هزینه حملرنقل با است اده
از تحلیل فضایی ( ،)12مکاصیابی هاب با حداقلسازی هزینه
حملرنقل با است اده از زر شوتاهترین مسیر ،)1( 1مکاصیابی
هابهای لجستیکی شهری با حداقلسازی هزینه حملرنقل ر
حداشثرسازی پوشش بازاز با است اده از زر الگوزیتم ژنتیب (،)29
مکاصیابی مراشز لجستیب با حداقلسازی هزینه حملرنقل با است اده
از زر مرشز جاذبه ،)33( 3مکاصیابی مراشز لجستیب با حداقلسازی
هزینه شل با است اده از الگوزیتم بهینهسازی ازدحام ذزا ت،)29( 2
مکاصیابی مراشز لجستیب تحت شرای نااطمینانی با حداقلسازی
هزینه شل با است اده از زر های بهینهیابی تصادفی 2ر بهینهیابی
توانمند ،)22( 2مکاصیابی بندز خاب با حداقلسازی هزینه حملرنقل
با است اده از تحلیل فضایی ر برنامهزیزی خطی صحیﺢ مختل (،)23
مکاصیابی مراشز لجستیب با حداقلسازی هزینه شل با است اده از
زر الگوزیتم فازی ،)12( 9طراحی شبکه حملرنقل داخلی گندم
شاوز با است اده از مدل مکانیابی هاب با هزینه ثابت ( ،)31مکانیابی
هابهای لجستیکی به منظوز حمل ر توزیع بهینه شاالی رازداتی به
نقاط داخلی ایراص با حداقلسازی هزینه حملرنقل با است اده از زر
تحلیل سلسله مراتبی فازی ( 3)FAHPدز محی ،)19( Arc GIS
مکاصیابی سلسلهمراتبی هاب دز شبکههای حملرنقل ندرجهی با
حداقلسازی هزینرههرای احرداث ر حملرنقل با است اده از یب مدل
برنامهزیزی غیرخطی عدد صحیﺢ ( ،)22مکاصیابی -مسیریابی هاب
زمینی دز محدرده نامتراشم ر رسیع ایراص با حداقلسازی هزینه شل با
است اده از یب مدل برنامهزیزی زیاضی عدد صحیﺢ مختل (،)2
مکاصیابی هاب ند محصوله دز شبکه حملرنقل شاالیی ایراص با دز
نظر گرفتن زر های تأمین مالی ر زریکرد زیستمحیطی با
حداقلسازی هزینههای احداث ،هزینه حملرنقل ر انتااز گازهای
گلخانهای با است اده از یب مدل برنامهزیزی زیاضی غیرخطی مختل
عدد صحیﺢ (.)2
دز این پژرهش به منظوز مکانیابی پهنره مناسرب جهرت احرداث
مرشررز لجسررتیب شاررارززی دز اسررتاص اص ر هاص ،پررس از شناسررایی
معیازهای تأثیرگذاز بر مکاصیابی مراشز لجستیب (به ت کیب جبرانی ر
غیرجبرانی) ،محدردههای جغرافیایی مربوط به معیازهای غیرجبرانی از
پهنه استاص به منظوز شناسایی محدردههای امکاصپذیر اسرتاص جهرت
1- Shortest Path
2- Gravity Center
3- Particle Swarm Optimization
4- Stochastic Optimization
5- Robust Optimization
6- Fuzzy Algorithm
7- Fuzzy Analytic Hierarchy Process
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احداث مرشز لجسرتیب حرذف شرده ر سرپس برمبنرای نظریرههرای
مکاصیابی حداقلشننده هزینه ر با زریکررد مدلسرازی زیاضری هزینره
شبکه لجستیب ،هزینره اسرتقراز مرشرز لجسرتیب دز محردردههرای
امکاصپذیر به ت کیب معیازهای جبرانری محاسربه شرده ر الیرههرای
اطالعاتی مربوط به هریب از وصها تهیه ر دزنهایت با تل یرق تمرامی
8
الیههای اطالعاتی ایجاد شده دز سیستم اطالعا ت جغرافیایی ()GIS
پهنه مناسب پیانهاد شده است.

مواد و روشها
دز پژرهش حاضر از یکی از متدارلترین شیوههای مکاصیرابی دز
علم جغرافیا شه امررزه به صوز ت گستردهای نیز دز علم اقتصاد شهری
ر منطقهای مطرح است ،است اده شده است .برمبنای این زر ابتدا با
مطالعه ادبیا ت تجربی موجود دز زمینه هابهای لجستیکی موفق دنیرا
معیازهای مؤثر بر مکاصیابی مراشز لجسرتیب شارارززی بره ت کیرب
معیازهای دستوزی غیرجبرانی (عوامل زمینشناختی ر زیستمحیطی)
ر معیازهرای جبرانرری (هزینرهای) شناسررایی شردهانررد .سرپس فروینررد
مکاصیابی دز طی در مرحلره تکمیرل شرده اسرت .دز مرحلره ارل بره
منظوز شناسایی محدردههای امکاصپذیر استاص اص هاص جهت احرداث
پازک لجستیب ،الیههای اطالعاتی 2مربوط به هریرب از معیازهرای
غیرجبرانی (شه توزیع فضایی هر معیاز زا دز پهنره اسرتاص بره تصرویر
میشاد) با است اده از نرمافزاز  Arc GISتهیه شرده ر محردردههرای
جغرافیایی مربوط به این معیازها از پهنه استاص حذف شدهانرد .شرایاص
ذشر اسرت بره منظوز یکساصسازی راحدهای مطالعاتی با دزنظرگرفتن
مقیاس  1:3233333نقاههای تحلیلی موزد است اده ،سطﺢ اسرتاص به
بلوکهای  2دز  2شیلومتر ( 2213بلوک) تقسیمبندی شده است .13دز
مرحله درم به منظوز تهیه الیههای اطالعراتی مربروط بره معیازهرای
جبرانی (هزینهای) ،ابتدا براساس نظریههای مکاصیابی حرداقلشننرده
هزینرره ازائرره شررده دز قسررمت قبررل ر بررا توجرره برره رراز وب شلرری
فعالیتهای لجستیب بخش شاارززی ،یب مدل زیاضی شامل تمامی
معیازهای جبرانی ازائه ر برمبنای وص هزینه اسرتقراز مرشرز لجسرتیب
شاررارززی دز هریررب از  1223بلرروک ( 2دز  2شیلررومتر) راقررع دز
محدردههای امکاصپذیر استاص اص هاص به ت کیب معیازهرای جبرانری
محاسبه شد (به عباز ت دقیقتر از وصجا شه معیازهای جبرانی مختلرف
دازای رزص ر اهمیت یکسانی دز مکاصیابی مرشز لجستیب شارارززی
نیستند ،برمبنای مدل زیاضی ازائه شده ،رزص هرمعیاز (الیه اطالعاتی)
براساس شمیت هزینهای مرتب با وص معیاز تعیین شد) شه با توجه بره
8- Geographic Information System
9- Data Layers
 -13این تقسیمبندی باعث میشود محدردههای مطالعاتی از حیث مساحت ر ابعاد
یکساص شده ر مقیاس این محدردهها بر نتایج تحلیل تأثیرگذاز نباشد.
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گستردگی زیاد راحدهرای تحلیرل ر محاسربا ت ( 1223بلروک) انجرام
محاسبا ت جبری ر ماتریسی مربوطه دز محی نرمافزاز برنامرهنویسری
 C++انجام شد .سرپس برمبنرای محاسربا ت انجرام شرده ،الیرههرای
اطالعاتی موزرص معیازهای جبرانی دز محری نررمافرزازی Arc GIS
تهیه ر با یکدیگر تل یق شدند .گزینههای برترر بررای اسرتقراز پرازک
لجستیب شاارززی بلوکهایی هستند شه شمترین هزینه زا داشتهاند.
الیههای اطالعراتی ارلیره مروزد اسرت اده دز فروینرد پرژرهش دز

جدرل  1نااص داده شده است .فواصل (جادهای ر زیلی) موزد اسرت اده
دز مدل برای مبادی ر مقاصرد مختلرف بره صروز ت فاصرله شربکه از
نرمافزاز  Arc GISمحاسبه ر استخراج شده است .شایاص ذشرر اسرت
شه دادههای باز ززاعی ،باغی ر دامی جادهای اسرتاص نیرز بره صروز ت
دادههای خام بازنامههای جادهای برای سالهای  1223-23از سازماص
زاهدازی ر حملرنقل جادهای استاص اص هاص اخذ شده است.

جدول  -1الیههای اطالعاتی خام مورد استفاده در پژوهش
Table 1- Primary data layers

منبع

نوع

الیه اطالعاتی

Source

Type

Data layer

بردازی
()Vector
بردازی
()Vector

مناطق هازگانه ح اظت شده
()Four protected areas
مناطق شکاز ممنوش
()No-hunting areas

استاندازی اص هاص
()Governorate of Isfahan province
استاندازی اص هاص
()Governorate of Isfahan province
سازماص زمینشناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوز
)National organization of geology and mineral
(exploration

زستر
()Raster

طبقا ت ازت اعی ر
()Heights and slopes

سازماص زمینشناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوز
)National organization of geology and mineral
(exploration

بردازی
()Vector

محدردیتهای پوشش زمین (مراتع با تراشم باال ،مناطق جنگلی ،بیاهزازها ر
دزختچهزازها ،سطوح وبی ر باتال ها)
(Land cover restrictions (high-density pastures, forest areas,
))groves and shrubs, water levels and swamps

بردازی
()Vector

دشتهای سیالبی ر فررناست
()Flooded and collapsed plains

بردازی
()Vector

محدردههای مخاطره گسل (محدرده  2شیلومتری گسلها)
())Fault risk areas (5 km fault zone

سازماص زمینشناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوز
)National organization of geology and mineral
(exploration
سازماص زمینشناسی ر اشتاافا ت معدنی شاوز
)National organization of geology and mineral
(exploration
پژرهاگراص
()This study
سازماص جهاد شاارززی استاص اص هاص
)Agricultural jihad organization of Isfahan
(province
سازماص جهاد شاارززی استاص اص هاص
)Agricultural jihad organization of Isfahan
(province
سازماص صنعت ،معدص ر تجاز ت استاص اص هاص
)Industry, mine and trade organization of
(Isfahan province

شیب1

شهرها3

بردازی
()Vector

حریم زیستمحیطی
()Environmental privacy of cities

زستری
()Raster

ازاضی ززاعی ر باغی
()Agronomic and horticultural lands

بردازی
()Vector

راحدهای پررز دام ر طیوز
)(Cattle and poultry breeding units

بردازی
()Vector

صنایع تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت ززاعی ر باغی
(Agronomic and horticultural transformative and
)complementary industries

 -1پهنههای با شیب بیشتر از  %33برای احداث مراشز لجستیب مناسب نیستند (.)19
 -3با توجه به والیندگی قابلتوجه مراشز لجستیب ر همچنین براساس ضواب ر معیازهای زیستمحیطی استقراز راحدها ر فعالیتهای صنعتی ر تولیدی شاوز ایراص ترا شرعاش 23
شیلومتری شهر اص هاص ر  13شیلومتری سایر شهرهای بززگ استاص جهت احداث مراشز لجستیب با ممنوعیت ر محدردیت جدی مواجه هستند.

تحلیل مکانیابی مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد حداقلسازی هزینههای...

سازماص صنعت ،معدص ر تجاز ت استاص اص هاص
)Industry, mine and trade organization of
(Isfahan province
استاندازی اص هاص
()Governorate of Isfahan province
سازماص زاهدازی ر حملرنقل جادهای استاص اص هاص
(Road maintenance and transportation
)organization of Isfahan province
سازماص جهاد شاارززی استاص اص هاص
)Agricultural jihad organization of Isfahan
(province
ادازه شل زاهوهن استاص اص هاص
()Department of railways of Isfahan province
سازماص زاهدازی ر حملرنقل جادهای استاص اص هاص
(Road maintenance and transportation
)organization of Isfahan province
شرشت توزیع بر استاص اص هاص
)(Isfahan electricity distribution company

23

بردازی
()Vector

صنایع تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت دامی
)(Livestock transformative and complementary industries

بردازی
()Vector

مراشز شهری ر زرستایی
()Urban and rural settlements

بردازی
()Vector

مبادی رزردی ر خررجی باز
() Freight entry/ exit points

بردازی
()Vector

سردخانهها
()Cold storages

بردازی
()Vector

شبکه زاه وهن
()Railway network

بردازی
()Vector

شبکه جادهای (زاههای ترانزیتی ر زاههای اصلی)
))(Road network (Transit routes and main roads

بردازی
()Vector
مأخذ :یافتههای تحقیق

شبکه بر
)(Electricity network

Source: Research findings

معیارهای دستوری غیرجبرانی

عوامل زمینشناختی ر زیستمحیطی شره از مهرمتررین عرواملی
است شه دز فرویند مکاصیابی مراشز لجستیب باید دزنظر گرفته شوند،

ماخصشننده محدردههایی هستند شه برای احداث مراشرز لجسرتیب
دازای محدردیت ر ممنوعیت جردی هسرتند ( 22 ،28 ،21 ،38ر )22
(شکل .)1

شکل  -1الیههای اطالعاتی عوامل زمینشناختی و زیستمحیطی
Figure 1- Data layers of geological and environmental factors
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مکاص پازک لجستیب باید بهگونهای تعیین شود شه هزینه شل شربکه
حملرنقل حداقل باشد ( 28 ،21 ،38ر  )3 .)22عوامل مؤثر بر هزینره
است اده از ظرفیتهای لجستیکی موجود (سردخانههرا) :لحراظ شرردص
این اقالم هزینهای دز مکاصیابی پازک لجستیب با ایرن پریشفرر
صوز ت میگیرد شه دز احداث وص از امکانا ت موجود لجسرتیب اسرتاص
حداشثر است اده ممکن صوز ت پرذیرد ( 22 ،21 ،38ر  )2 .)22عوامرل
مؤثر بر هزینه احداث :عوامل مؤثر بر هزینه احرداث مرشرز لجسرتیب
عبازتند از -1 :فاصله از جاده (زاههای ترانزیتی ر زاههای اصرلی)؛ -3
فاصله از خطوط زاهوهرن ر  -2فاصرله از شربکه برر ( 21 ،38 ،33ر
.)22
براساس ساختاز هزینه تاریﺢ شده فو  ،مدل زیاضی مکاصیرابی
مرشز لجستیب شاارززی ،شمازندهها ،پازامترهرا ر متغیرهرای برهشراز
زفته دز وص به شرح زیر است:

معیارهای جبرانی و مدلسازی ریاضی

با توجه به زریکرد پژرهش حاضر مبنی بر شمینهسازی هزینههای
شبکه لجستیب جهت مکاصیابی ر تعیین پهنه مناسرب بررای احرداث
مرشررز لجسررتیب شاررارززی ،برمبنررای رراز وب شلرری فعالیررتهررای
لجستیب بخش شاارززی معیازهای جبرانی دز هاز دسته شلری زیرر
طبقهبندی شدهاند:
 )1عوامل مؤثر بر هزینه حملرنقل (نهادهها ر ستادهها) :با توجره
به اینشه باز تولیدی باید از مراشز تولید باز (ازاضری ززاعری ر باغرا ت،
راحدهای پررز دام ر طیوز ر مبادی رزردی باز بره اسرتاص از سرایر
استاصهای شاوز) دز پازک لجستیب تجمیع ر سپس از این مرشز بره
مراشز جذب باز (سکونتگاههای شهری ر زرستایی ،راحردهای صرنعتی
تبدیلی ر تکمیلی بخش شاارززی (به عنواص مصرفشنندگاص بخاری
از محصوال ت ززاعی ،باغی ر دامی به صوز ت نهاده تولیدی) ر مبرادی
خررجی باز از استاص به سایر استاصهای شاوز) توزیرع شرود ،بنرابراین
h

l

l

m

n

MinZ i  c AG  d ij AG j  cCO  d ij CO j  c AG  d ik AGOk  cCO  d ik COOk  c AG  d ij CA j 
j 1

k 1

k 1

j 1

j 1

q

l

l

v

k

h

g 1

k 1

k 1

j 1

j 1

j 1

cCO  d ij CC j  c AG  d ij IA j  cCO  d ij IG j c AG  d ik OAGk  cCO  d ik OCOk  cGO  d ig Rg
 : i  1,2,.....,1440مجموعرره شررل بلرروکهررای راقررع دز
محرردردههررای امکرراصپررذیر اسررتاص جهررت اسررتقراز مرشررز لجسررتیب
شاارززی؛
 : j  1,2,.....,4510مجموعه شل بلوکهای استاص (اعم
از امکاصپذیر ر امکاصناپذیر)؛
k  1,2,......,19

 :مجموعه شرل مبرادی رزردی (یرا

خررجی) باز استاص؛

g  1,2,.....,63
 :مجموعه شل سردخانههای استاص؛
 :فاصله بلوک  iام از بلوک  jام؛
d ij
 :فاصله بلوک  iام از مبدأ رزردی (یا خررجی)  kام؛
d ik
d ig

 :فاصله بلوک  iام از سردخانه  gام؛

 :فاصله بلوک  iام از نزدیبترین مسیر جرادهای
d iro
(موجود یا دز حال احداث)؛
 :فاصله بلروک  iام از نزدیربتررین مسریر زیلری
d ira
(موجود یا دز حال احداث)؛
 :فاصله بلوک  iام از شبکه بر ؛
d ie

 cRO d iro  cRA d ira  cE d ie
AG j

 :تناژ باز ززاعی ر باغی تولیدی خررجری از بلروک j

ام؛
 :تناژ باز دامی تولیدی خررجی از بلوک  jام؛
CO j
 :تناژ باز ززاعی ر باغی رزردی از مبدأ رزردی  kام
AGOk
باز به استاص از سایر استاصهای شاوز؛
 :تناژ باز دامی رزردی از مبدأ رزردی  kام باز به
COOk
استاص از سایر استاصهای شاوز؛
 :تناژ باز ززاعی ر باغی مصرفی رزردی به بلوک
CA j
 jام؛
 :تناژ باز دامی مصرفی رزردی به بلوک  jام؛
CC j
 :تناژ باز ززاعی ر باغی نهادهای (دز صنایع تبدیلی
IA j
ر تکمیلی محصوال ت ززاعی ر باغی) رزردی به بلوک  jام؛
 :تنراژ براز دامری نهرادهای (دزصرنایع تبردیلی ر
IG j
تکمیلی محصوال ت دامی) رزردی به بلوک  jام؛
 :تناژ باز ززاعی ر باغی خررجی از مبدأ خررجی
OAGk
 kام باز استاص به سایر استاصهای شاوز؛
 :تناژ باز دامی خررجی از مبدأ خررجری  kام براز
OCOk
استاص به سایر استاصهای شاوز؛
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 :ظرفیت سردخانه  gام؛
Rg
 :متوس هزینه راحرد شرایره براز مسریر جرادهای
c AG
تولیدا ت ززاعی ر باغی به ازای هر تن -شیلومتر؛
 :متوس هزینه راحرد شرایره براز مسریر جرادهای
cCO
تولیدا ت دامی به ازای هر تن -شیلومتر؛
 :متوس هزینره راحرد شرایره براز مسریر جرادهای
cGO
تولیدا ت شاارززی ر دامی به ازای هر تن -شیلومتر؛
 :هزینه ثابت (مستهلب شده) احرداث ر نگهردازی
cRO
مسیر جادهای به ازای هرشیلومتر؛
 :هزینه ثابت (مستهلب شده) احرداث ر نگهردازی
cRA
مسیر زیلی به ازای هرشیلومتر؛
 :هزینه ثابت احداث ر نگهدازی خطوط انتقال بر بره
cE
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ازای هرشیلومتر.

نتایج
شناسااایی مواادود هااای امنااا پااریر ج ااد ا اادا مر ا
لجستیک شاورزی

شکل  3سمت زاست محدردههای جغرافیایی مربوط به هریرب از
معیازهای غیرجبرانی مکاصیابی ر شکل  3سمت ر محردردههرای
امکاصپذیر ر امکاصناپذیر استاص اص هاص جهت احداث پازک لجستیب
شاارززی زا نااص میدهد .محدردههای امکراصپرذیر برا زنرگ ززد ر
محدردههای امکاصناپذیر با زنگ خاشستری ماخص شده است.

شکل  -2محدودههای امکانپذیر و امکانناپذیر استان اصفهان جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی
Figure 2- Potential and non-potential site options in Isfahan province for agricultural logistics park establishment

تولیل فضایی جریا بار شاورزی (تولیدی و مصرفی) در
پ نه استا
بار شاورزی تولیدی

شکل  2سمت زاست توزیع فضایی تناژ باز ززاعی ر باغی خررجی
(تولیدی) از بلوکهای استاص (دزرص استانی ر بررص استانی) ر شکل 2
توزیع فضایی تناژ باز دامی خررجی (تولیدی) از بلوکهرای
سمت
استاص (دزرص استانی ر بررص استانی) زا نااص میدهد .بررای محاسربه
تناژ باز ززاعی ر باغی خررجی از بلوکهرای اسرتاص ،ابتردا دز محری
نرمافزازی  Arc GISمجموش مساحت ازاضی ززاعی ر باغی موجود دز
هر بلوک محاسربه ر سرپس تنراژ براز ززاعری ر براغی خررجری هرر

شهرستاص به نسبت مجموش این مساحت دز هر بلوک بره بلروکهرای
مربوط به هماص شهرستاص تخصیص داده شده اسرت .بررای محاسربه
تناژ باز دامی خررجی از بلوکهای استاص نیز ابتدا دز محی نرمافزازی
 Arc GISراحدهای پررز دام ر طیوز مستقر دز هر بلوک شناسایی
ر مجموش ظرفیت عملکردی این راحدها محاسبه شرده اسرت .سرپس
تناژ باز دامی خررجی از هرر شهرسرتاص بره نسربت مجمروش ظرفیرت
عملکردی این راحدها دز هر بلوک به بلروکهرای مربروط بره همراص
شهرسررتاص تخصرریص داده شررده اسررت .از وصجررا شرره تقریبا تمامی
فعالیتهای بخش شاارززی استاص دز نیمه غربی وص راقع شده اسرت
( 12ر  ،)33مطابق با شکل  2بیشترین تناژ براز شارارززی خررجری
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(تولیدی) نیز به این نیمه استاص تعلق دازد .دز این نیمه میتواص به سه
منطقه متراشم فعالیت شاارززی اشازه نمود :ارل منطقه متراشم غررب
شه دز نزدیکی شهرهای گلپایگاص ،خوانساز ،فریدرناهر ر دازاص شکل
گرفته است .این منطقه به دلیل برخوزدازی از باز هرای نسربتا براال
جایگاه بخش محدردی از شاارززی دیم استاص نیز میباشرد .درمرین
منطقه متراشم شه دز مرشز استاص راقع شده ،بززگترین منطقه متراشم
شاارززی است شه به مرشزیرت شرهر اصر هاص شرکل گرفتره اسرت.

سومین منطقه نیرز دز جنروب اسرتاص ر دز اطرراف سرمیرم ر جنروب
شهرضا قراز دازد شه بره دلیرل رضرعیت مناسرب اقلیمری قسرمتی از
زمینهای شاارززی دیم اسرتاص نیرز دز ایرن منطقره راقرع شردهانرد.
همچنین به دلیل طبیعت شوهستانی این منطقه زمینهای شارارززی
وص ،برعکس منطقه متراشم مرشزی شمتر بهصوز ت یکپاز ه ر عمردتا
بهصوز ت مجزا ر پراشنده توزیع شدهاند.

شکل  -3توزیع فضایی تناژ بار کشاورزی خروجی در پهنه استان اصفهان
Figure 3- Spatial distribution of agricultural cargo tonnage existed across in Isfahan province

بار شاورزی مصرفی
بار شاورزی ن ااد ای ماورد اساتداد اانایب تبادیلی و
تنمیلی

توزیع فضایی تناژ باز ززاعی ر باغی نهرادهای
شکل  2سمت
(موزد است اده صنایع تبدیلی ر تکمیلری محصروال ت ززاعری ر براغی)
رزردی به بلوکهای استاص (دزرص استانی ر بررص استانی) ر شرکل 2
سمت زاست توزیع فضایی تناژ باز دامی نهادهای (موزد است اده صنایع
تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت دامی) رزردی به بلوکهای استاص (دزرص
استانی ر بررص استانی) زا نااص میدهد .برای محاسبه تناژ باز ززاعری
ر باغی نهادهای رزردی ابتدا دز محی نرمافزازی  Arc GISراحدهای
صنعتی تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت ززاعری ر براغی مسرتقر دز هرر
بلوک شناسایی ر مجموش ظرفیت عملکرردی وصهرا محاسربه شرده ر

سپس  23دزصد 1تناژ باز ززاعری ر براغی رزردی هرر شهرسرتاص بره
نسبت مجمروش ظرفیرت عملکرردی ایرن راحردها دز هرر بلروک بره
بلوکهای مربوط به هماص شهرستاص تخصیص داده شده است .بررای
محاسبه تناژ باز دامری نهرادهای رزردی نیرز بره زرشری مارابه ابتردا
راحدهای صنعتی تبدیلی ر تکمیلی محصوال ت دامری مسرتقر دز هرر
بلوک شناسایی ر مجموش ظرفیت عملکرردی وصهرا محاسربه شرده ر
سپس  23دزصد تناژ باز دامی رزردی هر شهرستاص به نسبت مجموش
ظرفیت عملکردی این راحدها دز هر بلوک به بلوکهرای مربروط بره
هماص شهرستاص تخصیص داده شده است .از وصجرا شره تقریبا تمامی
صنایع تبدیلی ر تکمیلی استاص دز نیمه غربی وص استقراز یافتهاند (12
 -1مطابق با وماز منتاره توس جهاد شاارززی اسرتاص اصر هاص ،بره دلیرل شمبرود
صنایع تبدیلی ر تکمیلی دز استاص ساالنه تنها حدرد  23دزصد محصوال ت شاارززی
تولیدی استاص فرورزی می شود.
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ر  ،)33مطابق با شکل  2بیشترین تناژ باز شاارززی نهادهای رزردی
نیز به این نیمه استاص تعلق دازد .دز این نیمه میترواص بره در منطقره
متراشم فعالیت صنعتی اشازه نمرود .ارلرین منطقره مترراشم دز شرمال
استاص ر پیراموص شهرهای شاشاص ر وزاصربیردگل شرکل گرفتره ر برا
تراشم اندشی به سمت ازدستاص دز منطقه مرشرزی متمایرل بره شرر
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استاص ادامه مییابد .درمین منطقه متراشم استاص شه البته بززگترین ر
مهمترین وص نیز می باشد ،منطقه متراشم مرشزی است شه حول شرهر
اص هاص شکل گرفته است .تراشم صنعتی دز ایرن منطقره بره سرمت
شر نیز متمایل شده ر مناطق اطرراف شرهر شوهپایره زا تبردیل بره
محلی برای راحدهای پراشنده صنعتی نموده است.

شکل  -4توزیع فضایی تناژ بار کشاورزی نهادهای ورودی در پهنه استان اصفهان
Figure 4- Spatial distribution of cargo tonnage of agricultural inputs entered across Isfahan province

بار شاورزی مصرفی سنونتگا های ش ری و روستایی

شکل  2سمت زاست توزیع فضایی تناژ باز ززاعی ر باغی مصرفی
رزردی (دزرص استانی ر بررص استانی) به بلوکهای استاص ر شرکل 2
توزیع فضایی تناژ باز دامی مصرفی رزردی (دزرص اسرتانی
سمت
ر بررص استانی) به بلوکهای استاص زا نااص میدهد .بررای محاسربه
تناژ باز ززاعی ،باغی ر دامی مصرفی رزردی به ترتیب  93دزصد تنراژ
باز ززاعی ،باغی ر دامری رزردی هرر شهرسرتاص بره نسربت مجمروش
جمعیت مراشز شهری ر زرستایی هر بلوک به بلوکهرای مربروط بره
هماص شهرستاص تخصیص داده شده است .از وصجا شه بخرش عمرده
سکونتگاههای استاص دز نیمه غربی وص استقراز یافته است ( 12ر ،)33
مطابق با شکل  2تقریبا تمامی مصرف محصوال ت شارارززی نیرز دز
این نیمه استاص زخ میدهد .دز این نیمه میتواص به سه منطقه متراشم
سکونتگاهی اشازه شرد شه این سه منطقه انطبا مکانی قابلتروجهی
با مناطق متراشم صنعتی ر شاارززی استاص دازند .ارلرین منطقره شره
البته بززگترین ر مهمترین وصها نیز میباشد ،منطقه مرشرزی اسرتاص

است شه حول شهر اص هاص شکل گرفته ر از نظام سکونتگاهی بسیاز
متراشمی برخوزداز است .درمین منطقه دز نزدیکی شهرهای گلپایگاص،
خوانساز ،فریدرصشهر ر دازاص ر سومین منطقه نیز دز شرمال اسرتاص ر
پیراموص شهرهای شاشاص ر وزاصربیدگل شکل گرفته است ر با ترراشم
اندشی به سمت ازدستاص دز منطقه مرشزی متمایرل بره شرر اسرتاص
ادامه مییابد.
انتخاب پ نه ا دا مر

لجستیک شاورزی

شکل  9الیه تل یقی نهایی زا نااص مریدهرد شره مطرابق برا وص
مناسبترین (شم هزینهترین) بلوکها جهت احرداث پرازک لجسرتیب
شاارززی با سبز پرزنگ نااص داده شده است.

بحث و نتیجهگیری
ساالنه مقادیر زیادی از محصوال ت شاارززی به صوز ت ضرایعا ت
از بین زفته ر خساز ت بززگری برر منرابع مرالی ر غرذایی شاروز رازد
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میشود .مهمترین علل ایجاد ایرن ضرایعا ت مربروط بره بخرشهرای
مختلف حملرنقل ،بستهبنردی ر دسرتهبنردی ،ذخیررهسرازی ر انبراز،
فرورزی ر توزیع محصوال ت شاارززی میشرود .یکری از زاهکازهرای

مطرح برای افزایش بهرهرزی دز زنجیره تأمین ر شاهش هزینرههرای
لجستیب بخش شاارززی ایجاد مرشز لجستیب شاارززی است.

شکل  -5توزیع فضایی تناژ بار کشاورزی مصرفی سکونتگاههای شهری و روستایی ورودی در پهنه استان اصفهان
Figure 5- Spatial distribution of cargo tonnage of agricultural consumption entered across Isfahan province

شکل  -6پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان
Figure 6- Optimal site for the construction of agricultural logistics park in Isfahan province

استاص اص هاص از جمله استاصهای شاوز است شره ایجراد پرازک
لجستیب شاارززی دز وص پیارنهاد ر توصریه شرده اسرت .پرژرهش
حاضر دزصدد شناسایی پهنه مناسب جهرت احرداث مرشرز لجسرتیب

شاارززی دز استاص اص هاص با زریکرد حداقلسازی هزینههای شربکه
لجستیب بوده است .دز این زاستا ابتدا معیازهای مؤثر برر مکراصیرابی
مراشز لجستیب شاارززی شناسایی ر سپس فرویند مکاصیابی دز طی

تحلیل مکانیابی مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان با رویکرد حداقلسازی هزینههای...

در مرحله تکمیل شد .دز مرحله ارل به منظوز شناسایی محدردههرای
امکاصپذیر استاص جهت احداث پازک لجستیب ،محدردههرای مربروط
به به معیازهای زمینشناختی ر زیستمحیطی از پهنره اسرتاص حرذف
شد ر دز مرحله درم براساس نظریههای مکاصیابی حداقلشننده هزینه
یب مدل زیاضی ازائه ر برمبنای وص هزینه اسرتقراز مرشرز لجسرتیب
شاررارززی دز هریررب از  1223بلرروک راقررع شررده دز محرردردههررای
امکاصپذیر به ت کیب معیازهای جبرانی محاسبه ر الیههای اطالعاتی
مربوط به هریب از این معیازها تهیره ر دزنهایرت تمرامی الیرههرای
اطالعاتی ایجاد شده با یکدیگر تل یق شدهاند.
مطابق با نتایج پژرهش پهنه مناسب جهت احداث مرشز لجستیب
شاارززی دز استاص اص هاص منطقهای راقع دز غرب مجموعه شرهری
اص هاص ر مابین شهرستاصهای تیراص ر شرررص ،نجرفوبراد ر لنجراص1
است .منطقه پیارنهادی بره عنرواص یرب راسرطه برین مراشرز تولیرد
محصوال ت ززاعی ،باغی ر دامی دز غرب اسرتاص ر مجموعره شرهری
اص هاص به عنواص یب مصرفشننده عمده محصوال ت ززاعی ،براغی ر
دامی عمل میشند .نزدیکی به وزادزاه غرب به شرمال ،امکراص ازسرال
مازاد محصوال ت غرب استاص به استاصهای شمالی ر شررقی شاروز زا
فراهم میورزد .این منطقه با قواعد ومایش سرزمین استاص اص هاص نیز
مطابقت دازد؛ راشه دز سند ومایش سرزمین استاص ،غرب اسرتاص بره
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فعالیتهای غیروالینده ر عمدتا شاارززی ر صنایع تبردیلی ر تکمیلری
اختصاص یافته است .با مطالعا ت صوز ت گرفته وب شرب موزدنیراز از
طریق یب خ لوله انتقال وب قابلتأمین بوده ر با توجه به اقلیم ایرن
منطقه ماکال ت مرتب با ولودگیهای شر اص هاص نیز دز وص رجرود
نررردازد .یافتههای این پرررژرهش ،توانایی سیستم اطالعا ت جغرافیایی
( )GISزا دز الگوسازی ر شمب به مکاصیابی مراشرررررز لجسرررررتیب
شارررارززی با معیازهای مختلف زمرررینشرررناختی ،زیستمحیطی ر
اقتصادی نااص میدهد .به منظوز پیانهادا ت وتی از وصجا شه مطرابق
با سند ومایش مراشز لجستیب شاوز احداث پازک لجستیب شاارززی
عالرهبر استاص اص هاص دز  13منطقه دیگر نیز پیانهاد شرده اسرت3،
میتواص به تحلیررل مکانیررابی پررازک لجسررتیب شاررارززی دز سررایر
استاصهای پیانهادی با اسرت اده از مردل برنامرهزیرزی زیاضری عردد
صحیﺢ مختل یا صررفا برنامرهزیرزی عردد صرحیﺢ پرداخت .از دیگر
موازدی شه میتواند به عنواص تحقیقا ت وتی اشازه گردد ،مکانیابی این
مراشز با دزنظر گرفتن الگوی هاب ر اسپوک 2دز حملرنقل با است اده
از تحلیل فضایی یا به صوز ت یب مدل زیاضری مخرتل نرد هدفره
است شه توابع هدف میتوانند به دنبال حداقلسازی هزینه حملرنقل
ر هزینههای زیستمحیطی باشند.
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Introduction: Annually, large quantities of agricultural products are wasted and a lot of damage is done to
the country's financial and food resources. The most important causes of this waste are related to the various
sectors of transportation, packaging, storage, processing and distribution of agricultural products. One significant
tool to increase in supply chain productivity and reduce logistics costs of the agricultural sector is to establish
agricultural logistics centers. The current study seeks to identify a suitable area for the construction of an
agricultural logistics center in Isfahan province. In this regard, criteria affecting the selection of locations for
logistics centers (compensatory and non-compensatory) were first identified and then the process of locating was
implemented in two separate phases. In the first phase, in order to identify potential site options for a logistics
center within the province, geographical boundaries associated with non-compensatory criteria were excluded
from the study. In the second phase, according to the mathematical model presented, the cost of establishing a
logistics center was calculated in possible sites in terms of compensatory criteria and then relevant geographic
data layers were developed and, at the end, all data layers were integrated.
Materials and Methods: This paper, first, studies the experimental literature in the field of successful
logistics centers across the world as to identify criteria affecting the location of agricultural logistics centers in
terms of non-compensatory grammatical (geological and environmental factors) and compensatory (measurable
factors with quantitative values) criteria. Next, the process of locating is implemented during two stage. In the
first stage, in order to identify possible sites for Logistics Park within the province, geographic data layers
associated with non-compensatory criteria are gathered and the respective boundaries are excluded from the
study. Note that in order to unify mapping units being studied with respect to 1: 2500000 scale map of analytical
maps used, the province is divided into 4510 separate blocks of 25 Km2. For the second stage, based on the
general framework of logistics activities, the spatial analysis is carried out for load flows (the production and
consumption profiles) of agronomic, horticultural and livestock. According to the location theories in
minimizing costs, a mathematical model is developed to compute costs of agricultural logistics center
establishment per each 1440 blocks located in potential sites in terms of compensatory criteria and then under the
Arc GIS software environment, all data layers related to these criteria are developed and integrated. The best
option is to install a block logistics center having the minimum cost. Due to the large volume of data gathered as
well as the variety of analysis and calculation units (blocks of 25 Km2), the C++ programmer is used to perform
algebraic and matrix calculations. (Road and rail) distances applied in the model for different origins and
destinations are calculated and extracted as the distance of the network through the Arc GIS software. Raw data
of road bill of lading blocks have been obtained from the Road Maintenance and Transportation Organization of
Isfahan for the period between 2013 and 2018 for the commodity groups including agronomic, horticultural and
livestock
Conclusion: The most optimal (least expensive) area for the establishments of an agricultural logistics center
is located in the west of the urban complex of Isfahan and between the counties of Tiran and Karvan, Najafabad
and Lenjan. The proposed area acts as an intermediary between the production centers of agronomic,
horticultural and livestock products in the west of the province and the urban complex of Isfahan as a major

1, 2 and 3- Ph.D. Student, Professor and Assistant Professor of Urban and Regional Economics, Isfahan University,
respectively.
(*- Corresponding Author Email: n_akbari@ase.ui.ac.ir)
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consumer of agronomic, horticultural and livestock products. Proximity to the west-north freeway makes it
possible to send the province's surplus products to the northern and eastern provinces of the country.
Keywords: Agricultural Logistics center, Compensatory and non-compensatory criteria, Locating, Spatial
distribution of load flows, Supply chain
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مقاله پژوهشی

ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران :رویکرد ارزش در معرض ریسک
)(VaR
صبا مرادی -1عذرا جوانبخت -*2حامد خلیلوندی

بهروزیار3

تاریخ دریافت1399/07/28 :
تاریخ پذیرش1399/12/03 :

چکیده
تولیدکنندگان در طول زمان با ریسکهای باالیی در ارتباط با بازده تولید مواجه میباشند .بیاطمینانی از سود بدست آمده در این واحددها سدامایه
گذاران را بیانگیزه و جذب سامایه را با مشکل روباو میکند .به طور کلی معیارهای اندکی بداای انددازهگیدای و یدی بیندی ریسدک سدود واحددهای
کشاورزی وجود دارد .مطالعه حاضا با هدف بارسی و ارزیابی ریسک سود صنعت یاواربندی با استفاده از معیار ارزش در معاض ریسک انجدا گاتدت و
باای این منظور از تکنیک شبیهسازی مونتکارلو بهاه گاتته شد .دادهها و اطالعات به کار رتته در این تحقیق از طایق یایگاه های اطالعاتی شداکت
سهامی یشتیبانی امور دا بانک ماکزی ایاان و بخشی از دادهها به صورت مصاحبه با محققان و متخصصین تغذیه دا و بازار نهادههای کشاورزی جمع
آوری شدند .این دادهها شامل قیمت هفتگی نهادههای خوراک دا و محصول طی سالهای  1383تا  1397مدیباشدد کده از اتزونده  @Riskجهدت
تجزیه و تحلیل آنها استفاده شده است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که ارزش در معاض ریسک هفتگی هدا رس گوسدالهیداواری در سدط 95
درصد با استفاده از دادههای  14ساله مذکور  302108ریال است و انتظار میرود در هفته بعد ازباآورد مدل با احتمال تنها  %5ضاری بیشتا از این مقدار
وجود نداشته باشد .مبلغ محاسبه شده  VaRباای ها رس گوساله در ها هفته رقم اندکی نمیباشد و ریسدک بداالی سدود را در ایدن صدنعت نشدان
می دهد .همچنین مؤثاتاین عوامل با سود واحدهای یاواربندی در ایاان به تاتیب قیمت نهاده گوساله ذرت و یونجده مدیباشدند .بندابااین بده منظدور
کاه ریسک سود واحدهای یاواربندی کنتال بازار این نهادهها توصیه میگادد.
واژههای کلیدی :ارزش در معاض ریسک ایاان یاواربندی گوساله ریسک سود شبیهسازی مونتکارلو

مقدمه

32 1

یکی از زیابخ های کشاورزی که باید به آن توجه ویدهه شدود
صنعت دامداری و دامپاوری است .ایجاد و توسدعه تعالیدت واحددهای
دامداری صنعتی در دهههای اخیا شتاب بیشدتای در اقتصداد کشدور
گاتته است به طوری که در حال حاضا سهم قابل توجهی از شدیا و
گوشت مصاتی توسط گاوداریهای صنعتی تأمین میشود .واحدهای
دامداری صنعتی به علت سامایهگذاریهای زیادی که در تاسیسات و
همچنین خاید دا های اصالح شده انجدا مدی دهندد بدا مخداطاات
گستادهتای نسبت به واحدهای دامداری سنتی روباو هسدتند .نتیجده
 1و  -2بددهتاتیددب تددار التحصددیل و اسددتادیار گدداوه اقتصدداد کشدداورزی دانشددکده
کشاورزی دانشگاه ارومیه
)Email: o.javanbakht@urmia.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
 -3استادیار گاوه علو دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
DOI: 10.22067/jead.2021.17805.0

نهایی چنین شاایطی بیثباتی درآمد سامایهگذاران واحدهای صدنعتی
میباشد .یکدی از مهدمتداین معیارهدای ارزیدابی عملکداد واحددهای
تولیدی سود است که شاخص مناسدبی نیدز بداای اتخداذ تصدمیمات
سامایهگذاران به حساب میآید .سود به عندوان یدک متغیدا مهدم در
توجیه صنعت یاواربندی گوساله معاتی شدده اسدت ( .)11در مطالعده
هاینگتون ( )7بازده خالص واحدهای یاواربندی گوساله در طول زمان
به شدت متغیا است که نشان مدیدهدد صدنعت یاواربنددی از جنبده
تاریخی یک سامایهگذاری ریسکی است .لذا بارسی عوامل موثا بدا
تغییاات مقدار سود و ریسدک واحددهای دامپداوری در طدول زمدان
اطالعات ارزشدمندی در مدورد نحدوه بده روز کدادن اسدتااتهیهدای
مدیایت ریسک در دستا قاار میدهد.
اماوزه نق مدیایت ریسدک در بنگداههدا بدا اسدتفاده از اقتصداد
سنجی ییچیده و مدلهای عد قطعیت در سامایهگذاریها یا رنگتا
شده است ( .)1مدیاان و سامایهگذاران نهادی اماوزه باای مددیایت
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ریسکهای مالی خود به معیار ارزش در معاض ریسک  (VaR)1روی
آوردهاند VaR .معیاری باای ریسک بالقوه بازار اسدت ( .)10بده بیدان
لینسمایا و ییاسون ( VaR )15یک عددد اسدت کده ضدار ناشدی از
حاکات نامال بازار یک یورتفوی را نشان میدهد .جوریون ( )9ریشده
ارزش در معاض ریسک را اتفاقات مالی اوایل دهه  1990با همگاایی
عواملی مانند تشار بانامهریزان باای کنتال بهتا ریسدکهدای مدالی
جهانی شدن بازارهای مدالی کده باعد مدیشدود مندابع در معداض
ریسکهای بیشتای قاار گیاد و همچنین ییشاتتهای تدنآوری کده
مدیایت گستاده ریسک را به یک واقعیت نه چندان دور تبدیل کداده
است؛ معاتی میکند .وجه اشتااک تما این اتفاقات نظارت و مدیایت
ضعیف ریسکهای مالی و از دست رتتن میلیاردها ریال است.
ارزش در معاض ریسک طاتداران زیادی را در بخ های مالی و
اقتصاد اناژی بدست آورده است .این کارباان  VaRرا باای مددیایت
ریسک خود و همچنین به عنوان ابدزاری بداای گدزارش ریسدک بده
دولت به کار میباند .بخ کشاورزی در به کارگیای این روش نسبتا
جدید از دیگا بخد هدا عقدب اتتداده اسدت .در حدال حاضدا تعدداد
معدودی از شاکتهای بدزر کشداورزی در دنیدا از  VaRدر بخد
های مدیایت و گزارش ریسک خود استفاده مینمایند .مانفاد و لوتولد
( )16در مطالعه خود بیان میکنند که  VaRمدیتواندد مزایدای قابدل
توجهی در بخ کشاورزی ارائده دهدد .اسدتفاده از  VaRدر صدنعت
کشاورزی دو مزیت دارد :اول این که یک آمار مختصدا و قابدل درک
باای مدیاان و تصمیمگیاان ارائه میدهد .دو اینکه میتواندد سدود
بالقوه را از ریسک زیانهای بزر جدا کندد .ابدزار سدنتی میدانگین-
واریانس و همچنین سایا ابزارهای تحلیل ریسک نمیتوانند این تمایز
را ایجاد نمایند ( .)6در این میان از زیابخ های مابدوط بده بخد
کشداورزی صددنعت یاواربنددی گوسدداله کدده معیدار سددود آن تاکیددب
ییچیدهای از قیمت نهادهها و ستاده را در بدا مدیگیداد یدک محدیط
منحصا به تاد باای تجزیه و تحلیدل  VaRخواهدد بدود .ایدن معیدار
اندازهگیای ریسک میتواند ابزار ساده و کاربادی بداای تعداالن ایدن
صنعت باشد .مدیاان واحدهای یاواربندی میتوانند با توجه بده معیدار
ارزش در معاض ریسک تصمیمات خود را باای آینده سامایهگدذاری
خود اتخاذ کنند .در واحدهای یاواربنددی مددیا مدیتواندد بدا اجداای
استااتهیهای مدیایت ریسک  VaRرا کاه دهد .همچنین ممکن
است مواقعی وجود داشته باشد که واحدد یاواربنددی بده یدک مقددار
خاص  VaRراضی باشد و بدون اجداای اسدتااتهی مددیایت ریسدک
مایل به یذیاش ریسک مابوط به یاواربندی در آینده باشد .استفاده از
 VaRممکن است بسیاری از مشکالت ریسکی را کاه دهد (.)9
در مطالعات مختلفی ریسک واحدهای کشاورزی مورد بارسی قاار
گاتته است؛ به عنوان مثال بالسکو و همکاران ( )4با استفاده از تابع
1- value at risk

سود تاثیا آب و هوا با سود واحدهای گاوداری ایاالت متحده تحلیدل
شده است .آنها مسائل مابوط به آب و هوا و شاخص بیمده در مقابدل
شاایط نامساعد را مورد مطالعه قاار دادند .نتدایج ایدن تحقیدق نشدان
میدهد که تن های آب و هوایی شدید بده لحداا اقتصدادی اثداات
قابل توجهی با متغیاهای عملکاد و سدود گداوداری دارد .جدانزن ()8
طی مطالعهای در ایالت آیووا به منظور ارزیابی یتانسیل  PMR2یدک
ناخ حداکثا سازی سود  PMRرا توسدعه داد کده رشدد سداالنه یویدا
قیمت محصول و هزینهها را در با میگیاد .نتایج سدود تحقدق یاتتده
نشان میدهد که  EPM3نسبت به رشد  24/35 PMRدالر بده ازای
ها را عملکاد بهتای داشته است .با این حال شبیهسازیهایی کده
باخی محدودیتهای مطالعه را کاه مدیدهدد منجدا بده عملکداد
 EPMبا  102/06دالر به ازای ها را شد .در تحقیق الرسدن ()13
به منظور تعیین موثاتاین عوامل تاثیاگدذار بدا سدودآوری واحددهای
یاواربندی با استفاده از دادههای اقتصدادی و تولیددی گداوداریهدای
غاب ایاالت متحده توابع تولیدد بداآورد شددند .نتدایج نشدان داد کده
عوامل اقتصادی مانند قیمت گاو و هزینه خوراک بیشتاین تاثیا را بدا
سودآوری این واحدها دارند .همچنین متغیاهای ناخ تبدیل مواد نداخ
رشد روزانه و تعداد روزهای دوره تاثیا زیادی با تغییاات سود داشتند.
همچنین نتایج باآورد تابع تولید نشان داد که با اتزای قیمدت ذرت و
گوساله سود کاه مییابدد و مددیاان یاواربنددی بایدد طدول دوره
یاواربندددی را کدداه دهنددد .در مطالعدده دیگددای از یاوانینگسددی و
همکاران ( )21باای مطالعه ریسک صنعت یاورش طیدور و نوسدانات
قیمت تداوش در جداوه شداقی انددونزی از روش ارزش در معداض
ریسک و شبیهسازی مونتکارلو باای اندازهگیای ریسک این صدنعت
استفاده کادند .نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مزارع جوجدهکشدی
گوشتی احتمدال خطدا از دسدت رتدتن  54/27درصدد را بده عندوان
بیشتاین ریسک طبقهبندی میکنند .در این واحددها هزینده خدوراک
بیشتاین سهم هزیندهای را بده خدود اختصداص داده اسدت .مدولتز و
همکاران ( )18در مطالعهای جهت تعیین میزان تولید بهینه ذرت باای
صنعت یاواربندی گوساله در تگزا و باآورد حداکثا سدود تجزیده و
تحلیل حساسیت را در نسبتهای مختلف قیمت ذرت و قیمدت دا در
چهار تابع مختلف انجا دادند .با اسا نتایج این تحقیق تابع مکعب
دقیقتاین مدل با اسا  R2شناخته شد و در تحلیل حساسیت مدل
درجه دو دقیقتاین مدل تحت نسبتهای مختلف است .با توجده بده
بارسیهای انجا شدده مطالعدات محددودی در مدورد ریسدک سدود
محصوالت کشاورزی در ایاان صورت گاتته است که به علت ارتبداط
اندک آنها با تحقیق حاضا از بیان آنها صداف نظدا شدده اسدت .لدذا
شکاف موجدود در مطالعدات داخلدی در زمینده بارسدی ریسدک سدود
2- Profit Maximization Rule
3- End-Point Marketing
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گاوداریهای صنعتی تعال کشور با تعالیت یاواربنددی در سدال 1395
توسط ماکز آمار ایاان تعداد گاوداریهای صنعتی تعال کشور 18547
واحد با ظاتیت  2829667را دا میباشد 40 .درصد از گوسالههای
یاواری در ایاان از نهاد هلشتاین اصیل و آمیخته میباشد کده از بدین
همه نهادها نهاد هلشتاین بیشتاین تااوانی را داشدت .لدذا در مطالعده
حاضا نهاد دا یاواری در گاوداریهای صنعتی گوساله ندا هلشدتاین
در نظا گاتته شد .با توجه به اینکه متغیاهای عملکاد تاکتور مهمدی
در ارزیابی سود و ریسک سود این صنعت محسوب میشوند جدول 1
مقادیا متغیاهای عملکاد به کارباده شده در محاسدبه سدود را نشدان
میدهد.

ضاورت مطالعات بیشتا در بخ کشاورزی را آشکارتا مینماید.
با توجه به آنچه بیان گادید در این یهوه با تکیه با مطالعدات
ذکا شده و با استفاده از یدک مجموعده از دادههدای تداریخی قیمدت
نهادههای خوراک دا قیمت خاید گوسداله هزیندههدای بهداشدت و
باخی متغیاهای عملکداد ریسدک سدود هدا رس گوسداله یداواری
محاسبه و عوامل موثا با آن طی سالهدای  1383-97بدا اسدتفاده از
ابزار  VaRمورد تجزیه و تحلیل قاار میگیاد .کدارباد ابدزار ارزش در
معاض ریسک در کشاورزی را میتوان یکی از مزیتهای این مطالعه
نسبت به سایا یهوه ها دانسدت .طبدق آخداین نتدایج آمدارگیای از

جدول  -1مقادیر متغیرهای عملکرد مربوط به گوساله هلشتاین در وزنهای متفاوت
Table 1- The amount of performance variables of Holstein calves at different weights
وزن گوساله ()kg
متغیرهای عملکرد
Calf weight
The performance variables
100- 200
200- 300
300- 600
ناخ رشد روزانه ADG
1.4
1.5
1.3
Average daily gain
ناخ تبدیل مواد DMFC
1-5
1-7
1-7
Dry matter feed conversion
ناخ ما و میا MORT
2%
2%
2%
Mortality rate
ماخذ :متخصصین تغذیه دا
Reference: Animal nutritionists

جدول  -2ترکیب جیره گوساله پرواری
Table 2- Composition of fattened calf rations

ترکیب جیره گوساله پرواری در وزنهای متفاوت

ترکیب کنسانتره جیره پیشنهادی گوساله
Concentrate composition of the proposed calf ration

درصد

ترکیبات

درصد

ترکیبات

Percent

Components

Percent

Components

2

جوش شیاین

10

جو

0.5
1

Baking soda

اکسید منیزیم
Magnesium oxide

نمک
Salt

60
5

مکمل معدنی و ویتامین
1
1
100

Mineral supplement and
vitamin

بنتونیت
Bentonite

جمع کل
Total

15
3

Composition of fattened calf rations at different
weights
وزن گوساله ()kg
Calf weight

Barley

300600

200300

100200

ذرت

70%

65%

60%

20%

25%

30%

10%

10%

10%

Maize

کنجاله سویا
Soybean meal

یودر گوشت
Meat powder

Dietary
components

کنسانتاه
concentrate

یونجه
Alfalfa

تفاله تا چغندر قند
Wet pulp of sugar
beet

سبو
Bran

کلسیم دی تسفات
1.5

ترکیبات جیره

Calcium
diphosphate

100%

ماخذ :متخصصین تغذیه دا
Reference: Animal nutritionists

100%

100%

جمع کل
Total
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در این یهوه صاتأ واحدهای صنعتی مورد مطالعه قاار گاتدت.
با توجه به اینکه در این واحدها شاایط محیطدی تقایبدا ثابدت اسدت؛
عواملی مانند تصل و شاایط جغااتیایی در نظا گاتته نشدد .همچندین
این عوامل محیطی در مطالعده بالسدکو و همکداران ( )3و لدورنس و
همکاران ( )15تاثیا قابل توجه و معنیداری با روی سدود نداشدت .در
جدول  2تاکیبات جیاه تعیین شده باای گوساله یداواری و کنسدانتاه
مصاتی آنها ارائه شده است.
با توجه به متغیاهای عملکاد و جیاه تعیین شده در جداول بداال و
با تاض دورههای یاواربندی ش ماهه و دو دوره در سال سدود هدا
را دا محاسبه میشود.

مواد و روشها
تغییا مداو سودآوری واحدهای اقتصادی مدتهاسدت کده مدورد
نگاانی مدیاان این واحدها است .مقیا های ریسدک بامبندای سدود
یک نماینده منطقی تخمین ریسک این تعالیتها به حساب میآید .در
این مطالعه سودآوری اقتصادی صنعت یاواربندی در ایاان به ازای ها
را دا به شکل انتظاری آن تخمین زده شد که احتساب هزینههای
ضمنی آن را از سود حسابداری متمایز میکند .الز به ذکا اسدت کده
در محاسبه و یی بینی سود ها رس گوسداله بده دلیدل عدد وجدود
بازارهای آتی در ایاان و همچنین ضعف در سیستم آمارگیای طی این
سالها و نبود قیمتهای متنوع جهت محاسبه قیمدتهدای انتظداری
قیمت اسمی به عنوان قیمت انتظاری در نظا گاتته شد و سود اسمی
همان سود انتظاری تاض میشود .شکل کلی سود انتظاری به صورت
معادله زیا است:
]E[ t+25]=E[TRt+25] - E[TCt+25
For t = 1, 2, …, 25
()1
سدود هفتگدی هدا را دا و  TRو  TCبده
که در رابطده تدو
تاتیب درآمد کل و هزینه کل در هفتههای یاورش دا میباشند کده
مطابق با دوره یاواربندی ش ماهه ها دوره  25هفته در نظا گاتته
شده است و ]∙[ Eنشانه انتظداری بدودن متغیاهاسدت TR .و  TCبده
صورت روابط ( )2و ( )4تعایف میشوند:
()2
)]E[TRt+25]=E[LCPxt+25]*SaleWt+25*(1–[MORTt+25
*0.96
 LCPxقیمت تاوش تحقق یاتته ها کیلو گاو بده صدورت زندده

تاوش در ها هفته است  SaleWوزن دا در طی هفتههدای دوره و
 MORTناخ ما و میا مابوط به هفتدههدای رشدد گوسداله اسدت.
همچنین مقدار ثابت  0/96باای تنظیم کاه وزن در زمان حمل دا
به بازار در نظا گاتته شده است؛ به ایدن معندی کده تدا  0/04درصدد
احتمال کاه وزن دا در زمان انتقال به بازار وجدود دارد .در هنگدا

طااحی معادالت باای یی بینی سود انتظاری در واحدهای یاواربندی
گوساله تاض شده است کده ایدن واحددها در طدی دوره یاواربنددی
خوراک مورد نیاز دا را خایداری میکنند همچنین گاوهدای یداواری
در هنگا ذب وزن یکسانی دارند .با توجه به مطالعده هاینگتدون ()2
وزن دا در انتهای ها هفته به صورت زیا قابل محاسبه است:
]SaleWt+25 = W0 + [ADGt+25 * DOF
()3
که  W0وزن گوساله در ابتدای دوره و ADGناخ رشد روزانده دا
است که چندین ناخ را با توجه به سن گوساله شامل میشودDOF1 .
تعداد روزهای دوره یاواربندی ( 180روز) تعایف میشود .کدل هزینده
های یاواربندی از روابط زیا بدست میآیند.
E[TCt+25] = E[TVCt+25] + YC
()4
 TVCهزینههای متغیا یاواربندی دا باای هدا رس گوسداله و
 YCهزینههای ثابت تغذیه گاو به ازای ها رس تعایف میشود .الز
به ذکا است که بدا توجده بده محددویتهدای موجدود در جمدعآوری
اطالعات در این مطالعه تقط هزینههای متغیا در نظا گاتته میشوند
و لذا سود متغیا محاسبه میگادد .هزینههای متغیا انتظداری مطدابق
رابطه زیا بدست میآیند:
()5
]E[TVCt+25]= E[FCC0] + E[TFCt+25] + E[VCPHt+25] + E[ICt+25

که  FCCهزیندههدای خایدد دا در ابتددای دوره  TFCهزینده
خاید خوراک دا در ها هفته  VCPHهزینه مااقبتهای دامپزشکی
ها رس در ها هفتده و  ICهزینده تاصدت بدا توجده بده نداخ سدود
سپادههای کوتاهمدت بانکی میباشد .نحوه محاسبه متغیاهای معادلده
( )5در روابط زیا ارائه شده است:
()6

]E[FCC0] = W0 * E[LCPxt

()7
E[TFCt+25]= E[DMFP t+25]*E[DMFC t+25] * E[ADG t+25]*DOF

معادله ( )6نشان مدیدهدد کده هزینده خایدد گوسداله  FCCtدر
ابتدای دوره به صورت حاصلضاب وزن گوساله خایداری شده  W0در
قیمت گوساله ( LCPxبه صورت زنده خایدد) محاسدبه مدیشدود .در
مطالعه حاضا وزن اولیه گوساله در ابتدای خوراکدهی  100کیلدوگا
منظور شده است .با توجه به رابطه ( )7هزینه خوراک  TFCها رس
تابعی است از تعداد روزهای دوره یاواربندی  DOFناخ رشدد روزانده
دا در مااحل رشد  ADGناخ تبدیل مدواد غدذایی خشدک DMFC
(ضایب تبدیل یا به عبارتی مقدار خوراک الز باای اتزای وزن دا
به اندازه یک کیلوگا که به دلیل کارباد جیاه متفداوت در دورههدای
مختلددف رشددد گوسدداله و تغییددا ندداخ رشددد دا در مااحددل مختلددف
1- Days on Feed

ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران :رویکرد ارزش در معرض ریسک

یاواربندی متفاوت است) و قیمت خدوراک بده صدورت مداده خشدک
 DMFP1است .در این روابط  DMFPیدا قیمدت مدواد غدذایی الز
باای اتزای یک کیلو وزن گوساله به صورت زیا محاسبه میشود:
= ]E[DMFP t
((E[Pxit] * DP * PI
()8
که در رابطه تو  nتعداد مواد تشکیلدهندده جیداه  Pxقیمدت
مواد تشکیلدهنده جیاه  DPدرصد خشکی مواد تشکیلدهنده جیداه
(تفاضل یک از درصد رطوبت) و  PIدرصد مدواد در جیداه غدذایی دا
تعایف میشوند .در نهایت هزینه تاصدت سدامایه  ICدر رابطده ()9
تعایف شده است که به صورت حاصل ضاب نصف هزینه کل متغیدا
در ناخ سود سپاده کوتاهمدت بانکی محاسبه میگادد .با تقسیم ایدن
هزینه تاصت محاسبه شده با تعداد روزهای سال هزینه تاصدت هدا
روز محاسبه میشود.
()9
E[IC]=( (YC+E[FC]+E[VC])+E[FCC])*DOF* IR/365
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(:)19
 -1تعیددین تاآیندددهای احتمددالی و یارامتاهددای تاآینددد بدداای
متغیاهای مالی.
-2شبیهسازی تاضی قیمت باای کلیه متغیاهای مدورد اسدتفاده.
الز به ذکا است که تغییاات قیمتهای تاضی از شبیهسازی توزیدع
های مشخص شده بدست میآید.
 -3محاسبه و تعیین سود دارایدی در زمدان  tاز روی قیمدتهدای
شبیهسازی شده
 -4تکاار مااحل  2و  3به دتعات زیاد مثال  1000تا  100000بار
به منظور تشکیل توزیع احتمال
 -5اندازهگیای ارزش در معاض ریسک در سط اطمینان ( )1-
از روی توزیع شبیهسازی شده سود در زمان t
تکنیکهای شبیهسازی مونتکارلو به دلیل اینکه میتوانند کلیده
عوامل غیا خطی ریسدک و همچندین تمدا مشخصدههدای تدوزیعی
مطلوب مانند دنبالههای یهن و نوسانات متغیا در طول زمدان را مدورد
توجه قاار دهند به مااتب قویتدا و منعطدفتدا از سدایا شدیوههدای
شبیهسازی عمل مینمایند ( .)5قدرت عمل روش مذکور بده عدواملی
چون تاض توزیع مناسب باای دادهها بستگی دارد ( .)23باای بارسی
توزیع دادههدا آزمدونهدای زیدادی از جملده آزمدونهدای اندرسدون
دارلینگ 2کلوموگوف -اسمیانوف شدایپاو -ویلدک و غیداه ییشدنهاد
میشود .در مطالعه حاضا به جهدت ییوسدته بدودن ماهیدت دادههدا از
آزمون اندرسون-دارلینگ اسدتفاده شدده اسدت .ایدن آزمدون یکدی از
آزمون های آماری باازش توزیع است .در آزمون اندرسدون -دارلیندگ
این تاضیه بارسی میشود که آیا دادهها از توزیع مدورد نظدا ییداوی
می کنند یا خیا .در این آزمون روشی باای باآورد یارامتا توزیع در نظا
گاتته نمی شود .در این صورت آماره آزمون و ناحیه بحاانی به صورت
نایارامتای تعیین میشوند و در عمل هنگدا اسدتفاده از ایدن آزمدون
گاوه یا خانوادهای از توزیعها در نظا گاتته میشود (.)24
در محاسبه ارزش در معاض ریسک حداکثا خسارت ممکن یدک
یاتفوی ( )VaRبا توجه به تابع چگالی خسارت کده بدا  fنمدای داده
میشود اندازهگیای میگدادد .ارزش در معداض ریسدک در حقیقدت
کوانتیددل تددابع  fدر سددطوح بحاانددی ( α =0/05و  )α =0/01اسددت.
بنابااین طبق تعایف:

با استفاده از روابط مذکور باای ها هفته سود انتظاری یک رس
گوساله یاواری طی دوره یاواربندی محاسبه گادیدد کده بده تشدکیل
 717رقم سود هفتگی باای دوره زمانی مهاماه  1383تدا اسدفند مداه
 1397منتهی شد.
در مطالعه حاضا ریسدک سدود هدا رس دا بده روش ارزش در
معاض ریسک تعیین میشود .ارزش در معاض ریسک نوعی تحلیدل
آماری است که عمددتا در تعیدین کمدی ریسدک بدازار کدارباد دارد و
بیشتاین زیان مورد انتظار را تحت شاایط عادی بازار و طی یک دوره
زمانی مشخص و در یک سط اطمینان معین انددازهگیدای مدیکندد
( )22که این معیار ریسک یاتفوی را صاتا در یک عدد تحت عندوان
ارزش در معاض ریسک خالصه میکند.
روشهای محاسبه  VaRبده دو ندوع یارامتایدک و نایارامتایدک
تقسیم میشود .در روش یارامتایک کداربا نیازمندد تداض روشدنی از
توزیع بازده است که روش واریانس-کواریانس محبوبتاین نسدخه از
این روش خاص است .روش نایارامتایک شامل شبیهسازی تاریخی و
شبیهسازی مونتکارلو میباشد .اسا همه روشهای نایارامتایک بدا
این تاض قاار دارد که روند حاکت بازدههدا و ریسدک آنهدا در آیندده
نزدیک تا حدود زیادی از گذشدته آن ییداوی مدینمایدد بندابااین بدا
استفاده از اطالعات تاریخی میتوان در مورد روند آیندده آن بدازدههدا
اظهار نظا نمدود ( .)25در ایدن میدان روش موندتکدارلو نسدبت بده
مدلهای دیگا روش قابل اتکاتای بوده و به واقعیت نزدیکتدا اسدت
()23؛ بنابااین احتمال بیشتای وجدود دارد کده بداآورد دقیدقتدای از
ارزش در معاض ریسک را در اختیار قاار دهدد .مااحدل شدبیهسدازی
مونتکارلو باای بدسدت آوردن ارزش در معداض ریسدک عبارتندد از

()10
تابع توزیع احتمال ناخ تغییاات سدود اسدت.
در رابطه تو
در این رابطه اگا  Lمنفی باشد به عنوان درصد زیان سدامایهگدذاری
محسوب میشود ( VaR .)9باابا با ناخ تغییداات بحااندی اسدت و در
) میباشد .یس از شبیهسازی
حقیقت کوانتیل سط اطمینان (

1- Dry Matter Feed Price

2- Anderson-Darling Test

52

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،35شماره  ،1بهار 1400

ارزش در معاض ریسک  VaRبا استفاده از تابع توزیدع احتمدال سدود
که حاصل شبیهسازی با رایانه است بدست میآید .در تعایف ارئه شده
توسط مک نیل و همکاران ( )17از  VaRبا توجه به سط اطمیندان
 VaRدر سط اطمینان  pکدوچکتاین عددد  լبدسدت
آمده است؛ به طوری که احتمال اینکه ضار  Lاز  լتخطی کند بزرگتا
از  1-pنباشد .یعنی:
()12

ریسک چند دورهای باابا با حاصل ضاب ریشه دو تعدداد دورههدا در
ارزش در معاض ریسک یدک دورهای اسدت .همچندین بداای
ارزش در معاض ریسک با ناخ کمتای اتزای مییابد .بدین تاتیدب
 VaRبا تغییا دوره نگهداری تغییدا مدیکندد و بده نحدوهی تغییدا
بستگی دارد .در مطالعه حاضدا ارزش در معداض ریسدک دوره آتدی
یاواربندی در سط اطمینان  95درصد با استفاده از  VaRهفتگدی در
سط  95درصد محاسبه و یی بینی میشود .بددین منظدور از رابطده
( )15بهاه گاتته شده است (.)9

که  FLتابع توزیع بازده است .بنابااین در این عبارت  VaRچندک
تابع ضار میباشد .از تعایف تو به سادگی نتیجه میشود کده VaR
تابعی غیانزولی با حسب  pمیباشد .زیاا با تاض این کده
اسدت و
و نتیجه میشود کده
باشد آنگاه
بنابااین:
()13
()14
به طور کلی هدف از تحلیل حساسیت بارسی میزان شباهت یک
مدل با یک سیستم واقعی یاتتن ماتبطتداین یارامتاهدای ورودی بدا
متغیا خاوجی یاتتن یارامتاهای کم اهمیت و حذف آنها یاتتن رابطه
بین متغیاهدا و میدزان تداثیا آنهدا بدا یکددیگا اسدت ( .)2در تحلیدل
حساسیت روابط بین یارامتاهای ورودی تعیین شده و تاثیا ها یک از
این یارامتاها با خاوجی مدل سنجیده مدیشدود تدا یارامتاهدایی کده
بیشتاین تاثیا را با نتیجه دارند به عنوان حسا تداین و مهدمتداین
متغیاهای ورودی مداتبط بدا متغیدا خاوجدی شناسدایی شدوند .یدک
رگاسیون چند متغیاه توسط اتزونه  @Riskبداای تحلیدل حساسدیت
سود انتظاری شبیهسازی شده ها متغیا ورودی به صورت زیدا بداآورد
میشود:
 )1کلیه نهادههای اصلی مانند قیمت نهادههای خدوراک و قیمدت
گوساله خایداری شدده وارد معادلده مدیگادندد .از میدان نهدادههدای
خوراک نهادههایی که سهم باالیی در جیاه دا دارند انتخاب و توزیع
متناظا با آنها تعیین میشود.
 )2در ماحله دو نهادههای با باالتاین همبستگی با سود به مدل
رگاسیونی وارد میشوند.
 )3متغیاهای موجود در رگاسیون با مقدار ضدایب متغیاهدا رتبده
بندی میشوند (.)20
این ضاایب رگاسیون میتوانند به صدورت یدک نمدودار تورندادو
نشان داده شوند که در آن متغیدا بدا بداالتاین مقددار مطلدق (اعمدال
بیشتاین تاثیا با متغیا سود) در باال قاار میگیاد .ضداایب رگاسدیون
نشاندهنده تغییا در انحااف معیار متغیا وابسته میباشند که ناشدی از
یک واحد انحااف در متغیاهای مستقل میباشد.
یی بینی ارزش در معاض ریسک باای هفتهها یا دورههای آینده
ارزش در معداض
با اسا قاعدده جدذر زمدان اسدت .بداای

()15
در رابطه تو  VaRiارزش در معاض ریسک سدود هفتده iا در
آینده؛  µمیانگین سود هفتههای مورد مطالعه؛  P%95نقطه روی نمودار
توزیع احتمال خاوجی که به ازای آن خطای مورد نظا  5درصد خواهد
بود؛ به عبارت دیگا صدک  95ا از توزیع خاوجی (ارزش در معداض
ریسک در سط  95درصد) و  Tاتدق زمدانی مدورد مطالعده در آیندده
است .اطالعات مورد نیداز از طایدق یایگداههدای اطالعداتی شداکت
سهامی یشتیبانی امور دا بانک ماکزی ایاان و بخشی از دادههدا بده
صورت مصاحبه با محققان و متخصصین تغذیه دا و بازار نهادههدای
کشاورزی جمعآوری شدند .دادهها به صدورت هفتگدی و میدانگینی از
هزینهها قیمتها و درآمد ها رس گوساله باای تما شهاهای ایاان
طی سالهای  1383تا  1397در نظدا گاتتده شدد و بداای تجزیده و
تحلیل از نا اتزارهای  @Risk7.6و  STATA14استفاده شده است.

نتایج و بحث
در مطالعه حاضا به منظور بارسی ریسک سود صنعت یاواربندی
ابتدا سود هفتگی ها رس دا با توجه به شاایط رشد دا در هفتههای
مختلف یاواربندی و قیمت اتفدا اتتداده نهدادههدا و محصدول در آن
هفتهها محاسبه شد .دو جزء بزر هزینه واحدهای یاواربندی هزینه
خاید خوراک و هزینه خاید گوساله میباشدند کده در نمدودار  1روندد
حاکت این دو هزینه و درآمد در  29دوره یاواربندی طدی سدالهدای
 1383تا  1397نشان داده میشود .نگاهی به روند تغییاات این هزینه
ها طی سالهای مورد مطالعه اتزای چشمگیای را به صدورت هدم
زمان در هزینه خاید گوساله و هزینههای خاید خوراک نشان میدهد.
در جدول  3آمار توصیفی از سود هفتگی و سود دورهای محاسدبه
شده گزارش شده است.
میانگین سود دورهای محاسبه شده  3714167ریدال بدا انحدااف
معیار  7948440ریال است که با اسدا بارسدی آمدار موجدود ایدن
انحااف معیار بیشتا تحت تاثیا سود بدسدت آمدده در سدال  97بدوده
است .در سالهای اولیه سود ها رس ناچیز و نزدیک به صفا بدود و
در  90درصد دورهها سود متغیای کده بدسدت آمدده اسدت کمتدا از
 8000000ریال بود .نمودار  2روند سای زمانی سدود متغیدا هفتگدی
محاسبه شده طی سالهای  1383تا  1397را نشان میدهد.
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نمودار  -1روند سری زمانی درآمد و هزینههای  29دوره پرواربندی طی سالهای مورد مطالعه (واحد :ریال)
Figure 1- Time series trend of income and costs of 29 fattening periods over the studied years

مأخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

جدول -3آمار توصیفی از سود هر رأس گوساله طی سالهای  1383تا ( 1397واحد :ریال)
)Table 3- Descriptive Statistics of per Head Cattle Profit During 2004-2018 (Unit: Rials

سود هفتگی

سود هر دوره

Weekly profit
1362865
3431911
-1881111

Profit of each period
3714167
7948440
-1881111
38856000

38856000

Mean
SD
Min
Max

ماخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

نمودار  -2روند سری زمانی سود هفتگی محاسبه شده هر رأس دام طی سالهای  1383/7تا ( 1397/12واحد :ریال)
Figure 2- Time series trend of calculated weekly profit of each cattle during 7/2004 to 12/2018

مأخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings
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با توجه به نمودار تو تا ابتدای دهه  90سود هفتگی کسب شده
توسط دامداران نوسانات چشمگیای نداشته است .در سالهدای 1390
 91و 92با اتزای قیمت گوشت گوساله در سود اقتصادی هدا رس
دا یاواری اتزای زیادی دیده میشود .همچنین در سال  97اتزای
بسیار زیادی در سود یاواربندی مشاهده میگادد .الز به ذکدا اسدت

که طی این سالها هزینه خوراک دا نیز اتزای چشمگیدای داشدته
است .با این حال اتزای قیمت گوشت گوساله تاثیا بیشتای با سدود
ها را داشته است .در نمودار  3سود متغیا ها رس در آخا  29دوره
یاواربندی آمده است.

نمودار  -3روند سود متغیر محاسبه شده برای  29دوره پرواربندی مورد مطالعه (واحد :ریال)
Figure 3- Trend of calculated variable profits of 29 studied fungal periods

مأخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

نمودار  3اختالف روند سود دهه  80و  90را به خوبی نشدان مدی
دهد .سود دورهای ها رس گوساله در دهده  80نداچیز و نزدیدک بده
صفا بود؛ حتی در سالهای  1387و  1393دامدار با سود منفی روبداو
بوده است که کامال متفاوت از روند سدود در دهده  90مدیباشدد .بده

منظور بارسی تغییاات ریسک سود یاواربندی ها رس گوسداله طدی
دوره مورد مطالعه انحااف اسدتاندارد سدود هدا هفتده محاسدبه شدد.
خالصه آماری از انحااف استاندارد سود هفتگی در جدول  4ارائه شده
است.

جدول  -4انحراف استاندارد سود پرواربندی گوساله (واحد :ریال)
)Table 4- Standard deviation of calf farming profit (Unit: Rials

انحراف معیار سود متغیر

سود متغیر

Variable profit standard
deviation
2440014
17946.1
36356894

Variable Profit
1362864.54
-1881111.36
38856000.31

Mean
Min
Max

ماخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

چنانچه در جدول  4نیز مالحظه می گادد مقدار انحااف استاندارد
سود متغیا از  17946ریال به  3635894ریال تغییا یاتتده اسدت کده
نشان میدهدد در طدول  14سدال گذشدته انحدااف اسدتاندارد سدود
یاواربندی به طور چشمگیای در نوسان بوده است .به منظور بارسدی
انحااتات سود طی  14سال گذشته یدک رگاسدیون خطدی انحدااف
معیار سود با روی روند زمانی باآورد شدد کده نتدایج آن در جددول 5
آمده است.

با اسا نتایج حاصله ضایب رگاسدیون خطدی در سدط یدک
درصد معنیدار است که نشان میدهد در دوره مورد مطالعده انحدااف
معیار سود به میزان  1632/9ریال در هفته در حال اتزای اسدت .بده
عبارت دیگا ریسک تعالیت یاواربندی در طول زمدان اتدزای یاتتده
است .الز به ذکا است که هددف ایدن بداآورد صداتا بارسدی روندد
انحااتات سود است و کوچک بودن مقدار آماره  Fمشدکلی در تفسدیا
نتایج رگاسیون ایجاد نمیکند.
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جدول  -5نتایج رگرسیون انحراف معیار سود هر راس گوساله پرواری بر روی متغیر زمان
Table 5- Regression results of standard deviation of profit per head of calf on time variable
|P>|t

t

0/0.001

3.42
9.37

0.000

ضریب

خطای معیار

Coefficient
1632.9
1853806
R2 =0.0161

Std.Err
477
197882
F =0.0007

β*T
α

در اینجا  =Yانحااف معیار سود ها رس گوساله و  =Tروند هفتگی زمان
Where, Y = standard deviation of profit per calf and T = weekly time trend

به منظور بارسی ریسک سود صنعت یاواربندی با استفاده از معیار
ارزش در معداض ریسدک متغیداهدای قیمدت و عملکداد بده شددکل
انتظاری در محاسبه سود به کار باده شدند .از آنجا کده روش موندت
کارلو یکی از ابزارهای قدرتمند در تحلیل ریسک است و باای شدبیه
سازی یدیدههایی که عد قطعیت زیادی در ورودیهدای آنهدا وجدود
دارد کارایی باالیی دارد ( )23در مطالعه حاضا از این روش بهاه گاتته
شد .ابتدا مهمتاین نهادهها در محاسبه سود مشخص گادید و توزیدع
ها یک از نهادهها با توجه به محدوده تعایدف توزیدع و بدا اسدتفاده از
اتزونه  @Riskمشخص شد .در این راستا به دلیدل ماهیدت ییوسدته
دادهها از آزمون اندرسون -دارلینگ استفاده شد .در این مطالعه توزیع
متناظا قیمت نهادههای تفاله چغنددر کنجالده سدویا یونجده ذرت و
گوساله به عنوان مهمتاین نهادههای بدا ماهیدت تصدادتی در تاایندد

شبیهسازی قاار داده شد .خاوجی مددل (سدود) بعدد از تعدداد زیدادی
آزمای و تکاار یک توزیع احتمال اسدت .در الگدوریتم موندتکدارلو
اتزونه  @Riskبا تغییدا نهدادههدایی کده بده عندوان ورودی نایایددار
شناخته شدند مقادیا جدیدی از خاوجدی سدود را تولیدد مدیکندد (در
محدوده توزیعی که به آنها داده شده) .بعد از شبیهسازی و تولید اعداد
نیمه تصادتی باای نهادههای مورد نظا  100000سدود شدبیهسدازی
شده توسط مونتکارلو بدست آمد که صدک متناظا با سطوح اطمینان
 95 90و  99درصد توزیع سود به عندوان ارزش در معداض ریسدک
هفتگی ها رس گوساله یداواری اسدتخااش شدد .نمدودار  4ارزش در
معاض ریسک بدست آمده از توزیع سود شدبیهسدازی شدده بدا روش
مونتکارلو را نشان میدهد.

نمودار  -4ارزش در معرض ریسک سود هفتگی طی سالهای1383تا(1397واحد :ریال)
Figure 4- Value at risk of weekly profit during the years 2004-2018

مأخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

ارزش در معاض ریسک سود هفتگی در سدط  5درصدد معدادل
 302108ریال بود .بدین معنی که انتظار میرود سود ها رس گوساله
در هفته بعد از باآورد مدل با احتمال تنها  5درصدد ضداری بیشدتا از

 302108ریال نداشته باشد .نتایج حاصل از محاسبه ارزش در معاض
ریسک با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو با ضاایب اطمینان 97 95
و  99درصد در جدول  6گزارش شده است.
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جدول  -6ارزش در معرض ریسک سود هفتگی طی سالهای1383تا( 1397واحد :ریال)
)Table 6- Value at Risk of Weekly Profit during the years 2004-2018 (Unit: Rials

ارزش در معرض ریسک سود

ضریب اطمینان

Value at risk of profit
1563755
302108
37384

Confidence coefficient
99 %
95 %
90 %

ماخذ :یاتتههای محقق
Source: Research findings

در جدددول  6ارزش در معدداض ریسددک در سددط  10درصددد
 1563755ریال بدست آمد .همچنین  VaRدر سدطوح  5درصدد و 1
درصد به تاتیب  302108و  37384ریال محاسدبه شدد .از آنجدا کده
متوسط سدود هفتگدی بدسدت آمدده طدی  14سدال گذشدته معدادل
 1362865ریدال بدود؛ بدا تلفیدق ایددن دو عددد مدیتدوان بده تفسددیا
منسجم تای رسید .در طول  14سدال گذشدته صدنعت یاواربنددی بدا
میانگین سود هفتگی  1362865ریال باای ها رس مواجه بوده است
و تنها در  5درصد هفتههای مورد مطالعه میدانگین سدود انتظداری در
این دوره زمانی کمتا از  302108ریال است.

در تحلیل حساسیت سود نسبت به تغییا قیمت نهادهها با اسدتفاده
از اتزونه  @Riskتاثیا ها یک از ایدن یارامتاهدا بدا خاوجدی مددل
سنجیده شد تا یارامتاهایی که بیشتاین تاثیا را بدا نتیجده دارندد بده
عنوان حسا تاین و مهمتداین متغیاهدای ورودی مداتبط بدا متغیدا
خاوجی شناسایی شوند .از آنجدا کده عمومدا در تحلیدل حساسدیت از
نمودار تورنادو استفاده میشود نمودار  5نتدایج رگاسدیون سدود شدبیه
سازی شده با روی قیمت نهادهها و محصدول را بده صدورت نمدودار
تورنادو نشان میدهد.

نمودار  -5نمودار تورنادو؛ نتایج رگرسیون سود شبیهسازی شده بر روی قیمت نهادهها و محصول
Figure 5- Tornado chart –The results of simulated profits regression on inputs and output prices

مأخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیدل حساسدیت سدود هفتگدی
محاسبه شده طی  14سال مورد مطالعه نهداده گوسداله اول دوره بدا
ضایب  0/96بیشتاین تاثیا منفی را با سدود محاسدبه شدده دارد کده
نشان میدهد با یک واحد اتزای در قیمت گوسداله سدود حاصدل از
یاواربندی  0/96واحد کاه مییابد .ضایب نهاده ذرت و یونجه نیدز
به تاتیب  -0/14و  -0/08بدست آمد .عالمت ضاایب باآوردی تمدا
متغیاها مطابق با انتظار اسدت .ایدن نتدایج بدا مطالعدات النگمدایا و

همکاران ()12؛ مولتز و همکاران ( )18و هاینگتون ( )7سازگار است.
به طور کلی میتوان گفت که کنتال بازارهای گوساله به عنوان مهدم
تاین نهاده و گوشت گوساله به عنوان محصول صنعت یاواربندی بدا
ثبات سودآوری تولیدکنندگان بیشتاین تاثیا را دارد .عالوه با محاسبه
 VaRبدداای کددل دوره مددورد مطالعدده ارزش در معدداض ریسددک بدده
تفکیک ها دوره یاواربندی نیز طی سالهای مدورد مطالعده محاسدبه
گادید که نتایج آن در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  -7مقادیر VaRسود هر دوره پرواربندی طی سالهای1383تا( 1397واحد :ریال)
)Table 7- Profits’ VaR values of calf farming periods during 2004-2018 (Unit: Rials
سال
مقادیر  VaRسود
سال
مقادیر  VaRسود
VaR of profit
-838115.47
-1376380.07
24254.68
-116582.23
-683298.75
-371251.05
-638673.52
-545773.54
-267285.15
-663157.42
29149.12
-691142.31
-2248909.27
-5865955.68

Year
1391-1
1391-2
1392-1
1392-2
1393-1
1393-2
1394-1
1394-2
1395-1
1395-2
1396-1
1396-2
1397-1
1397-2

VaR of profit
-88194
-67957.32
-90239.77
-143366.1
-151163.13
-134542.49
-211483.18
-47742.53
-211451.13
-266588.13
-349527.31
-120314.22
-80924.38
-241388.06
-527749.89

Year
1383-2
1384-1
1384-2
1385-1
1385-2
1386-1
1386-2
1387-1
1387-2
1388-1
1388-2
1389-1
1389-2
1390-1
1390-2

ماخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

با توجه به جدول  7ارزش در معاض ریسدک سدود هفتگدی هدا
دوره از سال  1383تا  1391از ثبات نسبی باخدوردار بدوده اسدت .بده
طور کلی در دهه  90نوسان زیادی در مقدادیا بدسدت آمدده ارزش در
معاض ریسک دیده میشود .در سال  97قدر مطلق  VaRبه صدورت
چشمگیای اتزای داشته است .به منظور محاسبه میزان تغییا مقددار

ارزش در معاض ریسک سود هفتگی ها رس گوساله یاواری در طی
زمددان مقددادیا محاسددبه شددده ارزش در معدداض ریسددک دورههددای
یاواربندی (جدول  )7با روی متغیا زمان رگا شد که نتدایج آن در
جدول  8آمده است.

جدول  -8نتایج رگرسیون ارزش در معرض ریسک سود هفتگی بر روی متغیر زمان(واحد :ریال)
Table 8- The results of regressing weekly profits’ VaR on time variable

خطای معیار

ضریب

t
|P>|t
Coefficient
Std.Err
-65292.1
21988.4
-2.97
0.006
β*T
393674.8
377663
1.04
0.306
cons
R2 = 0.2462
F = 0.0062
 =Yارزش در معاض ریسک سود هفتگی در ها دوره یاواربندی و  =Tروند هفتگی زمان
Y= Value at risk of weekly profit in each fattening period and T = weekly time trend

نتایج حاصله نشان داد که ارزش در معاض ریسدک -65292/07
ریال در ها دوره در حال منفیتا شدن است .به عبارت دیگا ارزش در
معاض ریسک سود هفتگی در ها دوره با ناخ  -65292ریال در حال
اتزای است که این نتایج بدا مطالعده هاینگتدون ( )8مطابقدت دارد.
هدف از این باآورد بارسی تغییاات ریسک طی سالهای مورد مطالعه
و ارائه عددی است که تا حد امکان ریسدک واحددهای یاواربنددی را
نشان دهد.
با توجه به اتزای تحایمها در دهه  90و به دنبال آن چند باابدا
شدن ناخ ارز گاان شدن مواد اولیه وارداتی اتزای التهابات بدازار و
تداو و تشدید این وضعیت ارزیابی جداگانهای از هزیندههدا درآمدد و

ریسک سود صنعت یاواربندی در سالهای  1392تا  1397انجا شد.
توزیع این سود شبیهسازی شده در نمودار  6ارائه شده است .در جدول
 9مقادیا ارزش در معداض ریسدک سدود هفتگدی محاسدبه شدده در
سطوح اطمینان مختلف آمده است.
با توجه به جددول  9ارزش در معداض ریسدک سدود هفتگدی در
سط  5درصد باابدا  609731ریدال اسدت .بدا نگداهی بده ارزش در
معاض سود هفتگی  14ساله (جدول  )6که حدود  300هزار ریدال در
سط  5درصد باآورد شد؛ اتزای ارزش در معاض ریسک واحددهای
یاواربندی در ایاان در دهه  90مشهود میباشد .بدا توجده بده اینکده
مقادیا بدست آمده خطا از دست دادن سود در ها هفته بده ازای هدا
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را گوساله در سطوح متفاوت را نشان میدهد؛ عددد محاسدبه شدده
باای  VaRدر سط  5درصد رقم اندکی نبوده و بیانگا وجود ریسک
باالیی در این صنعت میباشد.

نمودار  7نمودار تورنادو حاصل از تحلیدل حساسدیت سدود شدبیه
سازی شده نسبت به قیمت نهادهها را نشان میدهد.

نمودار  -6ارزش در معرض ریسک سود هفتگی در بازه زمانی  1392تا 1397
Figure 6- Value at risk of weekly profits during 2013 to 2018

مأخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

جدول  -9ارزش در معرض ریسک سود هفتگی سالهای  1392تا (1397واحد :ریال)
)Table 9- Value at Risk of Weekly profits from 2013 to 2018 (Unit: Rials

ارزش در معرض ریسک سود

ضریب اطمینان

Value at risk of profit
3266103
609731
20774

Confidence coefficient
99 %
95 %
90 %

ماخذ :یاتتههای محقق
Source: Research findings

نمودار  -7تحلیل حساسیت سود هفتگی سالهای  1392تا  1397نسبت به قیمت نهادهها
Figure 7- Sensitivity analysis of weekly profits relative to inputs prices during 2013 to 2018

مأخذ :یاتتههای تحقیق
Source: Research findings

ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران :رویکرد ارزش در معرض ریسک

نمودار تورنادو حاصل از تحلیل حساسیت سود هفتگی نشان مدی
دهد که قیمت نهداده گوسداله بدا ضدایب  -0/93کماکدان بیشدتاین
اثاگذاری منفی را با سود هفتگی دارد .ضایب قیمت نهداده یونجده و
ذرت به تاتیب باابا با  -0/21و  -0/11میباشد .قیمدت نهدادههدای
تفاله چغندر و کنجاله سدویا بده تاتیدب بدا ضداایب  -0/02و -0/02
اثاگذاری ناچیزی با سود داشتند .الز به ذکا است که عالمت تمدا
ضاایب نیز مورد انتظار بود.
با توجه به این که باخی سامایهگذاران با اطمینان بیشتای تغییدا
در نوسانات را میتوانند یی بینی کنند قادرند که ریسکهای بدازار را
نیز بهتا کنتال نمایند؛ در مطالعه حاضا سعی شد تا با استفاده از روابط
ارائه شده در بخ قبل ارزش در معاض ریسک دوره آتدی محاسدبه
گادد .نتایج حاصل از یی بینی حاکی از آن بود که ارزش در معداض
ریسک دوره بعدی با ضایب اطمینان 95درصد باابا  7197729ریدال
میباشد .در این راستا از صدک  95ا سود هفتگی مابین سدالهدای
 1392تا  1397که با روش مونتکارلو شبیهسدازی شدده بدود جهدت
یی بینی  VaRاستفاده گادید.

نتیجهگیری
بارسی سود انتظاری تعالیت یاواربندی دا در ایداان نشدان مدی
دهد که سود متغیدا هدا را گوسداله در هدا دوره یاواربنددی طدی
سالهای مورد مطالعه از  124055ریال به  38856000ریدال رسدیده
است که تغییاات قابل توجهی را طی  14سال تجابه کاده اسدت؛ بده
طوری که انحااف استاندارد سود  1622/9ریال در ها هفتده اتدزای
داشته است .بدین معنی که ریسک تعالیت یاواربندی در طدول زمدان
اتزای یاتته است .نتایج حاصل از باآورد ریسک سود با بهاهگیای از
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معیار  VaRنشان میدهد که ارزش در معاض ریسک سدود هفتگدی
طدی  14سددال مدورد مطالعدده  302108ریددال در هفتده بددوده اسددت.
همچنین ارزش در معاض ریسک طدی  6سدال اخیدا رقدم 600000
ریال را نشان میدهد .بده طدور کلدی محاسدبات انجدا شدده نشدان
میدهند که  VaRهفتگی ها دوره در حال اتزای میباشد .لذا باای
تهیه استااتهیهای مؤثا در مدیایت ریسک این تعالیت دامداران باید
میزان تاثیا ها یک از عوامل موثا در تغییایذیای سود را بدانند .النگ
مایا و همکاران ( )1992در مطالعه خدود بدا روی ریسدک واحددهای
یاواربندی بیان میکنند که بخ قابل توجهی از تغییاات سود توسط
قیمت نهادهها و محصول توضی داده مدیشدود و مددیاان واحددهای
یاواربندی در استااتههای مدیایت ریسک باید هزینهها و درآمد را نیز
در نظا بگیاند .در مطالعه حاضدا نتدایج حاصدل از تحلیدل حساسدیت
نشان داد که قیمت نهاده گوساله ذرت و یونجه تاثیاگذارتاین نهادهها
با روی سود یاواربندی بودند .کاه نوسان در بازار این نهادهها بی
از سایا نهادههای خوراک باع تضمین سود ها رس دا مدیشدود.
با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق ییشدنهاد مدیگدادد معیدار
ارزش در معاض ریسک بده عندوان یدک معیدار کداربادی در تعیدین
ریسک به تولیدکنندگان و سامایهگذاران بخ کشداورزی شناسدانده
شود و باآورد و گزارش مداو ارزش در معاض ریسدک ایدن صدنعت
توسددط سددازمانهددای مابوطدده در جهددت کمددک بدده سددامایهگددذار و
تولیدکننده باای روشن شدن وضعیت و تغییداات صدنعت یاواربنددی
انجا گیاد .همچنین طی دورههای مختلف با توجه به تغییدا شداایط
بازار یاتتن مهمتاین نهادههای تاثیاگذار با روی سود و کنتدال بدازار
این نهادهها در جهت کنتال نوسانات سود تولیدکننده مورد توجه قداار
گیاد.
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Introduction: Agriculture is a risky activity and a wide range of risks are affecting the income earned from
agricultural products. Market risk is the main source of revenue fluctuations in agriculture in all over the world.
One of the subsectors of agricultural sector is animal farming industry that its changes during recent years have
greatly influenced the revenue of investors in this industry. Considering the importance of livestock subsector in
the agriculture sector, identifying and estimating the risk of livestock units are important.
Materials and Methods: The first step in activity risk management is to choose a model to identify and
measure the risk of that activity. Risk assessment models are selected based on different factors such as the type
of projects and their risks. In this regard, a concept discussed in the field of risk assessment in agricultural units
is the value at risk (VaR) criteria. Value at risk is a statistical analysis that is mainly used in determining the
quantitative risk of market and measures the most expected losses under normal conditions of the market and
also during a certain period of time at a specific level of confidence (Radpour & Abeduh Tabrizi, 2009). This
criterion summarizes the risk of portfolio in just one number under the value at risk measure. In the present
study, the profit of each calf was calculated and the risk of weekly profit of a head of calf was determined by the
value at risk method using Monte Carlo simulation for two time periods of 2004 to 2018 and 2013 to 2018 by
@Risk add-in. Also, a multivariate regression was estimated by @Risk to analyze the sensitivity of the expected
profit for each variable in the model. Parameters that have the most impact on the profit of each head of calf are
identified as the most sensitive and important inputs related to the profit variable. Finally, the value at risk of the
last cattle feeding period in the confidence level of 95% using weekly VaR at a level of 95% is predicted.
Results and Discussion: In this study, after calculating the profit of each Holstein calf, a linear regression
was estimated to evaluate the standard deviation of the calculated profit on the time trend. This regression
coefficients indicate that the standard deviation of the profit is increasing at the rate of 1622.9 Rials/week during
the studied period. In other words, the risk of fattening activity has increased over time. To assess the risk of
cattle fattening industry profits, price and performance variables were considered as expected variables in
calculating the risk of profit. As the concept of value at risk is tied to the probability distribution of inputs and
outputs, and its calculation process is equivalent to the probability distribution estimation process in the future
period and also, considering that the Monte Carlo simulation is done on the repeated unstable and random inputs
prices based on their probability distribution, finding the best distribution of inputs to produce random numbers
is very important. Therefore, at first, the most important inputs in calculating profit were determined and then,
their probability distributions were obtained according to the defined range of distribution using @Risk add-in.
Because of the continuous nature of data, the Anderson-Darling test was used for verification of the obtained
distributions. After Monte Carlo simulation and production of semi-random numbers for the desired inputs,
100000 simulated profits were obtained which the corresponding percentile of 90, 95, and 99% confidence
intervals of the profit distribution were extracted as a weekly value at risk of per head Holstein calf. The results
of estimating profit risk by VaR criteria showed that the weekly profit value at risk during 2004 to 2018 was
302108 Rials/week which is not a small figure for each calf profit during a week and presents the high profit risk
of this industry. Also, the value at risk at the last 6 years of studied period was 600000 Rials. In conclusion, the
results showed that weekly profit VaR increases 65292.07 Rials in each period. According to the predictions, the
VaR of next period with a confidence coefficient of 95% will be 7197729 Rials. Also, the results of sensitivity
analysis revealed that the most effective inputs on weekly profits were the prices changes of the calf, maize, and
alfalfa inputs. Therefore, these inputs changes can also affect the risk of profit in cattle feeding units. In
conclusion, controlling the living calf market as the most important input and veal market as the product of the
fattening industry and corn, alfalfa, and soy markets has the most impact on the stability of the producers'
profitability and ensures the profit of each head of livestock.
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(*-Corresponding Author Email: o.javanbakht@urmia.ac.ir)
3- Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Urmia University
DOI: 10.22067/jead.2021.17805.0

1400  بهار،1  شماره،35  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

Conclusion: In this study, VaR criterion was used to assess the profit risk of cattle feeding units in Iran.
According to the results, it is suggested to introduce the VaR criterion as an applied criterion in determining the
risk to producers and investors of the agricultural sector. Therefore, it is necessary to provide continuous report
of the value at risk amount of the industry by relevant organizations to help the investors and producers to clarify
the status of the cattle feeding industry. Also, considering the changes in market conditions during different
periods, finding the most important effective inputs on profit and controlling these inputs markets in order to
control the producer’s profit fluctuations should be taken into account.
Keywords: Cattle feeding, Iran, Monte Carlo simulation, Profit risk, Value at risk
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مقاله پژوهشی

ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهر
حمیده دانشگر -1مهرداد باقری -*2مصطفی مردانی

نجفآبادی3

تاریخ دریافت1399/07/29 :
تاریخ پذیرش1400/01/28 :

چکیده
دشت بوشکان به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی استان بوشهر به شمار میرود .هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگووی کشوت
محصوالت کشاورزی دشت بوشکان میباشد .در این راستا مدل های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد .متغیرهای بارندگی و دما در افق  2050با
استفاده از مدل  LARS-WGتحت سناریوهای انتشار گزارش چهارم هیات بوینالودول تغییور اقلویم  A2و  )A1Bشوییهسوازی شود .بورای ب و
اقتصادی با استفاده از برنامهریزی ریاضی مثیت ،)PMP
هیدرولوژیکی ،مدل WEAPو ماژول اقتصادی-زراعی  ،MABIAبکار گرفته شد .در ب
اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصوالت در مناطق م تلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج نشان داد که با تغییر اقلویم میوزان آب در
دسترس در سناریوهای  A2و  A1Bبه میزان  18/56و  14/44کاه مییابد .همچنین نتوایج مودل  MABIAحواکی از کواه شودیدتر عملکورد
محصوالت گندم و هندوانه نسیت به سایر محصوالت است .با اعمال این نتایج در مدل برنامهریزی ریاضی مثیت مش ص شد که سوط زیور کشوت و
سود کشاورزان در سناریو خوشیینانه بهترتیب به میزان  25/5و  42/45و در سناریو بدبینانه  38/6و  55/26درصد نسیت به مرجع کاه خواهد یافت .اما
نتایج ارزیابی راهیردهای بهیود راندمان آبیاری و روش کمآبیاری حکایت از اثرگذاری این راهیردهوا در کواه اثورات منفوی تغییور اقلویم دارد .راهیورد
کم آبیاری نسیت به افزای راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینههای مرتیط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان مینماید .این راهیرد می
تواند سود کشاورزان را تا  11درصد در حالت خوشیینانه افزای دهد .لذا استفاده از این دو راهیرد توسط کشاورزان توصیه میشود.
واژههای کلیدی :برنامهریزی ریاضی مثیت ،تغییر اقلیم ،دشت بوشکان ،مدل WEAP

مقدمه

1

شواهد بسیار قوی وجود دارد که در پنجاه سال اخیر دلیول اصولی
وقوع گرمای جهانی ،فعالیتهای انسانی است ،بهطوریکه با افزای
دما ،آالیندهها و گازهای گل انوه ای ،منواطق متعوددی از کوره زموین
دست وش تغییرات شگرف اقلیمی شودهانود  .)3وقووع طوفوانهوای
سهمگین در اقصی نقاط جهان و همچنین وقوع سایر پدیدههای حدی
اقلیمی نیز از تغییرات اقلیمی گسترده در کره زمین حکایت دارنود اموا
این پدیده همانطووری کوه از فعالیوتهوای گونواگون انسوانی تو ثیر
می پذیرد ،اثرات م تلفی بر فعالیتهای انسان بر جای میگذارد .یکی
از اثرات مهم تغییرات اقلیمی در دهههای اخیر ،تحمیل خسوارتهوای
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متعدد بور فعالیوت ب و هوای م تلوف اقتصوادی بووده اسوت .)29
گزارشات هیئت بینالدول تغییر اقلیم ،حاکی از رخ دادن پدیوده تغییور
اقلیم طی دهههای اخیر در ایران بوده است .همچنین پوی بینویهوا،
بیانگر شودت بیشوتر وقووع آن در آینوده مویباشود .بوهگونوهای کوه
پی بینیهای این هیئت برای ایران تحوت سوناریو تغییور اقلویم A1
نشاندهنده افزای متوسط درجه حرارت تا  2درجه سانتیگراد در 30
سال آینده و  3/5-4درجه سانتیگراد تا  100سال آینده میباشد .)17
از سوی دیگر ،برخورداری از آب هوای گرم و خشک موجوب تشودید
پدیده تغییر اقلیم و ایجاد تهدیدهای جدی برای منابع آبی کشوور و در
نتیجه عدم توانایی پاس گویی بوه نیازهوای شورب ،زیسوتمحیطوی،
صنعتی و کشاورزی شده است  25و .)45
کشاورزی ،به دلیل وابستگی مستقیم آن به پارامترهای آب و هووا
مانند دما ،آب و خاک ،یکی از مهمترین ب های تاثیرپذیر از تغییور
اقلیم میباشد  31 ،39و  .)51پنجمین گزارش هیئت تغییر اقلویم نیوز
نشان میدهد که پدیده تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط جهان بر تولیود
محصوالت کشاورزی تاثیرات منفی گذاشته اسوت اموا بوه کوارگیری
اقدامات انطیاقی مناسب و به موقع در برابر تغییر اقلیم میتواند موجب
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کاه اثرات منفی این پدیده بر عملکرد محصوالت کشاورزی گوردد
 .)20منظووور از اقوودامات انطیوواقی ،ایجوواد تغییووردر سیسووتمهووای
اکولوژیکی ،اجتماعی یا اقتصادی در پاسخ به تاثیرات تغییر اقلیم است
 .)12شناسایی ،انتشار و ات اذ راهیردهوای موثثر سوازگاری در سوط
وسیعتری ،برای مقابله با ت ثیرات فعلی و آینده تغییرات و تغییور اقلویم
بسیار مهم است .شواهد نشان میدهد که اقدامات تطییقی کشواورزان
به منظور سازگاری بوا تغییورات مشواهده شوده در آب و هووا ،شوامل
مواردی مانند تغییر زمان اجرای عملیوات مزرعوه ،کشوت گونوههوای
متنوع محصول ،ات اذ شیوههای حفاظت از آب و خاک میباشد .ات اذ
چنین اقدامات تطییقی میتواند موجب کاه اثرات منفی تغییر اقلویم
بر وضعیت کشاورزی و در نتیجه بهیود امنیت غذایی گردد  9و .)11
کشاورزی نق اساسی و حیواتی در اقتصواد ملوی و تولیود
ب
مواد غذایی ایران دارد ،به طوریکه حدود  8/3درصود تولیود ناخوالص
است .)35
داخلی و  17/6درصد نیروی کار کشور مرتیط با این ب
از سوی دیگر ایران بوا میوزان بوارش متوسوط سوالیانه  230توا 240
میلیمتور حجوم  413میلیوارد متور مکعوب) جوزو منواطق خشوک و
نیمهخشک جهان محسوب میشود  .)34عالوه بر این جمعیت کشور
نیز بهسرعت در حال افزای بوده بطوریکه با این نورخ رشود انتظوار
میرود تا سال  2050جمعیت ایران به  100میلیوون نفور برسود .)18
بنابراین ایران بهعنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند خشک کوره
زمین در معرض خشکسالیهای متعدد قورار دارد .از یوک سوو رشود
فزاینده جمعیت ،ت ریبهای ناشی از آن و نیاز این جمعیت روزافوزون
به محصوالت کشاورزی و دامی و از سوی دیگر محدودیت منابع آب،
بحران آب را به صورت چالشی جودی فورا روی کشوورمان قورار داده
کشاورزی ایران به دلیول قورار گورفتن در
است  .)40همچنین ب
معرض حوادث حودی آب و هووایی و عودم دانو کشواورزان بورای

سازگاری ،در برابر ت ثیرات منفی تغییرات آب و هوا بسیار آسویبپوذیر
کشاورزی استان بوشهر نیوز از ایون قاعوده
بوده و در این میان ب
مستثنی نمیباشد.
موقعیت جغرافیایی استان بوشهر بهگونهای اسوت کوه هموواره در
معرض تغییر اقلیم و خشکسالی قورار دارد .بوه گوزارش مرکوز ملوی
هواشناسی کشور ،مساحت تحت ت ثیر خشکسالی در این استان طوی
دوره ده سوواله منتهووی بووه اسووفند موواه  ،1398شووامل  35/1درصوود
خشکسالی متوسط 21/4 ،درصد خشکسوالی شودید و  26/4درصود
خشک سالی بسیار شدید بوده است .در این استان عالوه بر کم بوودن
میزان بارش ،پراکنودگی آن نیوز در طوی سوال بسویار نوامنظم بووده
بطوریکه بسیاری از حجم بارش سوالیانه طوی دوره محودودی اتفوا
افتاده است .اما طی سالهای اخیر ،برداشت اضافه از چواههوای دارای
مجوز و حفر غیرقانونی و بدون مجوز چوووواههووووای کشاورزی شرایط
بحرانی را برای منابع آب زیرزمینی استان رقمزده است .بهگونهای که
اکنون از  16دشت استان بوشوووهر  10دشت به علت افت شدید منابع
آب زیرزمینی و برداشت بیرویه بوهعنووان دشوتهوای ممنوعه تلقی
میشوند و بوالغ بور  80درصود از دشوتهوای اسوتان دارای توراز آب
زیرزمینی منفی میباشند .این مسئله در برخی از دشتهوای اسوتان از
جمله دشت بوشکان حادتر است بوهطووریکوه بررسوی وضوعیت آب
زیرزمینووی آن طووی دوره زمووانی  1378-1395حوواکی از افووت سووط
ایستابی ساالنه این دشت معادل  1/31متر است .)52
حوضه آبریز بوشکان در شهرسوتان دشتسوتان اسوتان بوشوهر بوا
مساحت  1367/5کیلومتر مربع قرار دارد شکل  .)1مساحت محودوده
مطالعاتی بوشکان  1367/5کیلومتر مربع میباشد .این دشت به عنوان
قطووب کشوواورزی اسووتان و شهرسووتان دشتسووتان بووه شوومارمیرود و
عمدهترین محصوالت آن گندم ،سیزی ،صیفی و کنجد میباشد.

شکل  -1محدوده حوضه آبریز بوشکان
Figure 1- Bushkan catchment area

با توجه به مسائل فو  ،بررسی ت ثیرات تغییور اقلویم بور وضوعیت

اقتصادی ،کشاورزی و هیودرولوژیکی دشوت بوشوکان از یوک سوو و

ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهر 65
همچنین تحلیل اثرب شی اقدامات انطیواقی در زمینوه کواه اثورات
منفی این پدیده از اهمیت باالیی برخوردار است .مطالعات متعددی بوه
بررسی اثر تغییر اقلیم بر الگوی کشت و سود کشواورزان پرداختوهانود.
مظفووری و همکوواران  ،)30قریشووی و همکوواران  ،)41محمووودی و
پرهیزکوواری  ،)29دیلمووی و همکوواران  )10و کیووانی قلعووهسوورد و
همکاران  )24با بهره گیوری از دادههوای سوریزموانی و مودلهوای
گردش عمومی جو ،متغیرهای اقلیمی را تحت سناریوهای انتشار مورد
بررسی قرار داده اند .سپس با استفاده از روش تحلیل رگرسویونی ،اثور
متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصوالت را مورد بررسی قرار داده و در
نهایت با لحاظ آن در مدل برنامهریزی ریاضی مثیت اثرات تغییر اقلیم
بر سط زیر کشت محصوالت ،مصرف آب و سود کشاورزان را تحلیل
نمودهاند.
با توجه به اینکه تغییر اقلیم اثر مستقیمی بر وضعیت هیدرولوژیک
و میزان آب در دسترس و در نتیجوه عملکورد محصووالت کشواورزی
دارد ،مطالعووات متعووددی ماننوود فووورنی و همکوواران  )14و اسووتیو و
همکاران  )13از مدلهای هیدرولوژیکی بورای ارزیوابی اثورات تغییور
اقلیم بر وضعیت کشاورزی استفاده نمودهاند .مدل ارزیوابی و مودیریت
منابع آبی  )WEAP1از جمله مدلهای هیدرولوژیکی است که بورای
شییهسازی و آنالیز سناریوهای تغییر اقلیم و ت ثیر آنهوا بور منوابع آب
حوضه آبریز بهصورت یکپارچه بوهکوار مویرود  .)6از جملوه ایورادات
مدلهای هیدرولوژیکی مانند  WEAPاین است که با استفاده از ایون
مدلها ،نمیتوان اثرات تغییر اقلیم را بر وضعیت اقتصادی کشاورزان و
سود آنها بهصورت کامل بررسی نمود .از سوی دیگور در ایون مودل
سیستمهای کشاورزی معموالً با الگوی کشت ثابت در مناطق م تلف
مش ص میشوند و ت صیص آب معمووالً بور اسواس اولویوت میوان
ب ها صورت میگیرد .بنابراین  WEAPنمیتوانود بوهطوور دقیوق
نحوه سازگاری سیستمهای تولید کشاورزی در برابر تغییورات اقلویم و
میزان آب در دسترس را بهخوبی مش ص نماید .با توجه بوه ایورادات
ذکر شده ،برخی پژوه ها این مدل را با برنامهریزی ریاضوی تلفیوق
نموده و از مدل WEAPاقتصادی برای ارزیابی اثرات تغییر اقلویم بور
وضعیت هیدرولوژیکی و اقتصادی اسوتفاده نمووده انود .در ایون میوان
استیو 2و همکاران  )13با تلفیق مدل برنامهریوزی ریاضوی غیرخطوی
مزرعه محور ،مدل  WEAPو ماژول  MABIAاثرات تغییور اقلویم و
ارزیابی روشهای انطیا با آن را در حوضه رودخانه گوادیانا پرتغال و
اسپانیا) طی افق  2070تحوت سوناریو انتشوار بدبینانوه  A23بررسوی
1- Water Evaluation and Planning
2- Esteve
 -3سناریو بدبینانه انتشار از گزارش چهارم هیئت بینالدول تغییر اقلیم اسوت کوه در
آن کشورهای دنیا به صورت واگرا و مستقل از هم عمل میکنند ،جمعیوت دنیوا بوه
طور پیوسته افزای مییابد و توسعهی اقتصوادی ،منطقوه محوور اسوت و بنوابراین
غلظت  CO2روند افزایشی داشته و در سال  2100به  875 ppmمیرسد.

نمودند .نتایج آنها نشان داد که تغییر اقلیم موجب افزای نیواز آبوی و
کاه عملکرد محصوالت گندم ،ذرت ،برنج و زیتون خواهد شود .در
مطالعه ای دیگر فورنی و همکاران )14 4از مدلسازی هیدرولوژیکی-
اقتصادی  WEAPبرای پی بینوی اقودامات اقتصوادی کشواورزان در
پاسووخ بووه تغییورات آب در دسووترس در حوضووه آبریوز سوون خووواکین
ای واالتمتحووده) طووی دوره توواری ی  2013-2099اسووتفاده نمودنوود.
همچنین در ایران نیکمهر و زییوایی  )36بوا اسوتفاده از یوک مودل
هیدرولوژیکی اقتصادی به کموک روش برناموهریوزی ریاضوی مثیوت
 ،(PMPمدل  WEAPو ماژول  MABIAبه ارزیابی اثورات بوالقوه
تغییور اقلویم و سوناریو تطییقوی بهیوود رانودمان آبیواری بور وضوعیت
کشاورزی زیر حوضهی کرخه جنوبی پرداختهاند.
عالوه بور مطالعوات فوو  ،برخوی پوژوه هوا ماننود صویوحی و
همکوواران  ،)47محسوونی و زییووایی  ،)33قرقووانی و همکوواران ،)42
شکوهی و ب شوده  ،)46کرامت زاده و همکاران  ،)26کورتیگنانی و
سورینی  ،)7مدلین ازورا و همکاران  )32نیکمهور و زییوایی  )36و
حسینی و همکاران  )17نیوز اثور ب شوی اقودامات تطییقوی از قییول
استراتژی کمآبیاری ،ایجاد بازار فرضی آب ،بهیوود رانودمان آبیواری و
افزای قیمت آب را با استفاده از مدل برنامهریزی ریاضی مثیت مورد
بررسی قرار دادهاند.
بررسی پژوه های پی گفته ضرورت انجوام پوی بینویهوای
اقلیمی در سطوح منطقهای و محلی را روشن میسازد .بر همین اساس
هدف از انجام پژوه حاضر ارزیابی اثرات اقتصادی و هیودرولوژیکی
تغییر اقلیم و راهیردهای سازگاری بر وضعیت هیدرولوؤیکی ،اقتصادی
و کشاورزی دشت بوشکان بوشهر اسوت .بودین منظوور ابتودا مشوابه
مطالعات  13و  )14با تدوین الگووی مناسوب از مودل هیودرولوؤیکی
 WEAPو ماژول زراعی آن  ،MABIAبورای بررسوی اثورات تغییور
اقلوویم بوور وضووعیت هیوودرولوژیکی ،همچنووین عملکوورد و نیوواز آبووی
محصوالت کشاورزی استفاده شد .سپس در ادامه بوه منظوور ارزیوابی
اقتصادی تغییر اقلیم و بررسی دقیق نحوه سازگاری سیستمهای تولید
کشاورزی در برابر آن مشوابه مطالعوات  42 ،30 ،29 ،16 ،7و  )43از
مدل اقتصادی برنامهریزی مثیت استفاده شد.

مبانی نظری و روش تحقیق
در شکل  2چارچوب مفهومی مدل ارزیابی اثرات تغییور اقلویم بور
الگوی کشت محصوالت کشاورزی در دشت بوشوکان اسوتان بوشوهر
مش ص شده اسوت .در ایون پوژوه بوهمنظوور ایجواد سوناریوهای
خوش بینانه و بدبینانه تغییر اقلیم از مدل ریزمقیواس نموایی LARS-
 WGاستفاده شد  13و  .)14سپس به منظوور بررسوی اثورات تغییور
اقلیم بر وضعیت هیدرولوژیکی دشت بوشکان ،همچنین عملکرد و نیاز
4- Forni
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آبی محصوالت کشاورزی ،سناریوهای تغییر اقلیم شوییهسوازیشوده و
همچنین راهیردهای تطییقی بهیود راندمان آبیاری و کومآبیواری وارد
مدل  WEAPو ماژول اقتصوادی-زراعوی آن MABIA ،شود  13و
 .)14در ادامه به منظور بررسی دقیق نحوه سازگاری سیستمهای تولید

کشوواورزی در برابوور تغییوورات میووزان آب در دسووترس و عملکوورد
محصوالت و همچنین سنج اثرگذاری سناریوهای تطییقی از مودل
اقتصادی برنامهریزی مثیوت اسوتفاده شود  46 ،33 32 ،26 ،17 ،7و
.)47

شکل  -2چارچوب مفهومی مدل بررسی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت هیدرولوژیکی و کشاورزی دشت بوشکان
Figure 2- Conceptual framework of the model for studying the effect of climate change on the hydrological and agricultural
situation of Bushkan plain

مدل

LARS-WG

این مدل با استفاده از دادههای مشاهداتی و بررسوی رفتوار اقلویم
ایسوتگاههووا در دوره آمواری و هوومچنوین دادههوای روزانووه شوویکهای
مدلهای گردش عمومی جو در آینده ،دادههای روزانه دورههای آینده
را مدلسازی میکند  .)50سوریهوای زموانی سواختهشوده در مودل
 LARS-WGعمدتاً دارای خصوصویات آمواری مشوابه بوا دادههوای
مشاهداتی در یک ایستگاه میباشد .مدل  LARS-WGقادر اسوت بوا
دادههای مشاهداتی کم مثالً در حد یک سوال) ،دادههوای اقلیموی را
پی بینی کند  .)49بی تورین تمرکوز در ابوداع مودل LARS-WG
برای غلیه بر محدودیتهای مدل زنجیره مارکف در مورد پوی بینوی
وقوع بارش است .این روش بهطور وسیع در مدلسازی بارش استفاده
میشود و بهطورکلی به دو حالت تر یا خشک بوودن توجوه مویکنود.
مدل  LARS-WGبرای طول سریهای روزانه خشک و تر ،بارش و
تشعشعات خورشیدی روزانه از توزیع نیمه تجربی اسوتفاده مویکنود و
درجه حرارت حداقل و حداکثر روزانه نیز بر اساس سوریهوای فوریوه
ت مین زده میشود  .)49ریز مقیاس سازی دادههوا در مودلLARS-
 WGطی چهار مرحله انجام میشود :)37
 -1بررسی و آنالیز دادههای هواشناسی مشواهداتی :در ایون گوام

ویژگیهای آماری دادههای مشاهداتی بهمنظوور تعیوین ویژگویهوای
آماری دادهها ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
 -2تولیددادههای مصنوعی اولیه :در این مرحلوه مودل دادههوای
مصنوعی را برای دوره پایه دوره شامل دادههوای مشواهداتی) ایجواد
نموده و خصوصیات آماری این دادههای مصنوعی را تعیین میکند.
 -3مقایسه آماری :سپس بهمنظور کالییراسیون مدل ویژگیهوای
آماری دادههای مشاهداتی و دادههای مصنوعی تولیدشده بوا یکودیگر
تطییق و مقایسه میشوند.
 -4تولید دادههای روزانه بورای دورههوای آتوی :در گوام آخور بوا
استفاده از ویژگویهوای آمواری دادههوای پایوه و سوناریوهای انتشوار
گازهای گل انهای و خروجی مدلهای گوردش عموومی ،سوریهوای
زمانی روزانه منتقل شده به آینده با همان خصوصیات آماری دادههای
پایه تولید میشود.
در این مطالعه دادههای هواشناسی دمای حداقل ،حداکثر و بارش
دوره پایه  )1980-2018مربوط به ایسوتگاه هواشناسوی بوشوهر وارد
 LARS-WGشده و به منظوور بررسوی تو ثیر تغییور اقلویم بور ایون
متغیرها ،از خروجی مدل گوردش عموومی جوو  HadCM3تحوت دو
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سووناریوی اقلیمووی بدبینانووه و خوشوویینانه  A2و  A1B1در طووی دوره
 2019-2050استفاده شد.

مدل

WEAP

این مدل در سال  1990توسط مثسسوه محویطزیسوت اسوتکهلم
طراحی شده و در طوی سوالهوای اخیور تکامولیافتوه اسوت  .)48از
مزیتهای مدل  WEAPمی توان به این موضوع اشاره کرد که ازآنجا
که این مدل تمامی اجزای مهم یک حوضه آبریز را در تحلیول لحواظ
میکند میتوان از آن برای مدیریت و برناموهریوزی جوامع منوابع آب
استفاده کرد  .)16این مدل از یک روش برنامهریزی خطی برای حول
مسئله ت صیص آب در هر گام زمانی استفاده میکنود .در ایون مودل
برناموهریووزی خطوی ،هوودف حوداکثر کووردن درصود تو مین تقاضووای
ب های م تلف با توجه به اولویت عرضه و تقاضا ،تعادل جرموی و
سایر محدودیتها است  .)44از سووی دیگور ،مودل WEAPقابلیوت
شییهسازی اثرات سیاستها و سناریوهای م تلف مانند رشد جمعیت و
توسعه اقتصادی ،برداشت بیشتر از منابع آب زیرزمینی ،بهیود رانودمان
آبیاری ،کم آبیاری ،تغییر الگوی کشوت ،تغییور اقلویم ،تغییور کواربری
اراضی ازجمله سناریوهایی هستند که در این مدل قابول شوییهسوازی
میباشند  .)6در مودل  WEAPبورای شوییهسوازی تقاضوای ب و
کشواورزی ،روشهوای م تلفوی وجوود دارد .یوک روش ،وارد کوردن
مستقیم میزان تقاضای ماهانه گره تقاضای معموولی اسوت اموا روش
دیگر استفاده از فرآیند بارش روان-آب و محاسیه غیرمستقیم تقاضای
آب گرههای آب

وان کشاورزی میباشد.

فائو -پنمن-مانتیث 3که توسط آلن و همکاران  )5ارائوه شوده اسوت،
محاسیه میشود .برای محاسیه تی یر و تعور اطالعوات هواشناسوی
مانند دمای حداکثر و حداقل ،رطوبت نسیی حداقل و حداکثر ،سورعت
باد در ارتفاع دومتری و ساعات آفتابی روزانه مورد نیاز است.
 -2محاسیه ظرفیت آب در دسترس4
بهمنظور محاسیه ظرفیت آب در دسترس ،باید دادههای مربوط به
ظرفیووت نگهووداری آب خوواک در نقوواط اشوویاع ،5ظرفیووت مزرعووه 6و
پژمردگی 7وجود داشته باشد اما ظرفیت آب خاک در نقاط موذکور ،بوا
توجه به نوع بافت خاک منطقه ،متفاوت میباشد.
 -3ت مین میزان آب آبیاری
برای ت مین میزان آب آبیاری مورد نیاز محصوالت کشاورزی هر
منطقه ،باید اطالعات مربوط به برناموه زموانبنودی آبیواری و عموق
آبیاری در اختیار مدل قرار گیرد.
 -4شییهسازی عملکرد محصوالت
ماژول  MABIAبرای شییهسازی عملکرد محصوالت گیاهان ،از
رابطه  )1استفاده میکند:
 ET a 
1 

 ET c 

)1

Ya
Ky
Ym

1

در این رابطه  Y aعملکرد واقعی محصول Y m ،عملکرد حداکثر،
 K yفاکتور واکن -عملکرد ET a ،تی یر و تعر واقعوی و ET c
تی یر و تعر در شرایط مشابه واقعی ولی بدون محدودیت آبوی موی
باشد  .)6فاکتور واکن -عملکرد در مودل  ،MABIAبورای مراحول
رشد محصوالت م تلف ارائه شده است.

مدل MABIA

مدل برنامهریزی ریاضی مثبت

 MABIAیکی از ماژولهای موجود در مدل  WEAPاست کوه
برای شییهسازی فرآیندهای هیدرولوژیک مانند تی یر و تعر  ،رواناب،
نفوذ و آبیاری به کار گرفته میشود .ایون روش کوه توسوط جیلوون و
سهلی  )21در موسسه ملی کشاورزی توونس 2ارایوه شوده اسوت ،بوا
اسووتفاده از اطالعووات م تلووف زراعووی ،هیوودرولوژیکی و هواشناسووی،
عملکرد و نیاز آبی محصوالت زراعی را شییهسازی میکند .فرایند کار
این ماژول شامل مراحل زیر است:
 -1محاسیه تی یر و تعر گیاهان
در ماژول  MABIAتی یر و تعر گیاهوان بوا اسوتفاده از مودل

در این مطالعه به منظور بررسی اثرات سناریوهای اقلیمی بر تغییر
الگوی کشت دشت بوشکان مدل اقتصادی  PMPاستفاده شده است.
یک مدل  PMPشامل سه مرحله میباشد .در مرحله ن ست ،با فرض
بیشینهسازی بازده برنامهای ،الگوی اولیه به صورت مدل زیور تصوری
میگردد .این الگو با استفاده از محودودیتهوای کالییراسویون مقوادیر
سال پایه را باز تولید میکند  4و :)43

 -1سناریو خوشیینانه انتشار از گزارش چهارم هیئت بین الدول تغییر اقلیم است کوه
در آن کشورهای دنیا به صورت همگرا عمل میکنند ،جمعیوت دنیوا توا سوال 2050
افزای و سپس کاه مییابد و رشد اقتصادی بطور فزاینده افزای موی یابود .در
واقع حالت متعادل تری نسیت به  A2دارد.
2- National Agronomic Institute of Tunisia

)2

n

n

i 1

i 1

MaxZ   PY
i i X i  C i X i

3- FAO Penman-Monteith
)4- Available Water Capacity(AWC
5- Saturation point
6- Field capacity
7- Wilting point
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s .t :

land 

)3

land

X

n

land
i

X
i 1

ETAG im  ETAim / Ef .irr

)4

] X i WAT m  m=1, ,12 [wm

i

im

 ETAG
i 1

X i  X 0i    i  i  1,2, , n

)5
Xi 0
رابطه  )2تابع هدف الگوی برنامهریوزی خطوی اسوت کوه در آن
پانویس iبیوانگر محصوول X i ،متغیور تصومیم سوط زیور کشوت
اختصاص یافته به محصول  iام Pi ،قیمت هر واحود محصوولY i ،
مقدار عملکرد محصول  iام در واحد سط و  C iمجموع هزینههوای
متغیر متوسط در واحد سط زیر کشت هر محصول اسوت .رابطوه )3
محدودیت اراضی کشاورزی هر منطقه است کوه در آن  X landکول
موجودی زمین قابل کشت در سط حوضه آبریز اسوت .در رابطوه )4
 ETAimو  ETAG imبووه ترتیووب مقوودار تی یوور و تعوور واقعووی
محصول  iام در ماه  mام و مقدار آب ناخالص مصرفی در مراحل رشد
محصول  iام در ماه  mام و  Ef .irrنیز نشان دهنده راندمان آبیاری
است.
رابطه  )5قید کالییرهسازی است که سطوح کشت هر محصول در
الگو  ) X iرا به سطوح کشوت مشواهده شوده در سوال پایوه ) X 0i
محدود میسازد land .و  wmبه ترتیب ارزشهوای سوایهای منوابع
آب و زمین میباشند i .مقادیر دوگان قیموت سوایهای) تولیود هور
محصول میباشد .در مرحله دوم ،مقادیر دوگان بدست آمده از مرحلوه
ن ست برای برآورد پارامترهای تابع هدف غیرخطوی بکوار مویرونود
به گونه ای که سطوح فعالیت مشواهده شوده در دوره پایوه بوه وسویله
الگوووی غیرخطووی یادشووده و بوودون اسووتفاده از محوودودیتهووای
کالییراسیون باز تولید شود .فرض می شود تابع هزینه چنود محصوولی
دارای شکل تابعی درجه دوم ،مشابه رابطه  )6باشد:
1
C v (x )  d X i  X iQX i
)6
2
که در آن  d بردار )  (n  lاز پارامترهای جزء خطی تابع هزینه،
 Qماتریس نیمه معین مثیت با ابعاد )  (n  nاز پارامترهوای جوزء
درجه دوم تابع هزینه میباشد  .)16براساس رابطوه  )7بوردار هزینوه
نهایی  ) MC vمربوط به تابع هزینه فوو برابور بوا مجمووع بوردار
هزینه  cو بردار هزینه نهایی تفاضلی  میباشد .)38
MC v  C v (x )x 0  d  Q x 0  c  

)7

 C (x )xبردار گرادیان )  (l  nاز مشتقات مرتیه ن ست
v

0

)  C v (xبرای  x  x 0میباشد .در این رابطوه بایسوتی  nپوارامتر

برای بردار  dو به علت متغیر بودن  n  n  1 ، Qپارامتر برای Q

محاسیه شوند و در کل بایسوتی مقودار  n  n  n  1 / 2پوارامتر
محاسیه شود .الیته فقط  nمعادله برای هر محصول یک معادلوه) در
این رابطه وجود دارد .به چنین مسوائلی کوه تعوداد پارامترهوای قابول
محاسیه بیشتر از تعداد معادالت است ،مسوائل  ill  posedگفتوه
میشود .پاریس و هاویت  ،)38استفاده از روش مواکزیمم آنتروپوی را
به منظور یافتن همهی پارامترها پیشنهاد کردنود .در گوام سووم ،توابع
هزینه غیرخطی برآورده شده در مرحله پی در تابع هدف مسئله مورد
استفاده قرار می گیرد و تابع هدف غیرخطوی یادشوده در یوک مسو له
برنامهریزی غیرخطی شییه به مسئله اولیه به استثنای محدودیتهوای
کالییراسیون ،ولی همراه با سایر محدودیت های سیستمی بوه صوورت
مدل  )8بکار میرود:
n
1
ˆ
MaximizeZ   PY
X iQX i
i i X i d X i 
2
i 1
s .t :

land 

)8

land

X

n

land
i

X
i 1

ETAG im  ETA im / Ef .irr
] ,12 [wm

X i W AT m  m=1,

i

im

 ETAG
i 1

Xi 0

در رابطه  )8بردار  dˆ و مواتریس ˆ Qپارامترهوای کوالییره شوده
تابع هدف غیرخطی را نشان میدهند .اکنون مدل غیرخطوی کوالییره
شده فو به طور صحی سطوح فعالیتهای مشاهده شده در وضعیت
پایه و مقادیر دوگان محدودیتهای منابع را باز تولید میکند و جهوت
شییه سازی تغییرات در پارامترهای مورد نظور آمواده مویباشود .مودل
مرحله سوم در مقایسوه بوا مودل مرحلوه اول ،فاقود محودودیتهوای
کالییراسیون بوده و تابع هدف آن نیز غیرخطی میباشد.
آمووار و اطالعووات مووورد نیوواز دادههووای هواشناسووی از سووازمان
هواشناسی کشور ،داده های منابع آب از شرکت آب منطقوهای اسوتان
بوشهر و آمار و اطالعات کشاورزی مربوط به سط زیر کشت ،هزینوه
های تولید ،قیمت و عملکرد محصووالت زراعوی در منواطق م تلوف
دشت بوشکان از طریق سازمان جهاد کشواورزی و همچنوین تکمیول
 100پرسشنامه از بهره برداران منطقه بوه دسوت آمود .بورای انت واب
نمونه نیز از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد.

نتایج و بحث
در جدول  1نتایج مربوط به اثر تغییر اقلیم بر بارش ،دمای حداقل
و دمای حداکثر در منطقه بوشکان ارائه شده است .بررسی نتایج نشان
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در مجموع میتوان گفت بیشترین تغییرات بوارش در فصولهوای
پاییز و زمستان ،بیشترین تغییرات دمای حداقل در فصلهوای پواییز و
بهار و بیشترین تغییرات دمای حداکثر در فصل پواییز و تابسوتان موی
باشد .همچنین اعمال سناریو بدبینانه  A2موجب تغییورات شودیدتری
نسیت به سناریو خوشیینانه  A1Bخواهد شد .با توجه به تاریخ کاشت
و دوره رشد غالب محصوالت این دشت که در فصل پاییز و زمسوتان
میباشد کاه بارندگی طی این فصول میتوانود تواثیر عمودهای بور
عملکرد آنها داشته باشد.

میدهد که با اعمال سناریوهای  A2و  A1Bبارش ساالنه در مجموع
و طی دوره شییهسازی بوهترتیوب  12/62و  7/25میلویمتور کواه ،
دمای حداقل حدود  0/7و 0/52و دموای حودکثر  0/63و  0/46درجوه
سانتیگوراد افوزای موییابود .عیاسوی و همکواران  )2کواه 2/5
درصدی بارندگی بصوورت میوانگین و حوداکثر  6درصود بوه ویوژه در
مناطق جنوبی کشور و افزای دمای بین  0/4تا  3درجوه را توا دهوه
 2100و عیاس نیا و همکاران  )1افزای  0/5توا  3/5درجوه سوانتی
گراد دما را در دههی میانی و پایانی قرن حاضر پی بینی نمودهاند که
با نتایج به دست آمده از این مطالعه هم وانی دارد.

جدول  -1بررسی اثرات تغییر اقلیم بر متغیر های هواشناسی
Table 1- Investigation of the effects of climate change on meteorological variables

مجموع/میانگین

زمستان

پاییز

تابستان

بهار

دوره

سناریو

متغیر

Total /Average
266.79

Winter
138.54

Autumn
120.35

Summer
1

Spring
6.9

Period

Scenario

Variable

پایه

254.17

130.95

107.71

1.35

14.16

2019-2050

-12.62

-7.59

-12.64

0.35

7.26

تفاوت

259.54

126.8

116.23

1.03

15.52

2019-2050

-7.25
20.82
21.52
0.70
21.34
0.52
30.05
30.68
0.63
30.51
0.46

-11.74
13.06
13.54
0.47
13.33
0.27
21.56
22.06
0.49
21.85
0.29

-4.12
17.52
18.3
0.77
18.04
0.52
27.08
27.91
0.82
27.67
0.58

0.03

8.62

28.59

24.09
25

29.21
0.62

0.91

29.13

24.83

0.54

0.74

37.69

33.87

38.31

34.45

0.61

0.58

38.23

34.28

0.53

0.41
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بعد از طراحی شماتیک ،و وارد نموودن سوناریوهای تغییور اقلویم،
مدل  WEAPاجرا شد تا ت ثیر سوناریوهای تغییور اقلویم بور وضوعیت
هیدرولوژیک دشت بوشکان مورد بررسی قرار گیرد .اولین تاثیر تغییور
اقلیم ،بور وضوعیت کشواورزی یوک منطقوه ،تغییورات میوزان آب در
دسترس میباشد .تغییرات میزان آب در دسترس ماهانه حوضوه آبریوز
بوشکان در طی دوره شییهسازی  )2019-2050برای هور دو سوناریو
در شکل  3ارائه شده است .بر اساس این شکل مشاهده میشوود کوه
در هر دو سناریو تغییر اقلیم میزان  33/1میلیوون متور مکعوب آب در
دسترس در طی فصلهای پاییز و زمستان مواه هوای اکتیور ،نووامیر،
دسامیر ،ژانویه ،فوریه ،مارس) کاه و طی ماههای فصل تابسوتان و
بهووار انوودکی افووزای مووییابوود .کوواه آب در دسووترس بوورای

تفاوت
پایه
2019-2050
تفاوت
2019-2050
تفاوت
پایه
2019-2050
تفاوت
2019-2050
تفاوت

A2

A1B

A2

A1B

A2
A1B

بارش
میلی متر)
Rainfall
)(mm

دمای حداقل
سانتیگراد)
Minimum
temperature

دمای حداکثر
سانتیگراد)
Maximum
temperature

Source: Research findings

سناریوهای  A2و  A1Bبه ترتیب  18/56و  14/44درصد است .نتایج
مشابهی در برخی مطالعات نیز گزارش شده است  22 ،15 ،14 ،13و
 .)36به عنوان مثال نیک مهر و زییایی  )36نشوان دادنود طوی دوره
شییهسازی  ،2018-2050تغییر اقلیم در مناطق م تلوف زیور حوضوه
کرخه جنوبی بوه صوورت میوانگین حودود  21موجوب کواه آب در
دسترس مویشوود .همچنوین قنودهاری و همکواران  )15در حوضوه
رودخانه بار در نیشابور نشتان دادند که تو مین نیواز آب در هور یوک از
ب های کشاورزی ،شرب و صنعت در سناریو  A2بوا کمیوود آب در
دورهی آتی  )2011-2040نسیت به دورهی گذشوته مواجهوه خواهود
کشاورزی میباشد.
شد ،بطوریکه بیشترین درصد کمیود آب در ب
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شکل  -3تغییر ات ماهانه میزان آب در دسترس دشت بوشکان براساس سناریو های تغییر اقلیم(میلیون متر مکعب)
Figure 3- Monthly changes in the amount of water available in Bushkan plain based on climate change scenarios
)(Million cubic meters

از دیگر تاثیرات تغییر اقلیم ،افزای نیاز آبی محصوالت میباشود.
تغییر در نیاز آبی محصوالت م تلف بوه صوورت جداگانوه بوا گورفتن
میانگین درصد تغییرات نسیت به سوال پایوه در جودول  2ارائوه شوده
است .با مشاهده جدول مش ص میشود کوه بوا اعموال سوناریوهای

خوشیینانه و بدبینانه تغییراقلیم ،میانگین نیاز آبوی تموامی محصووالت
کشاورزی دشت بوشکان در دوره تاری ی 2019-2050نسیت به دوره
پایه افوزای موییابود .همچنوین اثور سوناریو بدبینانوه بور نیواز آبوی
محصوالت شدیدتر از سناریو خوشیینانه میباشد.

جدول  -2تأثیرسناریوهای اقلیمی برنیاز آبی محصوالت در دشت بوشکان
Table 2- The effect of climatic scenarios on water requirement of crops in Bushkan plain
سناریو خوشبینانه ()A1B
سناریو بدبینانه ()A2
)Pessimistic Scenario (A2

)Optimistic Scenario (A1B

پایه

محصول

Base

Crop

گندم

درصد تغییر
Percentage of
change

Water requirement
)(m3

درصد تغییر
Percentage of
change

Water requirement
)(m3

+10.21

3326.13

+8.58

3276.94

3018

+9.42

3302.29

+6.03

3199.99

3018

+6.18

3213

+5.06

3179.12

3026

+7.11

6126.69

+6.44

6088.37

5720

+13.64

4772.88

+10.35

4634.70

4200

+17.21

6012.87

+14.33

5865.13

5130

+12.23

7339.84

+10.85

7249.59

6540

+12.2

5273.4

+11.8

5254.60

4700

+10.36

4568.9

+8.14

4477

4140

نیازآبی

م خذ:یافتههای تحقیق

نیاز آبی

Wheat

جو
Barley

کلزا
Canola

گوجه فرنگی
Tomato

کنجد
Sesame

هندوانه
Watermel
on

بادمجان
Eggplant

خربزه
Melon

خیار
Source: Research findings

Cucumbe
r
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کدام از سناریوهای تغییر اقلیم تغییر نمیکند .احتماال تغییورات توزیوع
الگوی بارش و دما در طول دورۀ رشد این محصول به گونهای بوده که
مقدار بارندگی نیاز آبی گیاه را ت مین نموده و عملکرد این محصوالت
کاه نیافته است .نتایج مشابهی در مطالعات استیو و همکاران )13
نیز گزارش شده است .بعالوه این که نتوایج مطالعوه حاضور بوا نتوایج
مطالعه نیک مهر و زییایی  )36به جز در مورد محصول کلوزا مطوابق
دارد .آنها نشان دادند که در تمامی محصوالت بوا وقووع تغییور اقلویم
کاه عملکرد اتفا میافتد.
در جداول  4و  5سط زیر کشت محصووالت کشواورزی و سوود
ناشی از آن در سال پایه ،نتایج مربوط به اعمال سناریوهای خوشیینانه
و بدبینانه و همچنین اثرات بکارگیری سناریو انطیاقی بور سوط زیور
کشت و سود کشاورزان ارائه شده است .سط زیر کشوت محصووالت
کشاورزی دشت بوشکان  3888هکتار و سود حاصوله  15/11میلیوارد
تومان میباشد .اعمال سناریو خوشیینانه  A1Bسط زیر کشت و سود
کشاورزی را بهترتیب  25/5و  42/5درصد کاه مویدهود .کواه
سود مذکور ناشی از کواه سوط محصووالت عموده ماننود گنودم،
هندوانه و خربزه میباشد و متاثر از کاه بارندگیها در فصول پواییز
و زمستان است .در سناریوی خوشیینانه با بهیود رانودمان آبیواری بوه
میزان  10درصد ،سط زیر کشت و سود نسیت به سال پایه به ترتیب
 19/79و  33/67درصد کاه مییابد که نسیت بوه سوناریوی A1B
سط زیر کشت و سود به ترتیب  5/7و  9درصد افزای یافته است.

بر اساس نتایج جدول  ،2تغییر اقلیم بیشترین تاثیر را بر نیواز آبوی
محصول هندوانه دارد .این محصول غالب دوره رشد و محصول دهوی
را در زمان کاه بارشها و افزای دما دارد و نیازمند به آبیاری موی
باشد .در این میان نتایج نیک مهر و زییایی  )36نشان داد که در بین
محصوالت مشوابه بوا محصووالت موورد بررسوی در مطالعوه حاضور،
هندوانه بیشترین افزای نیواز آبوی را در افوق  2050خواهود داشوت.
همچنین نتایج مطالعه کلیعلی و همکاران  )23نشواندهنوده افوزای
نیوواز آبووی در دورهی  2012-2040تحووت سووناریوی  A2اسووت کووه
بیشترین افزای نیاز آبی مربوط به ماههای خرداد تا مرداد است .نتایج
مشابه ی در برخی مطالعات دیگر نیز گوزارش شوده اسوت  14 ،13و
.)22
افزای نیاز آبی از یک سوو و کواه آب در دسوترس از سووی
دیگر ،موجب میشود که ب شوی از تقاضوای آب موورد نیواز گیاهوان
ت مین نشده و تن آبی بوجود آید .ایون تون آبوی موجوب کواه
عملکرد محصوالت کشاورزی م تلف در دشت بوشکان شوده اسوت.
اما به منظور اعمال این تغییرات در مدل برنامهریزی ریاضی ،میانگین
تغییرات عملکرد محصوالت م تلف نسیت به سال پایه محاسویه شود
که در جدول  3ارائه شده است .بررسوی جودول نشوان مویدهود کوه
میانگین عملکرد اکثر محصوالت کاه موییابود .بیشوترین کواه
عملکرد در هر دوسناریو مربوط به محصول گندم با  11/97و 15/36
درصد میباشد .محصوالت جو و هندوانه نیز در ردههوای بعودی قورار
می گیرند .اما با وجود افزای نیاز آبی ،عملکرد محصول کلزا در هوی

جدول  -3تأثیرسناریوهای اقلیمی بر عملکرد محصوالت در دشت بوشکان
Table 3- The effect of climate scenarios on crop performance in Bushkan plain
پایه
سناریو خوشبینانه ()A1B
سناریو بدبینانه ()A2
Base

محصول

درصد تغییر

عملکرد (تن)

درصد تغییر

عملکرد(تن)

عملکرد (تن)

Crop

Percentage of change

Yield

Percentage of change

Yield

Yield

-15.36

3.38

-11.97

3.52

4

-14.54

2.56

-9.64

2.71

3

0

3

0

3

3

-2.24

30.30

-1.31

30.59

31

-12.22

0.87

-9.21

0.92

1

-3.67

26

-3.17

26.14

27

-14.1

21.47

-9.91

22.52

25

-6.42

23.39

-5.61

23.59
25
Cucumber
Source: Research findings

Pessimistic scenario
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Optimistic scenario

گندم
Wheat

جو
Barley

کلزا
Canola

گوجه فرنگی
Tomato

کنجد
Sesame

بادمجان
Eggplant

خربزه
Melon

خیار
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جدول  -4تغییرات سطح زیر کشت و سود کشاورزی دشت بوشکان تحت سناریوهای  A1Bو اقدامات تطبیقی
Table 4- Changes in the area under cultivation and agricultural profits of Bushkan plain under A1B and adaptive scenarios
سناریو  + A1Bبهبود
سناریو + A1B

درصد تغییر

کمآبیاری

درصد تغییر

راندمان آبیاری

درصد تغییر

سناریو

پایه

Percentage
of change

A1B
Scenario
)A1B(hr

Base
)(hr

1814.48

2547
22

Percentage
of change

Scenario A1B +
Deficit
)irrigation(hr

Percentage
of change

Scenario A1B +
Improve irrigation
)efficiency(hr

-23.32

1953.03

-21.85

1990.48

-28.76

-25.2

16.45

-12.56

19.23

-26.66

16.13

11.2

32.24

+12.74

32.69

+11

32.19

29

-5.03

192.78

-0.31

202.37

-4.62

193.62

203

-15.12

177.39

-14.61

178.46

-16.8

173.88

209

-26.65

159.90

-8.5

199.31

-26.83

159.51

218

-4

4.8

-2.26

4.9

-3

4.85

5

-24.2

494.21

-25.1

488

-23.6

498.12

652

-2.2

2.93

-1.6

2.95

-6

2.82

3

-21.97

3033.78

-19.79

3118.39

-25.52

2895.62

3888

-31.99

10.36

-33.67

10.02

-42.45

8.69

15.11

محصول
Crop

گندم
Wheat

جو
Barley

کلزا
Canola

گوجه فرنگی
Tomato

کنجد
Sesame

هندوانه
Watermelon

بادمجان
Eggplant

خربزه
Melon

خیار
Cucumber

مجموع
Total

سود میلیارد
تومان)
Profit
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بهیود راندمان آبیاری موجب می شود کشاورزان سطوح بیشتری را
زیر کشت برده و محصوالتی کوه قویال از کشوت خواره شوده ماننود
هندوانه و گندم دوباره به الگوی کشت اضافه شود .محصول کلزا نیوز
به دلیل مقاوم بودن در برابر تغییر اقلیم با اعمال سوناریوهای م تلوف
سط زیر کشت آن افزای مییابد ،این محصول میتواند جوایگزین
مناسوویی بوورای گنوودم و جووو در شوورایط تغییوور اقلوویم باشوود .در
سناریوی  A1Bبا بکارگیری استراتژی کم آبیاری در میان محصوالت
م تلف 44 ،درصد در کشت گنودم 33 ،درصود در جوو 22 ،درصود در
کلزا 10 ،درصد در کنجد و  24درصد در سیزی و صویفی سوط زیور
کشت و سود بهترتیب  21/79و  31/99درصد کاه مییابد که ایون
افزای سود با سط زیور کشوت کمتور نسویت بوه سوناریوی بهیوود
راندمان آبیاری ناشی از کاه هزینوههوای الزم بورای تغییور شویوه
آبیاری در این سناریو است.
نتایج مربوط به سناریو بدبینانه  )A2در جدول  5نشان مویدهود
که اعمال این سناریو بیشترین تاثیر را بر محصول جو میگذارد و این

Source: Research findings

محصول از الگو حذف شده است و در مقابل سوط زیور کشوت کلوزا
افزای مییابد .سط زیر کشت و سود در این سناریو نسیت بوه دوره
پایه  39و  55درصد کاه مییابد .در سناریوی  A2اعمال استراتژی
بهیووود رانوودمان آبیوواری موجووب افووزای سووط زیوور کشووت و سووود
محصوالت کشاورزی به میزان  4و  5/7درصد نسیت بوه سوناریو A2
خواهد شد .به کارگیری استراتژی کمآبیاری نیز موجب کاه سوط
زیر کشت و افزای سود نسیت به سناریو  A2مویشوود و ایون سوود
نسیت به استراتژی بهیود راندمان آبیاری بیشتر است.
همان طور که مشاهده شد به کوارگیری هور دو راهیورد تطییقوی
فو  ،از یک سو موه افزای سط زیر کشت و سود ناشی از کاشوت
محصوالت کشواورزی موجوود در الگووی کشوت کشواورزان منطقوه
بوشکان خواهد شد .از سوی دیگر اسوتفاده از ایون راهیردهوا موجوب
صرفهجویی آب خواهد شد که میتواند مشکل کمآبی دشت موذکور را
تا حدودی برطرف نماید .بطور مشابه جلیلوی و همکواران  )22نشوان
دادند که سود کشاورزی در شورایط تغییور اقلویم نسویت بوه وضوعیت
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یافته است .عالوه بر مطالعات فو برخی مطالعوات دیگور نیوز بطوور
مشابه با نتایج مطالعه حاضر بر آثار مثیت کاربرد راهیردهوای تطییقوی
بهیود راندمان آبیاری و روش کم آبیاری در جهت کاه اثرات منفی
تغییر اقلیم ت کید نمودهاند  17و .)29

کنونی  3/9درصد کاه مییابد .همچنین نتایج مطالعه نیک مهور و
زییایی  )36بیانگر کاه مجموع سط زیر کشت و سود کشواورزی
در تمامی مناطق زیر حوضه کرخه است که بوا بوه کوارگیری راهیورد
بهیود راندمان آبیاری به میزان  20درصد ،این کاه به افزای تغییر

جدول  -5تغییرات سطح زیر کشت و سود کشاورزی دشت بوشکان تحت سناریوهای A2و تطبیقی
Table 5- Changes in the cultivation area and agricultural profit of Bushkan plain under A2 and adaptive scenarios
سناریو +A2
سناریو  +A2کم
بهبود راندمان
سناریو A2
درصد تغییر
تغییر
درصد
درصد تغییر
آبیاری
آبیاری
محصول
پایه Base
Scenario
Percentage of
Percentage of
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نتیجهگیری و پیشنهادها
در این مطالعه به منظور تحلیل پیامدهای تغییر اقلیم بور وضوعیت
هیدرولوژیکی ،اقتصادی و کشاورزی در دشت بوشکان اسوتان بوشوهر
طووی دوره  )2019-2050و همچنووین بررسووی میووزان اثوور ب شووی
سناریوهای انطیاقی ،از مدل ریزمقیاس نموایی  LARS-WGاسوتفاده
شد .سپس برای بررسی اثرات تغییراقلیم بور وضوعیت هیودرولوژیکی،
عملکرد و نیاز آبی محصوالت کشاورزی دشت بوشوکان ،سوناریوهای
تغییراقلیم شییه سازی شده وارد مودل  WEAPو مواژول اقتصوادی–

Source: Research findings

زراعی  MABIAشد .در ادامه به منظور بررسی دقیق نحوه سازگاری
سیستمهای تولید کشاورزی در برابور تغییورات اقلویم و میوزان آب در
دسترس ،از مدل اقتصادی برنامهریزی مثیت استفاده شد.
نتایج این مدل نشوان داد کوه بوا اعموال هور دو سوناریو ،میوزان
بارندگی کاه یافته و دمای حداقل و حداکثر افزای موییابود .کوه
این وضعیت در مورد سناریو  A2به مراتوب شودیدتر از سوناریو A1B
هیودرولوژیکی مودل نشوان داد کوه بوا
میباشد .بنابراین نتایج ب
اعمال سناریوهای تغییر اقلیم  A2 ,A1Bمیوزان آب در دسوترس بوه
ترتیب  14/4و  18/6کاه مییابد ،که این امر در کنار افزای نیواز
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کم آبیاری به دلیل نداشتن هزینه برای تغییر شیوه آبیواری نسویت بوه
 سوود بیشوتری را عایود،سناریوی تطییقوی افوزای رانودمان آبیواری
.کشاورزان مینماید
در نهایت با توجه به کاه آب در دسترس در دشت بوشوکان و
 استفاده از شیوههای کمآبیواری و بهیوود،افزای نیاز آبی محصوالت
راندمان آبیاری توسط کشاورزان جهوت جلووگیری از هودر رفوتن آب
 اما در این میان استفاده از روش کمآبیاری نسویت بوه.توصیه میشود
 با توجه بوه تو ثیر نواچیز تغییور.بهیود راندمان آبیاری در اولویت است
اقلیم بر نیاز آبی و عملکرد محصول کلزا از یک سو و ت ثیر زیواد ایون
 مویتووان بوه منظوور،پدیده بر محصوالت گندم و جو از سوی دیگور
مقابله با اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در دسترس و سوود کشواورزان
 محصول کلزا را به عنوان کشت جایگزین محصووالت،دشت بوشکان
 در مطالعات آتی ارزیابی.گندم و جو به کشاورزان منطقه پیشنهاد نمود
 اسوتفاده،اقدامات تطییقی دیگری مانند تغییر تاریخ کشت محصوالت
از ارقام بذرهای اصالح شده و مقاوم به خشکی و کم آبی بور الگووی
کشت و سود کشاورزان در منطقه جهت کاه اثرات تغییور اقلویم در
زراعوی- و ماژول اقتصوادیWEAP دشت بوشکان با استفاده از مدل
. پیشنهاد میشودMABIA
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آبی موجب ایجاد تن آبی و کاه
.م تلف در دشت بوشکان شده است
اقتصادی بیانگر ایون موضووع اسوت کوه اعموال
اما نتایج ب
سناریوهای خوشیینانه و بدبینانه تغییر اقلیم به ترتیب موجوب کواه
 بنوابراین. درصدی سط زیر کشت این دشت خواهد شود39  و25/5
کاه سط زیر کشت این محصوالت در کنار کاه عملکورد آنهوا
55  و42  موجب کاه سود کشواورزان بوه میوزان،در اثر تغییر اقلیم
.درصد به ترتیب در سناریوهای خوشیینانه و بدبینانه شده است
اما در این مطالعه به منظور کاه آثوار تغییور اقلویم راهیردهوای
 نتایج به کارگیری.تطییقی بهیود راندمان آبیاری و کم آبیاری ارائه شد
این راهیردها بیانگر ت ثیر مثیوت آنهوا بور وضوعیت کشواورزان دشوت
 بطوری که اعمال این راهیردها اثرات تغییر اقلیم را توا.بوشکان است
 در ایوون حالوت سوط زیور کشوت غالووب.حودودی خنثوی مویسوازد
 با توجه بوه محودود شودن اراضوی قابول.محصوالت افزای می یابد
کشت در اثر تغییر اقلیم و کاه سط زیر کشت غالب محصووالت
 سط زیر کشت محصووالتی کوه از مزیوت،کشاورزی در این منطقه
نسیی باالیی در منطقه برخوردار هستند از جمله گوجه فرنگی کمترین
 بطوور کلوی بوه کوارگیری سوناریوی تطییقوی.تغییرات را داشوته انود
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Introduction: Climate change and increasing global warming are intensifying droughts, changes in rainfall
distribution and depletion of water resources over time. Persisting hot and dry weather has intensified the
phenomenon of climate change and posed serious threats to the country's water resources, resulting in the
inability to meet the needs like drinking, environmental, industrial and agricultural ones. The fifth report of the
Climate Change Board also shows that the phenomenon of climate change in many parts of the world has had a
negative impact on agricultural production; but the application of appropriate and timely adaptive scenarios
against climate change can reduce the negative effects of this phenomenon on the agricultural crops yield.
Bushehr province is mostly exposed to climate change and drought because of its geographical location.
According to the National Meteorological Center, the area affected by drought in this province during the tenyear period ending in March 2019, was 83%. Up to 80% of the plains of the province have a negative
groundwater level. This problem is more severe in some plains of the province, including Bushkan plain, the
water level of this plain has decreased by 1.31 meters annually. This plain is considered as the agricultural hub of
province and Dashtestan city. Thus the study of the effects of climate change on the hydrological and
agricultural situation of the Bushkan plain and the analysis of the effectiveness of adaptive scenarios to reduce
the negative effects of this phenomenon is very important.
Materials and Methods: In this study, in order to create optimistic and pessimistic scenarios of climate
change, the LARS-WG microscale model was used. Then, in order to investigate the effects of climate change
on the hydrological status of Bushkan plain, water needs of agricultural crops and crops yield, simulated climate
change scenarios and adaptive scenarios include improve irrigation efficiency and deficit irrigation were entered
into WEAP model and its agro-agricultural model, MABIA. For the purpose of investigating the adaptation of
agricultural production systems to changes in available water and yield as well as to measure the effectiveness of
adaptive scenarios, a positive economic planning model was used. For economic model, statistics and
information related to the cultivation area, production costs, prices and yields of crops in different areas of
Bushkan plain were obtained through the Jihad Agricultural Organization and also completed 100 questionnaires
from farmers in the area. Random sampling method was used to calculate the sample size.
Results and Discussion: By applying two scenarios, optimistic A1B and pessimistic A2, in general, it can be
concluded that the most changes in precipitation were in autumn and winter and the most temperature changes
were at least in autumn and spring. Also, applying a pessimistic scenario will cause more drastic changes than an
optimistic scenario. The results of MABIA model show that by applying both climatic scenarios, the average
water requirement of all agricultural products increases during the simulation period compared to the base
period.
Increasing water demand and decreasing available water have caused water stress and as a result reduced the
yield of various agricultural products in Bushkan plain. The results show that the average crop yields decreases,
but the highest reduction of yield in both scenarios is related to wheat crop. The results of PMP model indicates
that the application of optimistic and pessimistic scenarios will reduce the area under cultivation of this plain by
42% and 55%, respectively. On the other hand, among different crops, the area under cultivation of crops such as
wheat, barley and watermelon has declined more sharply. However, the application of adaptive scenarios to
improve irrigation efficiency and under-irrigation somewhat offsets the effects of climate change. In optimistic
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climate change, adaptive scenarios to improve irrigation efficiency and use of deficit irrigation method will
improve the area under cultivation of agricultural products by 6 and 4 percent, and in pessimistic climate change
by 3.8 and 2.3%.Comparison of the results of applying adaptive scenario shows that despite the less effect of
deficit irrigation on improving the area under crops, the increase in profit in this scenario is more than the
improvement of irrigation efficiency and the reason is the costs of improving irrigation efficiency compared to
the deficit irrigation scenario.
Conclusion and Recommendations: Principles of resource management and low productivity have led to
declining groundwater levels and as a result the ban on the exploitation of more groundwater in the plains of
Bushehr province, including the Bushkan plain. Accordingly, in this study, the consequences of climate change
on the hydrological and agricultural situation in the Bushkan plain of Bushehr province as well as the
effectiveness of adaptive scenarios were investigated .Finally, based on the results of the present study, it is
suggested that farmers use scenarios such as deficit irrigation methods and improve irrigation efficiency to
prevent water loss and reduce the yield of these crops. However, since the results showed that using deficit
irrigation method will improve agricultural profits more than improving irrigation efficiency, therefore, using
deficit irrigation method has priority over improving irrigation efficiency. Also due to the low impact of climate
change on water demand and canola yield, canola is suggested to local farmers as an alternative crop for wheat
and barley crops.
Keywords: Bushkan plain, Climate change, Positive Mathematical Programming, WEAP Model
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کاربرد تابع تصادفی غیر نرمال پالتو در تعیین سطح بهینه اقتصادی مصرف نهاده کودهای
شیمیایی در تولید غالت آبی (محصوالت گندم و جو آبی)
حمید باللی -*1حبیب شهبازی -2زهرا صید محمدی -3مصطفی

بنیاسدی4

تاریخ دریافت1399/10/18 :
تاریخ پذیرش1400/02/12 :

چکیده
در سالهای گذشته ،مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی ،اثرات و پیامدهای زیستمحیطی نامطلوبی مانند آلودگی آب و خاک و بروز مشکالتی
در مورد وضعیت سالمت انسانها ،به همراه داشته است .به دلیل اینکه استفاده نابهینه کودهای شیمیایی میتواند خطرات جدی برای محیی و سیالمت
جامعه ایجاد کند ،در این مطالعه سطح بهینه اقتصادی مصرف کودهای شیمیایی ازته ،فسفاته و پتاسه در تولید گندم و جو آبی ایران ،بیا اسیتفاده از تیاب
تصادفی غیر نرمال پالتو و رویکرد بیزین ،طی سالهای زراعی  1385-86تا  1395-96برآورد شد .دادههای مورد نیاز نیز از آمارنامههیای کشیاورزی و
بانک هزینه تولید محصوالت زراعی وزارت جهاد کشاورزی جم آوری شد .پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نیرمافیزار  ،SASنتیای
نشان داد که میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته ،فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی بهترتیب  97/71 ،117/05و  39/68کیلیوگرم در هکتیار و
در مورد جو آبی بهترتیب  75/17 ،29/00و  81/81کیلوگرم در هکتار است .براساس نتای  ،کشاورزان در تولید گندم آبی ،کودهای شیمیایی (ازته ،فسفاته
و پتاسه) را بیشتر از مقدار بهینه استفاده میکنند ،به طوریکه میانگین مصرف بهینه کودهای شیمیایی ازته ،فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی ،بهترتیب
به میزان 25/34 ، 46/56و  10/95کیلوگرم در هکتار ،کم تر از مقدار فعلی مصرف کودهای شیمیایی در کشور است .همچنین نتای نشان میدهنید کیه
میزان مصرف فعلی کودهای ازته و فسفاته در تولید جو آبی کشور نیز یشتر از سطح بهینه محاسبه شده میباشد .لذا به منظور تخصیی بهینیه عوامیل
تولید و نیز جلوگیری از اثرات زیستمحیطی نامطلوب مصرف بیرویه این نهاده مهم توصیه میشود.
واژههای کلیدی :تاب تصادفی پالتو ،روش بیزین ،کود شیمیایی ،گندم ،مصرف بهینه
طبقهبندی Q19 ،E23 ،D24 :JEL

مقدمه

21

کشییاورزی یکییی از بخییشهییای اساسییی هییر کشییور اسییت و در
اشتغال زاییی و تولیید میواد اولییه صینای  ،اهمییت بسییاری دارد .امیا
مهم ترین نقش کشاورزی در هر کشوری ،تأمین مواد غذایی مورد نیاز
مردم است ( .)29جمعیت جهان در حال افزایش بوده و در عیین حیال
مناب در حال کمیاب شدن میباشند .براساس گزارش جمعیت سازمان
ملل متحد ،جمعیت جهان تا سیال  2050بیه حیدود  9/1میلییارد نفیر
 3 ،1و  -4بییهترتیییب دانشیییار ،دانییشآموختییه کارشناسیییارشیید و اسییتادیار اقتصییاد
کشاورزی ،گروه تروی و آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
)Email: h-balali@basu.ac.ir
(*  -نویسنده مسئول:
 -2استادیار اقتصاد کشاورزی ،گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشیگاه سیید جمیال الیدین
اسدابادی
DOI: 10.22067/jead.2021.67444.1001

یعنی  34درصد باالتر از میزان کنونی خواهد رسیید .بنیابراین ،تیأمین
غذای جمعیت در حال رشد جهیان نیازمنید تولیید بیشیتر محصیوالت
کشاورزی است ( ،)24به همین دلیل باید محصوالتی تولید شیوند کیه
برای زندگی انسان کارآمدتر باشند .یکی از راهکارهای افزایش تولیید
محصوالت کشاورزی ،افزایش عملکرد در واحد سطح است .کودهیای
شییمیایی بیه افییزایش تولیید در واحید سییطح ،کمیک قابیل تییوجهی
مینمایند ( .)4اما مصرف بیش از اندازه کودهای شیمیایی نییز ،باعی
مواردی مانند ،آلودگی آبهای زیرزمینی ،کاهش کیفییت محصیوالت
کشاورزی و به خطر افتادن سالمت انسان و محی زیست میشود.
انسان به طور ذاتی تمام فعالیتهایش را طوری انجام میدهد که
در انرژی صرفهجویی شود و به دنبال کاهش عوامل زیانبار است .این
تمایل به دلیل استفاده از مناب محدود به منظور حداکثر کیردن سیود
است .با استفاده از فرایند بهینهسازی میتوان به این امر دست یافیت.
بهینییهسییازی یکییی از مییرثرترین و سییادهتییرین روشهییای کمییی در

80

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،35شماره  ،1بهار 1400

مییدیریت و تصیییمیمگیییری بییوده و فرصیتی بییرای برنامیهریییزی و
تخصی بهتر مناب در بخشهای مختلف ،ازجمله بخیش کشیاورزی
است زیرا نهادههایی که موجب سودآوری بیشترند ،مشخ میگردند
( .)36ترکیبی از شرای و منیاب طبیعیی ناسیازگار ،تغیییر آب و هیوا،
افیزایش جمعییت ،توسیعه شییهری و رقابیت در بیازار جهیانی ،باعی
بهینییهسییازی نهییادههییا در تولییید محصییوالت کشییاورزی میییشییود.
بهینییهسییازی محصییوالت کشییاورزی بییرای تعیییین بهتییرین ترکیییب
محصوالت مهم است ( .)23از همان ابتدای تولیید ،تولیدکننیدگان در
تالش بودند تا با کمترین هزینه ،راههای کسب حداکثر درآمید را پییدا
کنند .روشهای بسیاری برای دستیابی به حداکثر وجود دارد .آگاهی
از سطح بهینه اقتصادی نهادههای کشیاورزی جهیت سیاسیتگیذاری
دولت امری ضروری است .برای نمونیه ،اگیر از کیود شییمیایی بیرای
تولید محصول گندم بیش از حد مطلوب استفاده شود ،نه تنهیا باعی
افزایش تولید نمی شود ،بلکه در مواردی کیاهش تولیید را نییز در پیی
دارد .عالوه بر این ،کاربرد بیش از حد نهادههیای مهمیی نیون کیود
شیمیایی ،موجب از بین رفتن سرمایههای ملی خواهد شد (.)12
متأسفانه هرنه برنامه ریزان و اقتصاددانان تأکید بر استفاده بهینیه
از منییاب دارنیید ،امییا تولیدکننییدگان بییهوی ی ه در بخییش کشییاورزی و
سیاست گذاران بهوی ه دولتها توجهی به این امر نمیکننید بنیابراین
می بایست اقداماتی جهت مصرف بهینه کودهای شیمیایی بیه منظیور
حداکثر کردن میزان برداشت محصول صورت گیرد به همیین دلییل،
این تحقیق با هدف تعیین سطح بهینیه اقتصیادی مصیرف کودهیای
شیمیایی (ازته ،فسفاته و پتاسه) در تولید گندم آبی ،انجام شده است.
بهینهسازی موضوعی بسیار قدیمی است و در علوم مختلف ماننید
ریاضیات ،آمار ،اقتصاد ،کشاورزی ،پزشیکی ،صینعت و تجیارت میورد
استفاده قرار میگیرد .نیاز به ییافتن بهتیرین روش بیرای تولیید میواد
غذایی ،یافتن بهتیرین قطعیه زمیین بیرای تولیید و ییافتن میرثرترین
راه های درمان بیماران ،نمونههای مهمیی از بهینیه سیازی در زنیدگی
میباشند که تمام این موارد اهمیت بهینهسازی را بییان مییکننید .بیا
گذشت زمان ،بهینهسازی نیز دنیار تحیول شیده اسیت .اسیتلفی (،)2
بهینهسازی را عمل دستیابی به بهترین نتیجه ممکن در شرای داده
شده میداند .به این ترتیب ،بهینهسازی روند یافتن شرایطی است کیه
حداکثر یا حداقل را ارائه میدهد .اولین و مهمترین مرحلیه در فراینید
بهینهسازی ،استفاده از الگوی مناسب است و ایین مرحلیه بیه خیودی
خود میتواند مشکلساز باشد .یعنی در صورتی که الگیو خیلیی سیاده
باشد ،به طور دقیق نمیتواند مسئله را نشان دهد از طرف دیگیر ،اگیر
الگوی ساخته شده بیش از حد پیچیده باشد ،حیل مسیئله نییز بسییار
دشوار است ( .)5با استفاده از بهینهسازی بهترین پاسی ممکین بیرای
یک مسئله تعیین میشود .در واق هدف از بهینهسازی یافتن بهتیرین
پاس قابل قبول ،با توجه به محدودیتها و نیازهای مسئله است (.)16
در علوم مختلف ،روشهای بهینهسازی متفاوتی وجود دارد و در همیه

آنها یک تاب هدف تعریف و متناسیب بیا هیدف و شیرای موجیود،
حداکثرسازی و یا حداقلسازی میشود .در علم اقتصاد نیز روشهیای
بهینهسازی مختلفی وجود دارد .به طور کلی ،روشهای بهینهسازی به
دو دسته پارامتری (اقتصادسنجی) و غیر پارامتری تقسیم میشیوند .در
روشهای غیر پارامتری ،مقدار بهینه نهاده میورد نظیر ،بیا اسیتفاده از
روشهای ریاضی و محاسباتی در نارنوب نظریههیای اقتصیادی بیه
دست میآید .از اینگونه روشها میتوان به برنامهریزی خطی اشیاره
کرد که در آن یک تاب هدف کیه ترکیبیی از محصیوالت مختلیف و
تعدادی تاب محدودیت که نشاندهنده مقدار نهیادههیای در دسیترس
است ،تعریف میشود و از حل آنهیا مقیدار بهینیه مصیرف نهیاده در
کشت هر محصول به دست میآید .اما در روش پارامتری با استفاده از
روشهای اقتصادسنجی ،یک تاب که نشیاندهنیده سیاختار تولیید در
منطقه مورد مطالعه میباشد ،برآورد میگردد .سپس میتوان با تخمین
تاب تولید ،توان تولیدی را مشخ و مقدار بهینه مصرف عوامل تولید
را تعیین کرد ( .)20در زمینه تعیین سطح بهینه عوامل تولید در بخش
کشاورزی مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که بیه
برخی از آنها اشاره میگردد.
عبدی رکنی و همکاران ( ،)1در پ وهشی با استفاده از برنامهریزی
ریاضی اثباتی ،اثر بهینهسازی مصرف کودهیای شییمیایی بیر الگیوی
کشت (مطالعه موردی :گهرباران ساری) را مورد بررسی قرار دادند .بیر
اساس نتای این پ وهش ،بییشتیر کشیاورزان کیود شییمیایی را بیه
صورت غیر بهینه استفاده میکنند .همچنین مصرف کود شیمیایی 91
درصد کشاورزان گنیدمکیار و  93درصید کشیاورزانی کیه جیو کشیت
می کنند ،غیربهینه بیوده و مصیرف بهینیه کیود شییمیایی بیر سیطح
سودآوری کشاورز اثرگذار است .به طوریکیه بیا ثابیت مانیدن سیطح
کشت کل ،سود کشاورز حدود  3درصد نسبت به شرای فعلی افزایش
خواهد یافت .مجتهیدی و دشیتی ( ،)19بیا محاسیبه کشیش تولییدی
عوامل تولید و تاب تولید ترانسندنتال به بررسی اقتصاد مصرف نهادهها
در تولید گندم آبی شهرستان گرمی پرداختند و به ایین نتیجیه دسیت
یافتند که برخی از گندمکاران از نهادههای کود شیمیایی ،آب و زمیین
به طور بهینه استفاده نکردهاند بهطیوریکیه کیود شییمیایی و آب در
ناحیه سوم تولید و زمین در ناحیه اول قرار دارنید .میرذن و همکیاران
( ،)17در مطالعهای با عنوان اقتصاد مصرف نهادهها در تولید محصیول
پیاز دشت تبریز با استفاده از تاب ترانسلوگ به برآورد کشش تولییدی
هر یک از عوامل تولیدی در تولید پیاز ،پرداختند و مشیخ شید کیه
ترکیب نهاده آب ،سم و ماسه کم تر از حد بهینه اما نیروی کار بیشتر
از حد بهینه است .همچنین کشاورزان منطقه از نهادههیای آب ،سیم،
ماسه و نیروی کار در ناحیه دوم تولید استفاده میکنند مقیدار کشیش
جزئی تولید برای نهیادههیای میذکور بیه ترتییب  0/15 ،0/3 ،0/46و
 0/03محاسبه شد .سیدان ( ،)28با استفاده از تاب تولیید ترانسیندنتال
به تحلیل بهرهوری و تعیین مقدار بهینه استفاده از عوامل تولید سییب
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زمینی در شهرستان همیدان پرداخیت .نتیای بیه دسیت آمیده نشیان
میدهد که مصرف کود حیوانی و آب بسیار نزدیک بیه سیطح بهینیه
اقتصادی و مصرف کود شیمیایی و سم بیشتر از حد بهینه اقتصیادی
است .همچنین در تولید سیبزمینی از نیرویکار بییشتیری اسیتفاده
میگردد .سمرنی ( ،)27با استفاده از تیاب تولیید کیاب-داگیالس بیه
تعیین کارایی مصرف مناب تولیدی در تولیید گنیدم (مطالعیه میوردی:
استان ادیرن در ترکیه) پرداخت .پس از محاسیبات میورد نظیر ،نتیای
نشان داد در تولید گندم 21/70 ،کیلوگرم بیذر 55/32 ،کیلیوگرم کیود
شیمیایی و  87/31سی سی سموم شیمیایی ،بیرای عملکیرد مناسیب
(حدود  405/64کیلوگرم گندم) مورد نیاز است .کلیه متغیرهای موجود
در معادله تولید در سطح  5درصد معنیدار گردید و مشخ شد که از
اراضی و سموم شیمیایی در تولید گندم به طور فعال استفاده میشیود.
اما برای عملکرد باالتر ،افزایش مقدار بذر و کود شیمیایی الزم اسیت.
توموسوم و همکاران ( ،)35در پ وهش خود به تعیین میزان بهینه کود
نیتروژن با استفاده از مدلهای پارامتر تصادفی پرداختند .بدین منظور،
آزمایشی در قالب طرح بلوک کامالً تصادفی انجام و از تواب مختلفیی
در تعیین سطح بهینه نیتروژن استفاده شد .بعد از نوشتن رابطیه سیود
برای هر یک از تواب  ،مقدار مصرف بهینه انواع کود نیتروژنه در قیمت
های مختلف برای تواب محاسبه گردید .نتای نشان داد که تاب درجه
دوم تصادفی به طور مداوم سیطح بهینیه نیتیروژن را بیاالتر از توابی
دیگر ،تخمین می زند و در تعیین سطح بهینه نیتیروژن ضیعیف اسیت.
گونی و همکاران ( ،)10مطالعهای را تحت عنوان تجزیه و تحلیل بهره
وری استفاده از مناب در تولید برن در منطقه دریانه ناند ایالت برنیو
نیجریه انجام دادند .نهادههای مصرفی مورد مطالعیه ،کیود شییمیایی،
بذر ،نیروی کار و اندازه مزرعه بود .بیرای ارزییابی نگیونگی مصیرف
نهادهها از تاب تولید کیاب-داگیالس اسیتفاده شید و بیه ایین نتیجیه
رسیدند که از نهاده نیروی کار در حد بهینه و سایر نهادههیا کیمتیر از
حد بهینه استفاده میشود.

مواد و روشها
به منظور تعیین سطح بهینه اقتصادی نهیاده کودهیای شییمیایی
(نیتروژنه ،فسفاته و پتاسیه) در تولیید گنیدم و جیو آبیی در اییران ،بیا
استفاده از رویکرد بیزین و تاب توزی تصادفی غیر نرمال پالتیو ،ابتیدا
الگوریتم توسعهیافته فونلیبیش 1و سپس برآورد بیزین سیود حیداکثر
شده از نهاده کودهای شیمیایی نام بیرده در تولیید گنیدم و جیو آبیی
توضیح داده میشیود .دادههیای میورد اسیتفاده نییز از آمارنامیههیای
کشییاورزی و بانییک هزین یه تولییید محصییوالت زراعییی وزارت جهییاد
کشاورزی جم آوری شد .دادهها به صورت ترکیبی و برای سیالهیای
1- Von Liebig
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زراعی  1385-96میباشند.
برآورد مقدار بهینه مصرف نهاده ها بستگی به شکل تیابعی میورد
نظر و فرضیات توزیعی مبتنی بر دادههیای تولیید دارد .تیاب تصیادفی
پالتو از توابعی است که برای تعیین مقدار بهینیه نهیاده (بیهخصیو
کودهای شیمیایی) مورد استفاده قرار مییگییرد .تیاب تصیادفی پالتیو
بینشی را در مورد اینکه نرا کشاورزان ممکن است ،نهیاده را بییش از
حد بهینه به کار گیرند ،فراهم میکند .این تاب از سال  ،1965زمیانی
که اولین بار قانون فونلیبیش (حداقل عملکرد مرتب محصول بیرای
مناب محدود) توسعه یافت ،مورد استفاده قیرار گرفیت .عملکیرد تیاب
تصادفی پالتو خطی از تواب غیر خطی و نند جملهایها بهتر اسیت و
بییه دلیییل تصییادفی بییودن ،الگییوی واقعیییتییری از سییود انتظییاری
تولیدکنندگان برآورد میکند ( .)33سطح بهینه نهاده با توجه به نسبت
قیمت محصول به نهاده ،در تاب پالتو تصیادفی مییتوانید کیمتیر ییا
بیشتر از الگوهای رگرسیون سوئیچینگ 2باشد.
تاب تصادفی خطی پالتو شامل دو جزء تصادفی اسیت ،جیزء اول
تغییر در عملکرد محصول است که این تغییر ممکن اسیت بیه دالییل
غیر قابل پیش بینی و غیر قابل کنترل (بدی آب و هیوا ،بیمیاریهیا و
غیره) باشد و جزء دوم زمانی است کیه تغیییرات نهیایی نسیبی صیفر
است .در تواب دارای فیر نرمیال ،دقیت تخمیین کیاهش یافتیه و
برآوردهای دارای تورش ایجاد می شود ،اما با توجه به فر غیرنرمال
بودن تاب تصادفی پالتو ،این مشکل مرتف مییگیردد .همچنیین در
این تاب  ،تغییرات سال به سال عملکرد و تولید محصوالت نییز میورد
توجه قرار می گیرد.
الگوریتم توسعهیافته فونلیبیش برای تولید محصول

کودهای شیمیایی یکی از مناب محدودکننده در تولید محصوالت
کشاورزی هستند .عالوه بیر نییرویکیار ،سیرمایه ،آب ،زمیین و بیذر،
کودهای شیمیایی (به وی ه کودهای ازته) نهاده اصلی در تولیید نرمیال
محصوالت میباشد که باع رشد با کیفیت آن میشود.
برای برآورد ساده الگو ،تنها نهاده کودهای شیمیایی (ازته ،فسفاته
و پتاسه) منب محدودکننده در نظر گرفته شده است .باید توجیه شیود
که یک سطح آستانهای وجود دارد که سطح پالتوی عملکرد را کمتیر
نگه می دارد .بنابراین ،اگر فر شود که این نقطه مربوط به عر از
مبدأ است که بیانگر عملکرد بدون نهیاده اسیت ،معادلیه بیه صیورت
رابطه زیر نوشته میشود:
Yt = β0 + min(β1 K i , θvt ) + ut + εt
()1
کییه  Ytعملکییرد محصییول در ایییران K ،مقییدار نهییاده در تولییید
محصول βi ،و  θضرایب تاب عملکرد است که باید بیرآورد شیوند) ،
 ut ≈ N(0, σ2uعر از مبدأ انتقالدهندهای است که بیانگیر تمیام
2- Switching Regression Pattern
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از مبدأ بیه

متغیرهای تصادفی است که می تواند موجب شود تا عر
باال یا پایین حرکت کند.
1
 vtضریب تصادفی است که فر میشود دارای توزی بتیا و θ
ضریب مقیاس و جزء خطیای تصیادفی ) 𝜀 εt ≈ N(0, σ2اسیت .اگیر
تولیدکنندگان ریسک خنثی باشند ،به دنبال استفاده از سیطح کیارایی
اقتصادی نهاده به منظور حداکثرسازی بازده خال انتظاری یعنی بیه
دنبال بهینه کردن رابطه زیر میباشند:
maxk E(R t |K) = pE[Yt ] − rK
()2
,

St.

Yt = β0 + min(β1 K, θv) + ut + εt

K≥0

کیه در آن R t ،بییازده خیال تولییید محصیول در ایییران]،
عملکرد انتظاری نهاده  kو  pقیمت هر واحد محصول است .عملکیرد
تابعی از مقدار نهاده است که تحت کنترل تولیدکننده بوده اما تابعی از
عوامل غیر قابل کنترل مانند آب و هوا ،بیماریها و آفات نیز میباشد.
هدف تولیدکننده تصمیمگیری در مورد نهاده به کار رفته برای رسیدن
به بیشترین مقدار بازده خال انتظاری با فر ثابیت بیودن قیمیت
تولیدات و نهاده است .با این فر  ،تاب عملکرد انتظاری بیه صیورت
رابطه ( )3خواهد بود:
])E(Yt ) = β0 + E[min(β1 K, θv
()3
E[Yk

براساس فر باال که انتقالدهنیده پالتیو ( )θدارای توزیی بتیا
است ،میتوان تاب نگالی احتمیالی) (fو تیاب توزیی جمعیی ) (Fرا
نوشت .تاب عملکرد انتظاری برای نهاده نییز بیه صیورت رابطیه زییر
میباشد:
()4
])E(Y|K) = β + min(β K [1 − F(β K
1

1

β K
1

0

+ ∫ θf(θ)dθ
∞−

با فر وجود عدم حتمیت در رسیدن به باالترین سطح عملکیرد
در کشور ،مسئله انتخیاب تولیدکننیده ،حداکثرسیازی مطلوبییت سیود
انتظاری خواهد بود که به صورت رابطه ( )5نشان داده میشود:
()5
max E(π|K) = prob[β + min{(β K[1
1

K

0

برآورد بیزین سود حداکثر شده از نهاده در تولید محصول

رویکرد بیزین که روشی غیر کالسییکی اسیت ،در بیرآورد سیطح
اقتصادی نهاده کودهای شییمیایی (ازتیه ،فسیفاته و پتاسیه) در تولیید
گندم آبی به کار رفته است .در روش کالسیک ،تفسیر فاصله اطمینان
ممکن است در بعضی مواق بیمعنی باشد (برای مثال وقتی فق یک
نمونه وجود داشته باشد و نمونههای اضافی نیز جم آوری نشوند) ،ولی
روش بیزی در این موارد نیز تفسیر معقولی را ارائه مییدهید .در آمیار
بیزی پارامتر تخمینزده شده یک متغیر تصادفی است به این معنی که
برخالف روش کالسیک جواب آنها ثابت نیست و یک تیاب احتمیال
برای پارامتر مورد نظر به دست میآید که احتمیال مقیادیر مختلیف را
برای پارامتر مورد نظر نشان میدهد ( .)11تمام مشکالت مربیوط بیه
رویکرد بیزین ،این است که رویکرد بیزین نیازمند اسیتفاده از تصیریح
الگوی احتمالی برای داده و تصمیم گیری در مورد توزی برتر برای هر
ضییریب در الگییو اسییت ( .)9بییا توسییعه روشهییای جدییید بییرآوردی،
الگوسازی توزی های پیچیده امروزه کمتر بح برانگیز است .شبیهساز
زنجیره میارکف مونیتکیارلو ( )2MCMCدر نیرمافیزار  ،3SASییک
راهحییل سییاده بییرای الگوسییازی توزیی هییای احتمییالی بییا اسییتفاده از
توضیحات قبلی ارائه میکند .توزی برتر برای واریانسها ،انتظیارات و
ضرایب الگو براساس تجربه و مشاهدات میباشید .بیا تعرییف مسیئله
بهینهسازی ،نیاز به تعریف توزی برتر ضرایب معادلیه مییانگین (

2

و σε

2

 )σu , θ, β1, β0و ضییرایب توزی ی بتییا (𝛾 و 𝛼) قبییل از الگوسییازی
 MCMCدر  SASاست .این رویکرد براساس توزی برتری است کیه
محقق را قادر به ایجاد استنتاجی با اسیتفاده از ضیرایب بیرآورد شیده
توزی برتر دادهها به جای یک قضاوت ساده در مورد ضرایب میکنید
( .)8نندین توزی در ادبیات موضوع اسیتفاده شیده اسیت کیه شیامل
توزی یکنوا ،4گامای معکوس5و توزی هایی که بستگی بیه وارییانس
دادهها دارد ،می باشید .در ایین پی وهش ،از توزیی ترکیبیی اسیتفاده
می شود لذا از توزی گامای معکوس برای واریانس دو ضیریب ،توزیی
یکنوا برای ضرایب بتا و توزی نرمال 6برای عیر از مبیدأ و شییب
استفاده میشود.
2

−F

ننانچیه فییر شییود جیزء خطییا )  εt ≈ N(0, σεاسییت ،توزیی
عملکرد و مجموعه توزی بهکار رفته پیشین به صورت رابطه  6بییان
میشود:
) Yt ≈ N(β0 + min(β1 K, θv) + ut
()6

β K
1

+ ∫ θf(θ)dθ}] − rK
∞−

که  ،probاحتمال نتیجه مطلوب است .مسئله بهینهسازی شیامل
یافتن سطح بهینه نهاده در معادله ( )5میشود(.)22
)1- Beta (B

2- Markov Chain Monte Carlo
3- Statistical Analysis System
4- Uniform
)5- Inverse gamma (IG
)6- Normal (N
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2

σ ) ،β0 ≈ N(μ0 ,

،β1 ≈ N(μ1 ,

α≈UF(0,50) ،θ ≈ IG(0/01,

IG (0/ ،

کییییییه در آنσ ) ،
0

)scale

1

2

) σε ≈ 0001, scale) ، γ ≈ UF(0, 50و )≈ IG (0/0001, scale
2

 ،σمیباشند .اگر فر شود تاب هیدف کشیاورز ریسیک خنثیی ،در
u
رابطه ( )5وجود داشته باشد ،باید ضروریات روش برآورد بییزین بیرای
به دست آوردن سطح بهینه نهاده که تاب هدف با فر وجود توزیی
برتر برای ضرایب است ،تعریف شود.
بییر اسییاس اییین فییر کییه = ))E(Yi |v ≥ β0 + min(β1 K
و E(Yi |v ≤ β0 +

))v≈ B(α, γ) ،β0 + min(β1 K

 min(β1 K)) = β0است ،میتوان رابطه ( )8را به صورت زیر نوشت:
()7

2

E(Yi ) = (1 − φ) [β0 + min(β1 K)] + φβ0 σv
کییه dt ،

γ−1

)(−t

χ α−1

∫β t
0

1
)B(α,γ

= ) ،φ = F(χ|α, βتوزیی

تجمعی بتا برای ضریب  vدر تاب عملکرد است .با جایگیذاری رابطیه
( )7در رابطه ( ،)2رابطه ( )8به دست میآید:
()8
maxK E(R t |K) = pE[(1 −
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برای محاسبه سطح بهینه نهاده ،سود انتظاری در اییران و سیطح
متوس نهاده برای تمامی مقادیر ،روش برنامهریزی ریاضی غیر خطی
استفاده شده است .معادله سود انتظاری برای تعییین سیطح نهیاده در
تولید محصول به صورت رابطه ( )9است:
()9
E(πt ) = Pw {β + min(β K, ψ) − Pk K} /nn
1

0

که E(πt ) ،سود انتظاری در سال  Pw ،tو  Pkبه ترتیب قیمت هر
واحد محصول و هر واحد نهاده ψ ،تاب کمی برای ضریب پالتو و nn
تعداد دادهها است (.)22

نتایج و بحث
در ابتدای این بخش بیهطیور مختصیر و بیرای محصیول گنیدم،
داده های تولید ،قیمت محصیول و قیمیت و مقیدار مصیرف کودهیای
شیمیایی مورد بررسی قرار می گیرد .یکی از عوامل اثرگیذار بیر تولیید
گندم در کشور ،قیمتگذاری مناسب گندم در کشور است که میتوانید
بر میزان تولید گندم در کشیور اثرگیذار باشید .شیکل  1رونید قیمیت
تضمینی و میانگین تولید استانی گندم در کشور طیی دوره 1386-96
را نشان میدهد.

2

φ)[β0 +min(β1 K)] + φβ0 σv ] − rK
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شکل  -1روند قیمت تضمینی و میانگین تولید استانی گندم طی دوره  1386-96در ایران
Figure 1- Guaranteed price trend and average provincial production of wheat during the period 2007-17 in Iran

همانطور که در نمودار مشخ است همیراه بیا افیزایش قیمیت،
میانگین تولید در سطح استانها هم در حال افزایش اسیت .شیکل ،2
میانگین مصرف و قیمت انواع کودهای شیمیایی را نشان میدهد.
همانطور که در نمودار  2مشخ است ،همراه با افیزایش قیمیت

انواع کودهای شیمیایی ،میانگین مصرف این کودها در هکتار کیاهش
یافته است .اما در عین حال ،کیاهش در مصیرف کودهیای شییمیایی
منجر به کاهش تولید گندم نشده است .این پدیده نشان میدهید کیه
مصرف کودهای شیمیایی بیش از مقدار بهینه مصرف بوده کیه سیبب
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شده کاهش مصرف کود تاثیر منفی بر تولید گندم نداشته باشد.
Consumption
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شکل  -2میانگین مصرف و قیمت انواع کودهای شیمیایی طی دوره 1386-96
Figure 2- Average consumption and price of chemical fertilizers during the period 2007-17

تاب تولید گندم و میانگین سطح بهینه نهاده کودهای شیمیایی (ازتیه،
فسفاته و پتاسه) در ایران را نشان میدهد.

نتایج تخمین تابع غیر نرمال پالتو برای تولید گندم آبی

ضرایب الگوی تصادفی پالتو توس روش شبیهسازی مونتکیارلو
( ،)MCMCدر تولید گندم آبی برآورد گردید .جدول  1نتیای تخمیین

جدول  -1نتایج تخمین تابع غیر نرمال پالتو برای تولید گندم ایران
Table 1- Results of estimating the abnormal plateau function for Iranian wheat production

آماره
t

Statistics
SE

MCMC

نماد

متغیر

Symbol

Variable

1.81

1521.823

*2754.5

𝟎𝛃

1.32

22.27273

29.4

𝟏𝛃

2.01

17284.64

**34742.13

𝐮𝟐𝛔

3.31

7445.867

***25307.82

𝛆𝟐𝛔

1.36

1.044

1.42

𝛂

3.6

6.25

***22.5

𝛄

1.86

80.053

*148.9

𝛉

2.66

43.8967

***117.05

∗𝐍

163.26262

N

عر

از مبدأ

Intercept

ضریب شیب
Slope coefficient

واریانس عر

از مبدأ انتقالدهنده

Transmitter intercept variance

واریانس جزء خطا
Variance of error term

ضریب آلفا
Alpha coefficient

ضریب گاما
Gamma coefficient

ضریب تتا
Theta coefficient

میانگین سطح بهینه ازت مصرفی
Average of optimal level of nitrogen
consumption

میانگین مقدار فعلی مصرف ازت
The average of current amount of nitrogen
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consumption
1.63

1781.902

2904.5

𝟎𝛃

1.17

23.760

27.8

𝟏𝛃

2.24

59579.61

**133458.3

𝐮𝟐𝛔

2.39

7606.413

**18179.33

𝛆𝟐𝛔

3.01

0.877

***2.64

𝛂

2.72

10.441

***28.4

𝛄

2.1

112.57

**236.4

𝛉

3.56

27.409

***97.7

∗𝐏

123.062

P

1.25

2482.72

3103.4

𝟎𝛃

2.26

11.239

**25.4

𝟏𝛃

1.56

120102

187352.2

𝐮𝟐𝛔

1.52

10194.4

15495.42

𝛆𝟐𝛔

1.01

1.3267

1.34

𝛂

3.66

6.7213

***24.6

𝛄

3.25

38.646

***125.6

𝛉

2.87

13.816

***39.68

∗𝐊

50.6454

K

عر

از مبدأ

Intercept

ضریب شیب
Slope coefficient

از مبدأ انتقالدهنده

واریانس عر

Transmitter intercept variance

واریانس جزء خطا
Variance of error term

ضریب آلفا
Alpha coefficient

ضریب گاما
Gamma coefficient

ضریب تتا
Theta coefficient

میانگین سطح بهینه فسفات مصرفی
Average of optimal level of phosphate
consumption

میانگین مقدار فعلی مصرف فسفات
The average of current amount of phosphate
consumption

عر

از مبدأ

Intercept

ضریب شیب
Slope coefficient

واریانس عر

از مبدأ انتقالدهنده

Transmitter intercept variance

واریانس جزء خطا
Variance of error term

ضریب آلفا
Alpha coefficient

ضریب گاما
Gamma coefficient

ضریب تتا
Theta coefficient

میانگین سطح بهینه پتاس مصرفی
Average of optimal level of Potash
consumption

میانگین مقدار فعلی مصرف پتاس
The average of current amount of Potash
consumption

* **،و *** معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد
*,** and *** Sjgnificant in 10,5 and 1 percent Level

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

طبق نتای جدول  1میانگین مصیرف بهینیه کیود ازت در تولیید
گندم آبی ایران برابر  117/05کیلوگرم در هکتار برآورد شید در حیالی
که میانگین مصرف فعلی کود ازت در تولید گندم آبی برابیر 163/626
کیلوگرم در هکتار میباشد .به عبارتی طی سالهای  86تیا  96مقیدار
کود ازت مصرفی در تولید گندم آبی ایران ،به میزان  46/576کیلوگرم
در هکتار (معادل  28/46درصد) بیشتر از سطح بهینیه مصیرف شیده

است .با توجه به اینکه در این الگو سطح بهینه نهاده کود ازت بصورت
ضریب برآورد شده است (بصورت تصادفی) ،لذا آماره معنی داری برای
آن قابل برآورد میباشد .نتای نشان میدهد ضریب مصرف بهینه کود
ازت در سطح  1درصد معنیداری میباشید .بیا توجیه بیه معنییداری
برآورد مصرف بهینه کود ازت در تولید گندم آبیی ،مییتیوان عملکیرد
بالقوه گندم آبی را حدود  2754/5کیلوگرم در هکتار در روش بیزین به
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در سطح  1درصد معنیداری میباشد .با توجه بیه معنییداری بیرآورد
مصرف بهینه کود پتاس در تولید گندم آبی ،میتیوان عملکیرد بیالقوه
گندم آبی را حدود  3103/4کیلوگرم در هکتار در روش بیزین به دست
آورد.
اگرنه معنی داری ضرایب الگو به منظور سینجش خیوبی بیرازش
کلی الگو برآورد شده است اما معنیداری ضیرایب مربیوط بیه سیطح
بهینه مصرف نهاده ،تأییدی بر این است که نهادههای مصرفی فعلیی
در تولید محصول گندم بهینه نمی باشد .الزم به توضیح است که سایر
متغیرها بصورت ضریب در الگو لحاظ شده است که معنیداری آنهیا
تفسیر مستقیم اقتصادی در الگو ندارنید و بیه لحیاظ نظیری در روش
بیزین آمدهاند .برای مثال ،در الگو ،واریانسها ،برای نشان دادن شکل
توزی جزء خطیای تصیادفی  utو  εtآمیده اسیت و معنییداری آن
تأییدی بر نرمالبودن شکل توزیی آنهیا (بیر اسیاس فیرو الگیو)
میباشد.

دست آورد.
میانگین مصرف بهینه کود فسفات در تولید گندم آبی ایران برابیر
 97/70کیلوگرم در هکتار برآورد شد در حالی کیه ،مییانگین مصیرف
فعلی کود فسفات در تولید گندم آبی برابر 123/062کیلوگرم در هکتار
میباشد .به عبارتی طی سالهای  86تا  96مقدار کود فسفات مصرفی
در تولید گندم آبی ایران ،به میزان  25/362کیلوگرم در هکتار (معادل
 20/609درصد) بیش تر از سطح بهینه مصرف شده است .با توجه بیه
اینکه در این الگو سطح بهینه نهیاده کیود فسیفات بصیورت ضیریب
برآورد شده است (بصورت تصادفی) ،لیذا آمیاره معنییداری بیرای آن
قابل برآورد می باشد .نتای نشان میدهد ضریب مصیرف بهینیه کیود
فسفات در سطح  1درصد معنیداری میباشد .با توجه بیه معنییداری
برآورد مصرف بهینه کود فسفات در تولید گندم آبی ،میتوان عملکیرد
بالقوه گندم آبی را حدود  2904/5کیلوگرم در هکتار در روش بیزین به
دست آورد.
میانگین مصرف بهینه کود پتاس در تولید گندم آبیی اییران برابیر
 39/68کیلوگرم در هکتار برآورد شد .در حالی کیه ،مییانگین مصیرف
فعلی کود پتاس در تولید گندم آبی برابر  50/645کیلیوگرم در هکتیار
می باشد .به عبارتی ،طی سالهای  86تا  96مقدار کود پتاس مصرفی
در تولید گندم آبی ایران ،به میزان  10/956کیلوگرم در هکتار (معادل
 21/65درصد) بیش تر از سطح بهینه مصرف شده است .بیا توجیه بیه
اینکه در این الگو سطح بهینه نهاده کود پتاس بصورت ضریب بیرآورد
شده است (بصورت تصیادفی) ،لیذا آمیاره معنییداری بیرای آن قابیل
برآورد می باشد .نتای نشان میدهد ضریب مصرف بهینه کیود پتیاس

نتایج تخمین تابع غیرنرمال پالتو برای تولید جو آبی

الگوها با قیمت تضمینی (ریال) برای هر کیلوگرم جو در سالهای
مربوطه (قیمت تضمینی سالهای مختلف  )86-96و میانگین قیمیت
(ریال) هر کیلیوگرم کیود ازت ،فسیفات و پتاسییم در تولیید جیو آبیی
سالهای مختلف ( ،)86-96برآورد شده اند .جیدول  2نتیای تخمیین
تاب تولید جو و میانگین سطح بهینه نهاده کودهیای شییمیایی (ازتیه،
فسفاته و پتاسه) در ایران را نشان میدهد.

جدول  -2نتایج تخمین تابع غیر نرمال پالتو برای تولید جو آبی ایران
Table 2- Results of estimating the abnormal plateau function for Iranian barley production

آماره
t

Statistics
SE

MCMC

نماد

متغیر

Symbol

Variable

2.03

1256.06

**2549.80

𝟎𝛃

1.95

16.615

*32.40

𝟏𝛃

3.40

1922.241

***6535.621

𝐮𝟐𝛔

2.13

55887.48

**11904.30

𝛆𝟐𝛔

3.26

0.75

***2.45

𝛂

3.33

4.65

***15.50

𝛄

2.30

42.88

**98.64

𝛉

2.87

10.10

***29.00

∗𝐍

عر

از مبدأ

Intercept

ضریب شیب
Slope coefficient

واریانس عر

از مبدأ انتقالدهنده

Transmitter intercept variance

واریانس جزء خطا
Variance of error term

ضریب آلفا
Alpha coefficient

ضریب گاما
Gamma coefficient

ضریب تتا
Theta coefficient

میانگین سطح بهینه ازت مصرفی
Average of optimal level of nitrogen
consumption
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میانگین مقدار فعلی مصرف ازت
38.75

N

2.63

896.692

***2385.30

𝟎𝛃

2.77

13.574

***37.6

𝟏𝛃

1.70

6066.58

10313.19

𝐮𝟐𝛔

2.34

106400.2

**248976.6

𝛆𝟐𝛔

2.59

1.49

***3.87

𝛂

2.88

6.034

***17.38

𝛄

3.13

28.782

***90.09

𝛉

3.48

21.57

***75.17

∗𝐏

42.015

P

3.49

776.475

***2709.90

𝟎𝛃

2.29

13.580

**31.10

𝟏𝛃

3.40

2306.785

***11243.07

𝐮𝟐𝛔

3.53

69496.340

***245322.10

𝛆𝟐𝛔

1.96

1.346

*2.64

𝛂

1.95

8.189

*15.97

𝛄

2.06

46.907

**96.63

𝛉

2.06

39.551

**81.81

∗𝐊

134.18

K

The average of current amount of nitrogen
consumption

عر

از مبدأ

Intercept

ضریب شیب
Slope coefficient

از مبدأ انتقالدهنده

واریانس عر

Transmitter intercept variance

واریانس جزء خطا
Variance of error term

ضریب آلفا
Alpha coefficient

ضریب گاما
Gamma coefficient

ضریب تتا
Theta coefficient

میانگین سطح بهینه فسفات مصرفی
Average of optimal level of phosphate
consumption

میانگین مقدار فعلی مصرف فسفات
The average of current amount of phosphate
consumption

عر

از مبدأ

Intercept

ضریب شیب
Slope coefficient

از مبدأ انتقالدهنده

واریانس عر

Transmitter intercept variance

واریانس جزء خطا
Variance of error term

ضریب آلفا
Alpha coefficient

ضریب گاما
Gamma coefficient

ضریب تتا
Theta coefficient

میانگین سطح بهینه پتاس مصرفی
Average of optimal level of Potash
consumption

میانگین مقدار فعلی مصرف پتاس
The average of current amount of Potash
consumption

* **،و *** معنیداری در سطح  5 ،10و  1درصد
*,** and *** Sjgnificant in 10,5 and 1 percent Level

مأخذ :یافتههای تحقیق
Source: Research findings

طبق نتای جدول  2میانگین مصرف بهینه کود ازت در تولید جیو
آبی ایران ،برابر  29/00کیلوگرم در هکتار برآورد شید .در حیالی کیه،
میانگین مصرف فعلی کود ازت در تولید جو آبی برابر  38/75کیلوگرم
در هکتار می باشد .به عبارتی طی سالهای  86تا  96مقدار کود ازت

مصرفی در تولید جو آبی ایران ،بیه مییزان  9/75کیلیوگرم در هکتیار
(معادل  25/161درصد) بیش تر از سطح بهینه مصرف شده اسیت .بیا
توجه به اینکه در این الگو سطح بهینه نهاده کود ازت بصورت ضریب
برآورد شده است (بصورت تصادفی) ،لیذا آمیاره معنییداری بیرای آن
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قابل برآورد می باشد .نتای نشان میدهد ضریب مصیرف بهینیه کیود
ازت در سطح  1درصد معنیداری میباشید .بیا توجیه بیه معنییداری
برآورد مصرف بهینه کود ازت در تولید جو آبی ،میتوان عملکرد بالقوه
جو آبی را حدود  2549/8کیلوگرم در هکتار در روش بیزین به دسیت
آورد.
میانگین مصرف بهینه کود فسفات در تولید جو آبی اییران ،برابیر
 75/17کیلوگرم در هکتار برآورد شد در حیالی کیه مییانگین مصیرف
فعلی کود فسفات در تولید جو آبی برابیر  42/105کیلیوگرم در هکتیار
می باشد .به عبارتی ،طی سیالهیای  86تیا  96مقیدار کیود فسیفات
مصرفی در تولید جو آبی ایران ،به میزان  33/065کیلوگرم در هکتیار
(معادل  78/52درصد) کم تر از سطح بهینه مصرف شده است .با توجه
به اینکه در این الگو سطح بهینه نهاده کود فسیفات بصیورت ضیریب
برآورد شده است (بصورت تصادفی) ،لیذا آمیاره معنییداری بیرای آن
قابل برآورد می باشد .نتای نشان میدهد ضریب مصیرف بهینیه کیود
فسفات در سطح  1درصد معنیداری میباشد .با توجه بیه معنییداری
برآورد مصرف بهینه کود فسفات در تولید جو آبی ،مییتیوان عملکیرد
بالقوه جو آبی را حدود  2358/3کیلوگرم در هکتار در روش بیزین بیه
دست آورد.
میانگین مصرف بهینه کود پتاس در تولید جیو آبیی اییران ،برابیر
 81/81کیلوگرم در هکتار برآورد شد .در حالی کیه ،مییانگین مصیرف
فعلی کود پتاس در تولید جو آبی برابر  134/18کیلوگرم در هکتار می
باشد .به عبارتی طی سالهای  86تا  96مقدار کود پتاس مصیرفی در
تولید جو آبی اییران ،بیه مییزان  52/37کیلیوگرم در هکتیار (معیادل
 39/029درصد) بیش تر از سطح بهینه مصرف شده است .با توجه بیه
اینکه در این الگو سطح بهینه نهاده کود پتاس بصورت ضریب بیرآورد
شده است (بصورت تصیادفی) ،لیذا آمیاره معنییداری بیرای آن قابیل
برآورد می باشد .نتای نشان میدهد ضریب مصرف بهینه کیود پتیاس
در سطح  5درصد معنیداری میباشد .با توجه بیه معنییداری بیرآورد
مصرف بهینه کود پتاس در تولید جو آبی ،می توان عملکرد بالقوه جیو
آبی را حدود  2709/9کیلوگرم در هکتار در روش بیزین به دست آورد.

نتیجهگیری
در ایران کود شییمیایی ،وسییلهای بیرای رسییدن کشیاورزان بیه
حداکثر تولید است ،کودهای شییمیایی بایید عیالوه بیر هیدف اصیلی
کشاورزی یعنی افزایش تولید ،بتواننید آلیودگی محیی زیسیت و بیروز
بیماری را به حداقل برسانند .متأسفانه به دلیل قیمیت پیایین ،کیاربرد
آسان و در دسترس بودن کودهای شیمیایی ،مصرف آنهیا در کشیور
زیاد است .این پ وهش با هدف تعیین میزان بهینه اقتصیادی مصیرف
نهاده کودهای شیمیایی (ازته ،فسفاته و پتاسه) در تولیید گنیدم و جیو
آبی در ایران با روش بیزین انجیام شید .نتیای حاصیل از تخمیین بیا

رویکرد بیزین نشان داد که طی سالهای  86-96مقدار بهینه مصرف
نهاده کودهای شیمیایی ازته ،فسفاته و پتاسه در تولید گندم آبی ایران،
به ترتیب به میزان  25/34811 ،46/568و  10/956کیلوگرم در هکتار
کمتر از مقدار فعلی مصرف این کودها در ایران است .میانگین مصرف
بهینه کودهای شیمیایی ازته ،فسفاته و پتاسه در مورد جو آبی بهترتیب
 75/17 ،29/00و  81/81کیلوگرم در هکتار بیرآورد گردیید .براسیاس
نتای  ،میزان مصرف فعلی کودهای ازته و فسیفاته در تولیید جیو آبیی
کشور نیز بیشتر از سطح بهینه محاسبه شده می باشد.
بهینه نبودن مصرف کودهای شیمیایی توس کشاورزان ،با نتیای
مطالعاتی مانند فالحی و همکاران ( )7و اکثر مطالعات دیگر در زمینیه
تعیین سطح بهینه اقتصادی نهادهها در تولیید محصیوالت کشیاورزی
همسو است .به عنوان مثال در پ وهش فالحی و همکاران میزان کود
شیمیایی مصرفی (اوره) در تولید گندم آبیی را  67کیلیوگرم در هکتیار
بیش از حد بهینه اقتصادی به دسیت آوردنید .در مطالعیه حاضیر نییز
میانگین مصیرف کیود شییمیایی ازتیه در کشیور بیه مییزان 46/576
کیلوگرم در هکتار ،مصرف کود شییمیایی پتاسیه بیه مییزان 10/956
کیلوگرم در هکتار و میانگین مصرف کود شیمیایی فسفاته بیه مییزان
 25/34811کیلوگرم در هکتار ،بیشتر از مقدار بهینه اقتصادی بیرآورد
گردید.
در کشور ،به طور متوس در هیر هکتیار گنیدم آبیی ،بیه مییزان
 ،82/87247کیلوگرم کودهای شیمیایی (ازته ،فسفاته و پتاسه) بیشتر
مصرف شده است و در مورد محصول جو آبی ایین عیدد بیه 29/055
کیلوگرم می رسد .بنابراین دولیت بایید سیاسیتهیای مناسیبی بیرای
کاهش میزان مصرف کودهای شییمیایی و رسییدن بیه سیطح بهینیه
مصرفشان ،در نظر گیرد .همان طور که نتای مطالعه نشان مییدهید،
کشاورزان کودهای شیمیایی را به صورت غیر بهینه مصرف میکننید.
بنابراین توجه به نتای پیشینهادهای زییر جهیت مصیرف بهینیه کیود
شیمیایی ارائه میگردد:
 از آنجایی که روش بییزین در بیرآورد مقیادیر بهینیه اقتصیادیمصرف کودهای شیمیایی دقیق تر از روشهای کالسییک مییباشید،
مقادیر را نزدیک تر به سطح واقعی نشان میدهد و امکان خطا در این
روش کمتر است ،بنابراین پیشنهاد میگردد که از ایین روش (بییزین)
برای یافتن سطح بهینه اقتصادی نهادهها (با نند متغیر) استفاده گردد.
 در مطالعه حاضر ،مصرف بهینه نهاده کیود از منظیر اقتصیادیتعیین شد .برای ادامه مطالعات با استفاده از روش تاب تصیادفی غییر
نرمال پالتو و روش بیزین توجه به بهینه محی زیسیتی ،نتیای ایین
مطالعه را تکمیل میکند .لذا پیشنهاد میشود ،بهینهیابی مصرف کیود،
از هر دو منظر اقتصادی و محی زیستی انجام شود.
 بییه منظییور افییزایش کییارایی کودهییای شیییمیایی و کییاهشآلودگیهای زیستمحیطی ناشی از مصیرف متیداول آنهیا در تولیید
محصوالت کشاورزی ،دولت باید پرداخت مستقیم یارانه کود شیمیایی

89

... کاربرد تابع تصادفی غیر نرمال پالتو در تعیین سطح بهینه اقتصادی مصرف نهاده کودهای شیمیایی در تولید غالت آبی

.متناسب با میزان مصرف بهینه برآوردی تعیین گردد
، یکی دیگر از روشهیای کیاهش مصیرف کودهیای شییمیایی کود آبیاری به معنای به کیار بیردن.استفاده از روش کود آبیاری است
مواد شیمیایی کشاورزی همیراه آب آبییاری در سیسیتمهیای آبییاری
 در ایین روش بیه دلییل اسیتفاده بهینیه از،قطرهای و بارانی می باشد
 آلودگیهای زیستمحیطی به حداقل،مصرف آب و کودهای شیمیایی
.میرسد

 پیگیری فرایند هدفمند کردن یارانه نهادههیای تولیید،را کاهش دهد
با توجه به حاشیه سود معقول برای کشاورزان میتواند آثار مفییدی در
راستای بهینهسازی مصرف این نهاده مهم (کودهای شیمیایی) داشیته
.باشد
، در خصو حذف یارانه و قیمتگذاری کودهای شیمیایی (ازته کشیش، باید اهمییت نیوع کیود در تولیید محصیول،)فسفاته و پتاسه
تولیدی نهاده و کشش تقاضای نهیاده مید نظیر قیرار گییرد و قیمیت
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Application of Non-normally Distributed Stochastic Plateau Function in
Determining the Optimal Economic Level of Chemical Fertilizer Inputs Usage in
Irrigated Cereals (Irrigated Wheat and Barley Crops)
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Introduction: Agriculture is one of the basic sectors of any country and is very important in creating
employment and production of industrial raw materials. Although the most important role of agriculture in any
country is to provide the food security. The world's population is growing, and resources are dwindling.
Therefore, feeding the growing population of the world requires more agricultural production. One of the ways
to increase agricultural production is to increase yield per hectare. Chemical fertilizers significantly increase
production per hectare. But excessive use of chemical fertilizers can also lead to environmentally externalities
such as groundwater pollution, reduced quality of agricultural products and endanger human health and the
environment. Therefore, the optimal use of production inputs in the agricultural sector is essential.
Unfortunately, despite the emphasis of agricultural economists on the optimal use of production inputs, this issue
has been taken for granted by farmers and policymakers in the agricultural sector. The purpose of this study is to
determine the optimal economic level of use of chemical fertilizers (nitrogen, phosphate and potash) in the
production of irrigated wheat and barley.
Materials and Methods: In order to determine the optimal economic level of chemical fertilizer inputs
(nitrogen, phosphate and potash) in the production of irrigated wheat and barley in Iran, Bayesian approach and
non-normally distributed stochastic plateau function, based on the developed Von Liebig algorithm were used.
The estimation of the optimal amount of input usage depends on the functional form and the distribution
assumptions based on the production data. The stochastic plateau function is one of the functions has been used
to determine the optimal amount of inputs (especially chemical fertilizers). The stochastic plateau function
provides insight into why farmers may over-use inputs. The efficiency of the linear stochastic plateau function is
better than nonlinear and polynomial functions, and it estimates a more realistic pattern of farmers' expected
profits, because the function is stochastic. For simple model estimation, only the input of chemical fertilizers
(nitrogen, phosphate and potash) is considered as the limiting resource. If it is assumed that the threshold point is
related to the intercept, which represents the yield of crops without input consumption, the equation of the
stochastic plateau function is written as the following relation:
(1)
Yt = β0 + min(β1 K i , θvt ) + ut + εt
Where Yt the yield of the crops in Iran, K is the amount of input in the crop production, 𝛽𝑖 and θ are the
coefficients of the yield function that must be estimated, and ut ≈ N(0, σ2u ) is the transmitter intercept that
represents all random variables. The used data in this study were collected from agricultural statistics and the
production cost database of the Agriculture Ministry. The panel data were collected during 2007-2017 period.
Results and Discussion: Based on the results of the study, the average optimal consumption of nitrogen
fertilizer in the production of irrigated wheat and irrigated barley in Iran was estimated 117.05 and 29.00 kg/ha,
respectively, while the current average consumption of nitrogen fertilizer in the production of irrigated wheat
and barley is 163.626 and 38.75 kg/ha, respectively. In other words, during the years 2007 to 2017, the amount
of nitrogen fertilizer used in the production of irrigated wheat was 46.576 kg/ha (equivalent to 28.46%) and in
the production of irrigated barley was 9.75 kg/ha (equivalent to 25.16%) more than the optimal level. Also, the
potential yield of irrigated wheat and barley with respect to nitrogen fertilizer input was estimated 2754.5 and
2549.80 kg/ha, respectively, in the Bayesian method. The average optimal use of phosphate fertilizer in
production of irrigated wheat in Iran was estimated as 97.70 kg/ha, while the current average consumption of
phosphate fertilizer in production of irrigated wheat is equal to 123.06.02 kg/ha. In other words, during the years
2007 to 2017, the amount of phosphate fertilizer used in the production of irrigated wheat in Iran was 25.362 kg
1, 3 and 4- Associate Professor, M.Sc. Graduated and Assistant Professor of Agricultural Economics, Department of
Agriculture Extension and Education, Bu-Ali Sina University, respectively.
(*- Corresponding Author Email: h-balali@basu.ac.ir)
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per hectare (equivalent to 20.609%) more than the optimal level. Also, the potential yield of irrigated wheat due
to phosphate fertilizer input, about 2904.54 kg/ha has been obtained in Bayesian method. the average optimal
consumption of potash fertilizer in the production of irrigated wheat and irrigated barley in Iran was estimated
39.68 and 81.81 kg/ha, respectively, while the current average consumption of potash fertilizer in the production
of irrigated wheat and barley is 50.64 and 134.18 kg/ha, respectively. In other words, during the years 2007 to
2017, the amount of potash fertilizer used in the production of irrigated wheat was 10.96 kg/ha (equivalent to
21.65%) and in the production of irrigated barley was 52.37 kg/ha (equivalent to 39.02%) more than the optimal
level.
Conclusion: According to the results of present study, farmers in the production of wheat and barley use
chemical fertilizers (nitrogen, phosphate and potash) more than the optimal amount, so that the average optimal
use of chemical fertilizers of nitrogen, phosphate and potash in the production of irrigated wheat, respectively
28.52, 20.59 and 78.36, and in the production of irrigated barley, the average optimal use of nitrogen and potash
chemical fertilizers, respectively 74.84 and 39.03% per hectare, are less than the current amount of chemical
fertilizer use in the country. According to the results of the study, in order to more efficiently use of chemical
fertilizers and to reduce environmental pollution caused by their use in agricultural production, the government
should reduce the direct payment of chemical fertilizer subsidies. Regarding the elimination of subsidies and
pricing of chemical fertilizers (nitrogen, phosphate and potash), the importance of the type of fertilizer in crop
production, input production elasticity and input demand elasticity should be considered.
Keywords: Stochastic Plateau function, Bayesian method, Fertilizer, Iran, Optimum consumption, Wheat
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مقاله پژوهشی

اثر تکانههای سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت محصوالت کشاورزی در ایران
شهباز شمس الدینی -1سارا قبادی -*2سعید دائی کریم

زاده3
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چکیده
با توجه به جایگاه مهم بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و تاثیرپذیری متغیرهای این بخش از اعمال سیاستهای پولی و ارزی ،مطالعه پیشروی با
هدف بررسیی اثر ویو های نرخ ارز و سیاست پولی بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی با استفاده از رهیافت خود رگرسیون با وقفههای
گسترده غیرخطی و دادههای فصلی دوره  8811تا  8831در ایران انجام ودهاست .مانایی متغیرهای مدل با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج آزمون کرانهای حاکی از آن است که رابطه تعادلی بلندمدت (همانباوتگی) هم به صورت خطی و هم به صورت غیرخطی میان
متغیرهای مدل وجود دارد .برآورد مدل غیرخطی نشیان میدهد در کوتاهمدت ،ویو مببت نرخ ارز موثر واقعی اثر مببت و معنیداری بر واخص قیمت
تولیدکننده محصیوالت کشیاورزی داوتهاست .در بلندمدت وو های مببت و منفی نرخ ارز به ترتیب دارای اثر مببت و منفی معنیدار بر واخص قیمت
محصییوالت کشییاورزی میباوییند .در بلندمدت همینین و یو های مببت و منفی حجم پول دارای اثر مببت و معنیدار بر وییاخص قیمت محصییوالت
کشییاورزی بودهاند .همینین وییاخص قیمت مصییرفکننده با یک وقفه زمانی و در کوتاهمدت دارای اثر مببت و معنیدار بر وییاخص قیمت تولیدکننده
محصیییوالت کشیییاورزی بوده اسیییت .بیهعالوه هم در کوتیاهمدت و هم در بلندمدت ،تولید ناخالص داخلی اثر منفی و معنیداری بر قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی داویتهاسیت .نتایج آزمون والد بیانگر آن است که درکوتاهمدت ،اثر وو های نرخ ارز و حجم پول بر واخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی مترارن و در بلندمدت نامترارن است .افیایش قدرت رقابت پذیری محصوالت کشاورزی مستلیم جلوگیری از کاهش مداوم ارزش
پول ملی کشور و نیی اعمال سیاستهای پولی مناسب با به حداقل رساندن پیامدهای منفی آنها میباود.
واژههای کلیدی :اثرات نامترارن ،بخش کشاورزی ،سیاست پولی ،واخص قیمت ،نرخ ارز
طبقهبندی F31, F14, Q17:JEL

مقدمه

21

نرخ ارز از جملیه متغیرهایی اسیییت که به صیییورت مسیییتریم یا
غیرمستریم بخش کشاورزی را متاثر میسازد ( .)8به عنوان مبال ،نرخ
ارز صییادرات و واردات محصییوالت و نهادههای کشییاورزی را به رور
مسیییتریم و تولیید ،درآمد ،هیینه ،سیییود و سیییرمایهگذاری در بخش
کشاورزی را به رور غیرمستریم تحت تاثیر قرار میدهد .بدین ترتیب،
نرخ ارز به واسییطه اثر بر عر ییه و ترا ییای محصییوالت و نهادههای
بخش کشاورزی ،واخص قیمت را در این بخش متاثر خواهد کرد (.)2
عوامیل متعددی بر قیمت مواد غذایی و محصیییوالت کشیییاورزی اثر
گیذارند .از جمله متغیرهای اقتصیییادی که در مطالعات مختلف به آن
 2 ،8و  -8بهترتیب دانشییجوی دکتری اقتصییاد بینالملل ،اسییتادیار و دانشیییار گروه
اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
)Email: s_ghobadi@hotmail.com
(* -نویسنده مسئول:

پرداخته ودهاست ،سیاستهای پولی را میتوان نام برد .یکی از اهداف
اصلی سیاستهای پولی ،تببیت سطح عمومی قیمتها در اقتصاد است
( .)4در ویرایطی که جامعه در معر فشارهای تورمی و روند فیاینده
سییطح عمومی قیمتها قرار گرفته ،بهکارگیری یک سیییاسییت پولی
انربا ی میتواند نرش مهمی را در کنترل تورم قیمتها ایفا نماید (.)8
براسییات تئوری تعادل عمومی تجاری ،8اثر اولیه تغییر نرخ ارز بر
قیمتهای نسیبی منجر به تغییر نسبت قیمت کاالهای قابل مبادله به
کاالهای غیرقابل مبادله میویییود .اگر عه عموما قیمتهای واقعی با
تغییر نرخ ارز تعدیل نمی ووند ولی با افیایش نرخ تورم ،سطح عمومی
قیمیتهیا تیا نیدیکی تعدیل نرخ ارز افیایش مییابد .از اینرو ،تمرکی
مدلهای کشییاورزی بر اثرات قیمتی نرخ ارز نیازمند اسیییتفاده از یک
DOI: 10.22067/jead.2021.67922.1007
3- General Equilibrium Trade Theory
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الگوی قیمتهای نسییبی واقعی اسییت که به رور مداوم در حال تغییر
است (.)1
کاهش (تضییعیف) ارزش پول ملی دارای پیامدهای مببت و منفی
اسیت .کاهش ارزش پول ملی ،صیادرات کشور را ارزان تر و رقابتیتر
برای خارجیها خواهد کرد و در نتیجه ترا یا برای کاالهای صادراتی
بیشیتر خواهد وید و بخشهای صیادراتی اقتصاد رون خواهند یافت.
همینین داراییهای کشور برای خارجیان جذاب وده و سرمایهگذاری
توسط خارجیان در کشور افیایش یافته و این امر رود بیشتر اقتصادی
را در پی خواهد داوییت .از سییوی دیگر ،با کاهش ارزش پول ملی به
دلیل گرانتر ودن کاالهای وارداتی ،واردات کاهش یافته و بخشهای
مرتبط با واردات دعار آسیییب میوییوند .این مسییئله خود باعا فشییار
بیشیییتر تورمی ویییده و تولییدکننیدگیان انگییه کیافی برای کییاهش
هیینیههیای تولیید نخواهند داویییت .لذا هیینهها به مرور زمان رو به
فیونی خواهند گذاوت (.)8
به عریده بسیییاری از اقتصییاددانان ،سییرمایهگذاری خصییوصییی در
بخش کشییاورزی میتواند نرش موثری در رویید و توسییعه این بخش
داویته باود .بدیهی است که بخش کشاورزی همانند سایر بخشهای
اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ ارز واکنش نشان خواهد داد .به عنوان
مبیال ،افیایش نرخ ارز و بیه دنبیال آن افیایش هیینیههیای کاالهای
سیرمایهای وارداتی منجر به کاهش سرمایهگذاری خصوصی در بخش
کشیاورزی خواهد ود ( .)84کاهش سرمایهگذاری خصوصی در بخش
کشاورزی؛ کاهش تولید ،کاهش ارزشافیوده ،کاهش اوتغال و افیایش
قیمت مواد غذایی را در پی دارد.
در مورد اثر نوسانات نرخ ارز و حجم پول بر واخصهای قیمت به
رور عام و ویاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی به صورت
جداگانه ،هم در داخل کشییور و هم در خارا از کشییور و با اسییتفاده از
مدلهای مختلف از جمله روش خود رگرسیییون با وقفههای گسییترده
غیرخطی ( )NARDLمطالعاتی انجام ودهاست .پیشبهار و همکاران
( )81در مطالعهای آثار متغیرهای کالن اقتصادی مانند حجم نردینگی،
نرخ بهره ،نرخ ارز واقعی بازار آزاد و قیمت محصوالت صنعتی بر قیمت
محصییوالت کشییاورزی ایران را با رویکرد الگوی خود تو یییحبرداری
سییاختاری و گرافهای غیرعرخشییی سییودار بر قیمت محصییوالت
کشیاورزی مورد بررسیی قرارداده و نشان دادند که نرخ ارز واقعی بازار
آزاد در بلندمدت و قیمت محصییوالت صیینعتی هم در کوتاهمدت و هم
در بلندمدت مهمترین عوامل موثر بر قیمت محصیییوالت کشیییاورزی
هستند .سرابی و همکاران ( )88در تحلیل اثر افیایش نرخ ارز بر قیمت
تمام وییده محصییوالت کشییاورزی با اسییتفاده از ماتریر حسییابداری
اجتماعی در سییال  8831نشییان دادند که محصییوالت زیربخش دام و
ریور بیشیتر از سیایر بخشهای کشاورزی تحت تاثیر افیایش نرخ ارز

قرار میگیرد .نتایج تجییه مسیییر نیی بیانگر آن اسییت که افیایش نرخ
ارز در واردات بخش مواد و محصییوالت ویییمیایی سییهم عمدهای در
انتریال اثر افیایش نرخ ارز بیه قیمت محصیییوالت کشیییاورزی دارد.
همینین اثر افیایش نرخ ارز در بخشهای مختلف از رری مسیرهای
متفاوتی به قیمت محصوالت کشاورزی منترل میوود .کیاسنگوانگ
و وییمرالدین )3(8با اسییتفاده از دادههای فصییلی سییالهای -2182
 2111و به کمک روش  NARDLنشییان دادند که در بلندمدت تنها
قیمیت نفت خام اثر مترارن بر نوسیییانات قیمت مواد غذایی دارد ولی
تولید ناخالص داخلی واقعی و نرخ ارز اثر نامترارنی بر نوسییانات قیمت
مواد غذایی داوییتهاسییت .هم عنین در کوتاهمدت ،قیمت نفت خام اثر
معنیداری بر قیمیت مواد غیذایی نداویییته در حالی که تولید ناخالص
داخلی واقعی و نرخ ارز اثر معنی داری بر تغییرات قیمییت مواد غیذایی
داوتهاست .کیم و کیم )81(2به بررسی اثر وو های سیاست پولی بر
قیمتهای محصییوالت کشییاورزی و نرخ ارز با اسییتفاده از مدل خود
رگرسیون برداری پرداختند .نتایج کاربردی به دست آمده از این مطالعه
بیانگر آن اسییت که وییو های انربا ییی سیییاسییت پولی اثر منفی و
معنیداری بر قیمت های محصیییوالت کشیییاورزی دارد .همینین اثر
وو های سیاست پولی بر قیمتهای محصوالت کشاورزی بیرگتر از
اثر این وو ها بر نرخ ارز میباود.
بخش کشییاورزی یکی از بخشهای مهم نظام اقتصییادی کشییور
محسیییوب میویییود به گونهای که این بخش حدود  1درصییید تولید
ناخالص داخلی کشیور را تشیکیل میدهد ( ،)7حدود  81درصد ارزش
صییادرات غیرنفتی و حدود  87درصیید کل واردات کشییور از آن بخش
کشیاورزی است ( .)81همینین حدود  21درصد اوتغال کشور در این
بخش اتفاق افتاده ،بیش از  31درصد تولید مواد غذایی کشور در بخش
کشاورزی صورت میگیرد ،بیش از  31درصد مواد اولیه صنایع تبدیلی
کشییاورزی در این بخش تامین میوییود و کمترین هیینه ایجاد یک
فرصت وغلی تمام وقت مربوط به بخش کشاورزی است ( .)7بهعالوه،
کشیور ما در تولید  22محصول کشاورزی جیء پنج کشور اول جهان و
در تولید  12محصول جیء  81کشور اول جهان می باود .من آن که
از نظر تنوع تولید محصیوالت باغی ،کشور ایران بعد از عین و آمریکا،
به رور مشیتر با کشیور ترکیه در رتبه سوم جهان قرار دارد ( .)2به
دلییل وارداتی بودن بخشیییی از نهیادههیای تولید در همه بخشهای
اقتصیادی از جمله بخش کشاورزی ،کاهش یا افیایش ارزش پول ملی
در ابتیدا تولیید (ارزشافیوده) بخش کشیییاورزی را تحیت تیاثیر قرار
میدهد .همینین نوسیانات نرخ ارز باعا ناارمینانی برای سرمایهگذار
و تولیدکننده در بخش وده و به دنبال آن متغیرهای کالن این بخش
از جمله وییاخص قیمت تولیدکننده محصیییوالت کشیییاورزی را متاثر
خواهیدکرد .بییه عالوه نرش نوسیییانیات حجم پول بییه عنوان یکی از
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ابیارهای سیییاسییت پولی در تغییرات سییطح عمومی قیمتها حریرتی
است که در مطالعات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم سیاست پولی

بنابر تعریف ،سییاست پولی به مجموعه اقداماتی گفته میوود که
بانک مرکیی (مرامات پولی) کشیییور در راسیییتای کنترل فعالیتهای
اقتصادی به کار میبندند .سیاست پولی یکی از ابیارهای سیاستی مهم
جهت مدیریت ررف ترا ا در سطح کالن اقتصادی محسوب میوود.
تسیریع روید اقتصادی ،ایجاد اوتغال کامل عوامل تولید ،تببیت سطح
عمومی قیمیتهیا و ایجاد تعادل در تراز پرداختهای خارجی از جمله
مهمترین اهداف سییاسیتهای پولی محسیوب میویوند.سیاستهای
پولی به دو دسییته سیییاسییتهای پولی انربا ییی و انبسییاری ترسیییم
میووند .در سیاست پولی انربا ی ،بانک مرکیی با محدود کردن پایه
پولی و یا کاهش یریب فیاینده پولی ،حجم پول و در نتیجه ترا ای
کل را در اقتصییاد کاهش میدهد .در سیییاسییت پولی انبسییاری ،بانک
مرکیی بییا افیایش حجم پول و یییا کیاهش نرخ بهره بیاعییا افیایش
ترا یای کل در اقتصاد میوود ( .)4در میدان عمل ،ابیارهای سیاست
پولی به دو گروه ابیارهای کمی و کیفی دستهبندی میووند .ابیارهای
کمی آن گروه از ابیارهیایی هسیییتند که منجر به تغییر حجم پول در
اقتصییاد میوییوند .از جمله این ابیارها میتوان به نرخ ذخیره قانونی،
نرخ تنیییل مجیدد ،عملییات بیازار بیاز و تغییر در نسیییبیتهای مالی
(نسیبتهای نردینگی و سرمایه) بانکها اواره کرد .ابیارهای کیفی به
ابیارهایی گفته میوود که بانک مرکیی به کمک این ابیارها عگونگی
مصیییرف پول را در اقتصیییاد کنترل میکنیید .اولویییتگییذاری ،تعیین
ارجحیتها و سیییرف اعتباری برای هر یک از بخشهای اقتصیییادی،
محدودیتهای وامهای اقساری و رهنی و و ع نرخهای ترجیحی در
دسته ابیارهای کیفی قرار میگیرند (.)1
اثر نرخ ارز بر قیمت محصوالت کشاورزی

یکی از مهمترین متغیرهییای تییاثیرگییذار بر قیمییت محصیییوالت
کشییاورزی ،متغیر نرخ ارز میباویید .زیرا با تغییر نرخ ارز قیمت نسییبی
صیییادرات و واردات تغییر کرده و با توجه به این که بخش عمدهای از
واردات بخش کشاورزی را نهادههای مورد نیاز تولید این بخش تشکیل
میدهید ،این امر منجر بیه تغییر در قیمت تمام ویییده محصیییوالت
کشاورزی خواهد ود.بررسی آثار تغییرات نرخ ارز بر بخشهای مختلف
اقتصادی بیانگر آن است که ابتدا سطح قیمتها در بخش خدمات و به
دنبال آن سییطح قیمتها در بخش کشییاورزی تحت تاثیر این تغییرات
قرار گرفتهاسییت ( .)8نتایج مطالعات انجام وییده در مورد اثر نوسییانات
نرخ ارز بر قیمت مواد غذایی بیانگر آن اسیییت که افیایش نرخ ارز اثر
مببت و معنیداری بر قیمت مواد غذایی داویتهاست ( 8و .)2همینین

پژوهش هایی در مورد رابطه نرخ ارز و قیمت محصوالت کشاورزی در
ایران صییورت گرفته و خروجیهای این پژوهشها حکایت از آن دارد
که افیایش نرخ ارز دارای اثر مببت و معنیداری بر قیمت محصییوالت
کشاورزی بودهاست ( 81و .)88
اثر سیاست پولی بر قیمت محصوالت کشاورزی

از آن جایی که سییاسیت پولی یک سیاست ررف ترا ا محسوب
میویود ،بنابراین انتظار میرود با اجرای آن ،تنها منحنی ترا ای کل
اقتصییاد ( )ADجابه جا وییود و تاثیری بر منحنی عر ییه کل ()AS
اقتصیاد نخواهد داویت .از این رو ،اجرای یک سیاست پولی انبساری،
تابع ترا یای کل اقتصاد را به سمت راست و باال منترل خواهد کرد و
با فر ثابت بودن منحنی عر ه کل اقتصاد ،منجر به افیایش سطح
عمومی قیمتها و نیی درآمد ملی (ترا ییای کل) خواهد ویید .حال اگر
منحنی عر ییه کل اقتصیییاد همیمان با انترال منحنی ترا یییای کل
جابهجا وییود ،در این وییرایط پیش بینی جهت حرکت سییطح عمومی
قیمتها به سیادگی امکانپذیر نخواهد بود .نتایج مطالعات انجام وده
در بخش کشییاورزی بیانگر نامشییخص بودن جهت حرکت وییاخص
قیمت محصییوالت کشییاورزی در نتیجه اجرای یک سیییاسییت پولی
انبسییاری یا انربا ییی اسییت .نتیجه برخی از مطالعات مرتبط با بخش
کشاورزی نشان میدهد که یک سیاست پولی انبساری باعا افیایش
قیمت محصوالت کشاورزی در بلندمدت گردیدهاست ( 8و  .)8خروجی
مطالعات دیگری در این زمینه بیانگر آن اسیییت که سییییاسیییت پولی
انبسیییاری در بلنییدمییدت اثر منفی و معنی دار و در کوتییاه مییدت اثر
غیرمعنیداری بر قیمتهای محصوالت کشاورزی داوتهاست (.)88
این که نوسیانات نرخ ارز و ویو های سیاست پولی بر واخص
قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی به عنوان یکی از متغیرهای
کالن بخش کشیاورزی به صیورت مسیتریم یا غیرمستریم تاثیر دارد،
این تیاثیرات معنیدار و ییا غیرمعنیدار هسیییتنید ،ارتباط این متغیر با
نوسانات نرخ ارز و وو های سیاست پولی مربوط به کوتاهمدت است
ییا بلنیدمدت و آثار احتمالی آنها مترارن اسیییت یا نامترارن؛ جنبههای
مجهول و مبهمی هستند که در این تحری به آنها پرداخته خواهد ود.

روش پژوهش
اطالعات و دادههای آماری

روش تیحری مورد اسیییتفییاده در این مطییالعییه از نوع روش
اقتصیییادسییینجی اسیییت که در آن معادله مربوط به قیمت تولیدکننده
محصییوالت کشییاورزی تصییریح و به کمک روش خود رگرسیییون با
وقفیههیای گسیییترده غیرخطی ( )NARDLبیا اسیییتفاده از نرمافیار
 Eveiws12تخمین زده ود .دادههای مورد نیاز این مطالعه مربوط به
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دوره زمانی ( 8811فصیل عهارم) تا ( 8831فصل عهارم) میباود که
عمدتا از منابع کتابخانهای داخل کشیور وامل مرکی آمار ایران ،وزارت
جهیادکشیییاورزی ،بیانیک مرکیی و وزارت امور اقتصیییادی و دارایی
گردآوری ویدهاسیت .ارالعات مربوط به نرخ ارز موثر واقعی از سایت
صندوق بینالمللی پول استخراا گردیدهاست.
مفهوم نرخ ارز موثر واقعی

اقتصاددانان از واخصهای مختلفی بری اندازهگیری نرخ ارز موثر
واقعی اسیییتفاده میکنند که از آن جمله میتوان به ویییاخص نرخ ارز
مبتنی بر قیمیت نسیییبی کیاالهیای تجیاری به کاالهای غیرتجاری،
ویاخص نرخ ارز مبتنی بر قیمتهای مصیرف کننده ،واخص نرخ ارز
واقعی مبتنی بر ارزش واحد صیادرات ،واخص نرخ ارز واقعی مبتنی بر
هیینه های نرمال وده واحد کار در صنعت و واخص نرخ ارز مبتنی بر
سیییودآوری کیاالهییای تجیاری اویییاره کرد ( .)8نرخ ارز موثر واقعی
( )REERمیانگین وزنی نرخهای ارز دو جانبه عند کشور بوده و بیانگر
تغییر در ارزش پول داخلی آن کشیییورهیاسیییت .از آنجایی که در این
پژوهش از ارالعات صییندوق بینالمللی پول ( )IMFاسییتفاده وییده و
این نهاد بینالمللی صییرفا وییاخص نرخ ارز واقعی موثر را براسییات
قیمتهای مصرف کننده برای ایران محاسبه کرده است ،لذا به صورت
مختصر در این قسمت به نحوه محاسبه واخص مذکور اواره میگردد.
یکی از برتریهای مهم این ویاخص این اسیت که این واخص برای
همه کشییورهایی که وییاخص قیمت مصیییرف کننده آنها در اختیار
صندوق بینالمللی پول میباود ،قابل محاسبه است (.)2
𝑗𝑃𝐶 𝑖𝐸
.
𝑗𝑖𝑊 ) .
𝑖𝑃𝐶 𝑗𝐸
 :REERنرخ ارز موثر واقعی:Ei ،

( 𝑗≠𝑖𝑅𝐸𝐸𝑅𝐶𝑃𝐼 = Π

نرخ ارز اسیییمی
در رابطه فوق؛
کشیور ایران (یک دالر آمریکا بر حسییب واحد پول ایران) :Ej ،نرخ ارز
اسمی برای کشورهای عمده وریک تجاری ایران (یک دالر آمریکا بر
حسیییب واحدهای پول کشیییورهای خارجی) :CPj ،ویییاخص قیمت
مصیرفکننده در کشورهای عمده وریک تجاری ایران :CPi ،واخص
قیمت مصیرفکننده کشیور ایران و  :Wijسیهم نسییبی ورکای عمده
تجاری ایران
معرفی الگوی تحقیق در قالب روش NARDL

براسات مبانی تئوریک موجود و مطالعات انجام وده در این زمینه
نظیر کیاسنگوانگ و ومرالدین ( ،)3اسماعیلمردم ( ،)1پیشبهار و
همکاران ( )81و اعظمزاده وورکی و همکاران ( )8رابطه بلندمدت بین
قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی و متغیرهای تو یحی در این
مطالعه به صورت زیر در نظر گرفته ودهاست.
1- Pesaran & Shin

𝐴𝐺𝑃𝑡 = ∝0 + ∝1 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡 + ∝2 𝐺𝐷𝑃𝑡 + ∝3 𝐶𝑃𝐼𝑡 +
(∝4 𝑀𝑡 + 𝜖𝑡 )8

در رابطه فوق؛  :AGPویییاخص قیمت تولیدکننده محصیییوالت
کشاورزی :REER ،نرخ ارز موثر واقعی :GDP ،تولید ناخالص داخلی،
 :CPIویاخص قیمت مصیرفکننده و  :Mحجم پول (سییاست پولی)
خواهد بود .همه متغیرهای موجود در مدل به صیییورت لگاریتم ربیعی
تعریف ویییدهانید و در نتیجه یییرایب متغیرهای تو ییییحی ،همان
کششهای مربوره خواهند بود .انتظار میرود که ریب نرخ ارز موثر
واقعی ( )REERدر بلندمدت مببت باود .زیرا افیایش نرخ ارز (کاهش
ارزش پول ملی) در بلندمدت منجر به گرانتر ودن نهادههای وارداتی
بخش کشیییاورزی ویییده و در نتیجه قیمت تمام ویییده محصیییوالت
کشیییاورزی رو به افیایش خواهد گذاویییت ( .)∝1 > 0افیایش تولید
ناخالص داخلی به دلیل آن که معموال با تولید بیشییتر کاالها در داخل
اتفاق میافتد ،بنابراین با افیایش عر یه محصوالت کشاورزی ،قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی کاهش یافته و در نتیجه ریب تولید
ناخالص داخلی منفی خواهد بود ( .)∝2 < 0با افیایش وییاخص قیمت
مصیرف کننده ،دسیتمید نیروی کار و هیینه سایر خدمات و نهادههای
داخلی مورد نیاز برای تولید در بخش کشاورزی افیایش مییابد .از این
رو ،پیشبینی میوود که ریب این متغیر نیی مببت باود (.)∝3 > 0
در صیورتی که مییان تولید در کشیور ثابت باود و حجم پول افیایش
یابد ،در این ویرایط به دلیل افیایش ترا ا ،واخص قیمت تولیدکننده
رو به فیونی میگذارد .همینین اگر سیرعت افیایش حجم پول بیشتر
از سیییرعت افیایش مییان تولید داخلی باوییید ،باز هم انتظار افیایش
ویاخص قیمت تولیدکننده محصیوالت داخلی منطری به نظر میرسد.
بنابراین پیشبینی میوییود که ییریب حجم پول (  )∝4در معادله ،8
مببیت خواهید بود .معیادله  8با اسیییتفاده از فرم تابعی (ARDL)p,q
پیشینهاد وده توسط پسران 8و وین ( )3به صورت یک مدل تصحیح
خطای نامرید ( )UECMبه وکل معادله  2قابل تبدیل میباود.
هر دو معادله  8و  2اثر خطی (مترارن) نرخ ارز و سییایر متغیرهای
تو ییحی را بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی نشان
میدهند .این در حالی است که کاهش و افیایش ارزش پول ملی و نیی
کاهش و افیایش حجم پول دارای آثار متفاوتی بر قیمت محصیییوالت
کشیاورزی است .وین و همکاران ( )82رابطه زیر را برای بررسی آثار
نامترارن متغیرهای مسییترل (نرخ ارز و حجم پول) بر وییاخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی پیشنهاد کردهاند:
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∆𝐴𝐺𝑃t = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐺𝑃𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−1 + 𝛽3 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽4 𝐶𝑃𝐼𝑡−1 + 𝛽5 𝑀𝑡−1 + ∑𝑝−1
𝑖=1 𝜃𝑖 ∆𝐴𝐺𝑃t−i +
𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

1
2
3
4
∑𝑗=0
𝜋𝑗 ∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0
𝜌𝑗 𝛥 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + ∑𝑗=0
µ𝑗 𝛥𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0
(𝛾𝑗 𝛥 𝑀𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡 )2

∆𝐴𝐺𝑃t = 𝛽0 + 𝛽1 𝐴𝐺𝑃𝑡−1 + 𝛽+2 𝑅𝐸𝐸𝑅+𝑡−1 + 𝛽2− 𝑅𝐸𝐸𝑅−𝑡−1 + 𝛽+3 𝑀+𝑡−1 + 𝛽−3 𝑀−𝑡−1 + 𝛽4 𝐺𝐷𝑃𝑡−1 + 𝛽5 𝐶𝑃𝐼𝑡−1 +
𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

𝑞 −1

1
+
+
2
−
3
+
4
−
−
+
−
∑𝑝−1
𝑖=1 𝜃𝑖 ∆𝐴𝐺𝑃t−i + ∑𝑗=0 𝜋𝑗 𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝜋𝑗 𝛥𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝜇𝑗 𝛥𝑀𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0 𝜇𝑗 𝛥𝑀𝑡−𝑗 +

𝑞 −1

𝑞 −1

5
6
∑𝑗=0
𝛾𝑗 𝛥 𝐺𝐷𝑃𝑡−𝑗 + ∑𝑗=0
(𝜎𝑗 𝛥 𝐶𝑃𝐼𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡 )8

()4

)𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡+ = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖+ = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑎𝑥(∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖 , 0

()1

)𝑅𝐸𝐸𝑅𝑡− = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖− = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑖𝑛(∆𝑅𝐸𝐸𝑅𝑖 , 0

()2

)𝑀𝑡+ = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑀𝑖+ = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑎𝑥(∆𝑀𝑖 , 0

()7

)𝑀𝑡− = ∑𝑡𝑖=1 ∆𝑀𝑖− = ∑𝑡𝑖=1 𝑀𝑖𝑛(∆𝑀𝑖 , 0

جدول  -1نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ()ADF
سطح ایستایی

Table 1- Results of ADF unit root test
آماره ADF
آماره ADF

(تفاضل مرتبه اول)

(در سطح)

)ADF stat.(1st Difference

)ADF stat.(Level

)I(1

***-6.86

-2

)I(1

***-5.86

-2.15

)I(1

***-17.9

-1.79

)I(1

***-9.74

-1.87

)I(1

***-5.83

-2.22

Stationary

متغیر
Variable

واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
PPI for agricultural products

واخص قیمت مصرفکننده
Consumer price index

تولید ناخالص داخلی
Gross domestic product

حجم پول(سیاست پولی)
)Money supply(Monetary policy

نرخ ارز موثر واقعی
Reel effective exchange rate

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

رابطه  8با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( )OLSتخمین
زده ویییده و تعداد وقفه بهینه براسیییات یکی از معیارهای آکا یک یا
ویوارتی-بیین برآورد می ویود .به منظور بررسی وجود رابطه بلندمدت
(همانباوییتگی) بین متغیرهای مسییترل و وابسییته از آزمون کرانهای
( )Bounds Testو برای بررسیییی آثیار مترارن یا نامترارن متغیرهای
مسیییترل (نرخ ارز و حجم پول) بر متغیر وابسیییته (ویییاخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی) از آزمون والد استفاده خواهد ود.
1- spurious regression

نتایج و بحث
یکی از ویژگیهای اغلب دادههای سری زمانی ،ناایستایی آنها در
ری زمان اسیت .از آنجایی که دادههای این تحری نیی از نوع سری
زمانی فصلی میباود و احتمال بروز رگرسیون ساختگی 8در این گونه
دادهها دور از انتظار نیسییت ،لذا در اولین گام مبادرت به آزمون ریشییه
واحید خواهید وییید .نتایج آزمون دیکی فولر تعمیم یافته ( )ADFدر
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جدول  8ارا ه وییدهاسییت .براسییات ارالعات به دسییت آمده ،همه
متغیرهای مدل در سیطح ناایسیتا بوده و با یک بار تفا لگیری ایستا
میویوند .به عبارت دیگر ،متغیرهای مورد بررسی همانباوته از درجه
ییک بوده و در این پژوهش میتوان از رهیافت  NARDLاسیییتفاده
کرد.
دراین تحری جهت بررسییی رابطه بلندمدت (همانباوییتگی) میان
متغیرها از آزمون کرانهای ( )Bounds testبهره گرفته وییدهاسییت .در
این آزمون ،اگر  Fمحاسیبه وده کمتر از مردار بحرانی کرانه پایین در
هر سیطح معنیداری باوید ،بین متغیرها همانباوییتگی وجود ندارد .در

حالی که اگر  Fمحاسیبه وده بیرگتر از مردار بحرانی کرانه باال در هر
سیطح معنیداری باوید ،بین متغیرها همانباوتگی وجود خواهد داوت
(وجود رابطیه بلنیدمدت بین متغیرها) .نتایج به دسیییت آمده از آزمون
کرانهای بیانگر آن است که هم در مدل مترارن خطی ( )ARDLو هم
در مدل نامترارن غیرخطی ( ،)NARDLآماره  Fمحاسیییبه ویییده از
مرادیر بحرانی کرانه باال حتی در سیییطح معنیداری یک درصییید هم
بیرگتر بوده و لیذا وجود رابطیه تعیادلی بلندمدت بین متغیرهای هر دو
مدل با ارمینان  33درصد هم پذیرفته میوود (جدول .)2

جدول  -2نتایج آزمون کرانهای( )Bounds Testبرای دو مدل خطی و غیرخطی
Table 2- Results of Bounds test for ARDL and NARDL models

سطح معنیداری
 Fآزمون کرانهای
F stat. of bounds test

Significant level

 1درصد

 2/5درصد

 5درصد

 11درصد

1 percent

2.5 percent

5 percent

10 percent

4.37

3.87

3.49

3.09

کران باال (پایین)

مدل

Up (Low) bound

Model

کران باال
Up bound

***5.97
3.29

2.88

2.56

2.2

5

4.38

3.87

3.35

کران پایین
Low bound

کران باال
Up bound

***7.42
4.13

3.55

3.1

2.63

ARDL

کران پایین

NARDL

Low bound

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

نتیایج تخمین مدل خطی ( )ARDLدر جدول  8قابل مشیییاهده
اسیییت .براسیییات ارالعات این جدول و در مدل خطی در نظر گرفته
وده ،مالحظه میگردد که نرخ ارز موثر واقعی با یک وقفه زمانی و در
کوتاهمدت اثر مببت و معنیداری در سطح  81درصد بر واخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی ایران دارد .تولید ناخالص داخلی فرط
در بلندمدت دارای اثر منفی و معنیدار در سطح یک درصد بر واخص
قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی است .بهعالوه ،واخص قیمت
مصیییرف کننده در کوتاه مدت با یک وقفه زمانی و در بلندمدت بدون
وقفه زمانی دارای اثر مببت و معنیدار در سیطح پنج درصد بر واخص
قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی میباویید .همینین در مدل
خطی ،حجم پول (سیییییاسیییت پولی) فرط در بلنیدمیدت اثر مببت و
معنیداری در سیییطح پنج درصییید بر ویییاخص قیمیت تولییدکننییده
محصوالت کشاورزی داوته است.
نتایج تخمین مدل مورد نظر با اسیییتفاده از رهیافت  NARDLدر
جدول  4ارا ه ویدهاسیت .برایناسیات و در کوتاهمدت ،صییرفا وو

مببیت نرخ ارز موثر واقعییدارای اثری مببت و معنیدار در سیییطح 81
درصد بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی میباود .لذا
یک درصیید افیایش در نرخ ارز موثر واقعی منجر به افیایش وییاخص
قیمت تولیدکننده محصی یوالت کشیییاورزی به مییان  8/2درصییید در
کوتیاهمیدت خواهد وییید .در کوتاه مدت و با کاهش ارزش پول ملی،
واردات نهاده های کشاورزی گرانتر وده و با توجه به وابستگی بخشی
از تولید محصوالت کشاورزی به واردات این نهادهها ،قیمت تمام وده
محصیوالت کشاورزی افیایش مییابد .اعظمزاده وورکی ( )8و بابایی
هوالری ( )4به نتیجه مشیابهی با این نتیجه دست یافتند ولی حریرت
و پییاسیییبییانمیر ( )2خالف این نتیجییه را بییه دسیییت آوردهانیید.
برهمیناسیییات ،متغیر تولیید ناخالص داخلی در کوتاهمدت دارای اثر
منفی و معنیدار بر قیمت تولیدکننده محصیوالت کشیاورزی در سطح
پنج صییید بوده و یک درصییید افیایش در این متغیر ،منجر به کاهش
واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی به اندازه  1/33درصد
خواهد ود.

اثر تکانههای سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت محصوالت کشاورزی در ایران44
جدول  -3نتایج تخمین مدل  ARDLبرای معادله شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
Table 3- Results of ARDL estimation for PPI of agricultural products
متغیر
ضریب
سطح معنیداری آماره t
Period
Variable
Coefficient T stat.
Sig. level

دوره زمانی

0.31

1.08

1.45

0.05

2.34

**2.87

0.11

-1.76

0.96

0.14

-1.64

-0.31

.0008

-3.37

***-4.8

0.02

2.82

**1.91

0.02

2.72

**1.8

R2
0.87

تفا ل لگاریتم وقفه اول نرخ ارز موثر واقعی
)Difference log of REER(1st lag

تفا ل لگاریتم تولید ناخالص داخلی
Difference log of GDP

تفا ل لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده

کوتاه مدت

0.57

-0.58

-0.3

Difference log of REER

Short run

0.07

2.1

*0.62

تفا ل لگاریتم نرخ ارز موثر واقعی

Difference log of CPI

تفا ل لگاریتم وقفه اول واخص قیمت مصرفکننده
)Difference log of CPI(1st lag

تفا ل لگاریتم حجم پول(سیاست پولی)
Difference log of money supply

لگاریتم نرخ ارز موثر واقعی
Log of REER

لگاریتم تولید ناخالص داخلی
Log of GDP

لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده
Log of CPI

بلندمدت

0.55

-0.62

-0.09

Difference log of PPI

Long run

0.05

2.26

*1.62

تفا ل لگاریتم واخص قیمت تولیدکننده

لگاریتم حجم پول(سیاست پولی)
Log of money supply
)ECM(-1
LM
***-0.89
0.24

F st.
3.18

RESET
0.85

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

این مو ییوع بیانگر این حریرت اسییت که افیایش تولید ناخالص
داخلی در کوتاه مدت به واسطه افیایش بیشتر تولید در همه بخشهای
اقتصیادی کشیور از جمله بخش کشاورزی میباود .کاراملیکلی ( )1و
نظیری و فرویییادی ( )88نیی در مطالعات خود عنین نتیجهای را مورد
تیاییید قرار دادهانید .همیانگونه که مالحظه میویییود در کوتاه مدت،
ویییاخص قیمت مصیییرفکننده ( )CPIبا یک وقفه زمانی اثر مببت و
معنیداری در سیییطح ییک درصییید بر ویییاخص قیمیت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی دارد.در نتیجه یک درصیید افیایش در واخص
قیمت مصیییرفکننده منجر به افیایش قیمت تولیدکننده محصیییوالت
کشییاورزی به اندازه  8/8درصیید در کوتاهمدت میوییود .بهعالوه در
کوتاهمدت ،وو های مببت و منفی حجم پول به عنوان یک سیاست
پولی اثر معنیداری بر قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی نداوته
است.
براسیات ارالعات موجود در جدول  ،1وو مببت نرخ ارز موثر
واقعی اثر مببیت و معنیداری در سیییطح پنج درصییید در بلندمدت بر

وییاخص قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی دارد .بنابراین یک
درصییید افیایش در نرخ ارز موثر واقعی در بلنیدمییدت ،افیایش 8/17
درصیدی را برای ویاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی در
پی دارد .این نتیجه با نتایج ( 2 ،4و  )81مطابرت دارد .بهعالوه وو
منفی نرخ ارز موثر واقعی در بلنییدمییدت دارای اثر منفی و معنیدار در
سیطح پنج درصید بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
است .در نتیجه یک درصد کاهش در نرخ ارز موثر واقعی باعا کاهش
قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی به مییان  1/18درصد خواهد
وید .اعظمزاده ویورکی ( ،)8حریرت و پاسبانمیر ( )2و کیم و کیم
( )81نتیجه مشیییابهی را در این ارتباط به دسیییت آوردهاند .همینین
وییو های مببت حجم پول (سیییاسییت پولی) در بلندمدت دارای اثر
مببت و معنیدار در سییطح یک درصیید بر وییاخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی میباود .به گونهای که یک درصد افیایش در
حجم پول منجر به افیایش ویییاخص قیمت تولیدکننده محصیییوالت
کشیاورزی به اندازه  8/32درصید خواهد ود .اعظمزاده وورکی ( )8و
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عدنان و مسیییح ( )8به نتیجه مشییابهی در این زمینه دسییت یافتهاند.
وییو های منفی حجم پول (سیییاسییت پولی) در بلندمدت دارای اثر
مببت و معنیدار در سییطح یک درصیید بر وییاخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشیاورزی میباود .به گونه ای که یک درصد کاهش در
حجم پول افیایش  8/2درصیییدی را در ویییاخص قیمیت تولیدکننده
محصیوالت کشاورزی موجب خواهد ود .این یافته با نتیجه کیاسنگ
وانگ و ویییمر الدین ( )3هماهنگ ولی بر خالف نتیجه اسیییماعیل
مردم ( )7میباود .سیاست های پولی در دوره مورد بررسی هم از نوع
انبسیییاری و هم از نوع انربا یییی باعا افیایش قیمت محصیییوالت
کشییاورزی وییده اند .سیییاسییت های پولی انبسییاری از منظر افیایش

نردینگی و سییاست های پولی انربا ی به دلیل افیایش هیینه تامین
سیییرمیاییه در گردش بخش کشیییاورزی ،افیایش قیمت تولید کننده
محصیوالت کشاورزی را در پی داوته اند .تولید ناخالص داخلی نیی در
بلنیدمدت دارای اثر منفی و معنیداری بر ویییاخص قیمت تولیدکننده
محصوالت کشاورزی بوده و یک درصد افیایش در آن منجر به کاهش
واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی به مییان  1/47درصد
میگردد .کاراملیکلی و کرکمی ( ،)1کیاسینگوانگ و ومر الدین ()3
و نظیری و فروییادی ( )88نیی به نتیجه مشییابهی در این مورد دسییت
یافتند.

جدول  -4نتایج تخمین مدل  NARDLبرای معادله شاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
Table 4- Results of NARDL estimation for PPI of agricultural products

سطح
معنیداری Sig.

آماره t
T stat.

Coefficient

0.08

1.82

*1.6

0.75

-0.32

-0.07

0.91

0.11

-1.78

0.44

-0.8

0.08

0.03

-2.52

**-0.99

0.18

1.42

1.4

0.005

3.35

***3.1

0.013

2.7

**1.57

0.03

-2.28

**-0.51

0.007

3.28

***1.92

0.004

3.55

***3.2

0.08

-1.82

*-0.47

0.86

0.18

0.23

level

Variable

تفا ل افیایش نرخ ارز موثر واقعی

Period

Difference of REER appreciation

تفا ل کاهش نرخ ارز موثر واقعی
Difference of REER depreciation

تفا ل افیایش حجم پول(وو مببت سیاست پولی)

Difference decrease of money supply

تفا ل لگاریتم تولید ناخالص داخلی

Short run

تفا ل کاهش حجم پول(وو منفی سیاست پولی)

کوتاه مدت

Difference increase of money supply

Difference log of GDP

تفا ل لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده
Difference log of CPI

تفا ل لگاریتم وقفه اول واخص قیمت مصرفکننده
)Difference log of CPI(1st lag

لگاریتم افیایش نرخ ارز موثر واقعی
Log of REER appreciation

لگاریتم کاهش نرخ ارز موثر واقعی
Log of REER depreciation
Increase log of money supply

لگاریتم کاهش حجم پول(وو منفی سیاست پولی)
Decrease log of money supply

Long run

لگاریتم افیایش حجم پول(وو مببت سیاست پولی)

لگاریتم تولید ناخالص داخلی
Log of GDP

لگاریتم واخص قیمت مصرفکننده

F st.
12.6

LM
0.22

Log of CPI
)ECM(-1
***-0.8

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

RESET
0.49

بلندمدت

R2
0.93

ضریب

متغیر

دوره
زمانی
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براسییات نتایج به دسییت آمده ،وییو های مببت و منفی نرخ ارز
موثر واقعی در کوتیاه مدت اثر مترارنی بر ویییاخص قیمت تولیدکننده
محصییوالت کشییاورزی دارند (جدول  .)1برهمیناسییات ،تسییاوی اثر
ویییو هیای مببیت و منفی نرخ ارز موثر واقعی بر ویییاخص قیمت
تولیدکننده محصوالت کشاورزی در بلندمدت بر مبنای آمارههای F ،t
و کایاسییکور حتی در سییطح یک درصیید هم رد وییده و در نتیجه در

بلندمدت ،اثر این وییو ها بر وییاخص قیمت تولیدکننده محصییوالت
کشییاورزی نامترارن خواهد بود .همینرور اثر وییو های حجم پول
(سییاست پولی) بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی در
کوتاهمدت مترارن ولی در بلندمدت اثر این ویییو ها در سیییطح پنج
درصد نامترارن میباود.

جدول  -5نتایج آزمون والد جهت بررسی اثر نامتقارن شوکهای نرخ ارز و حجم پول (سیاست پولی)
Table 5- Results of Wald test for asymmetric effect of exchange rate andmonetary policy shocks
شرح
مقدار آماره کای اسکور مقدار آماره  Fمقدار آماره t
Description
T statistics F statistics
χ2 statistics
1.72

1.72

-1.31

***9.16

***9.16

***-3.03

0.53

0.53

-0.72

**5.7

**5.7

**2.39

کوتاهمدت
Short run

نرخ ارز موثر واقعی

بلندمدت

REER

Long run

کوتاه مدت
Short run

بلندمدت
Long run

حجم پول
(سیاست پولی)
Money supply

*  ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  1 ،81و  8درصد
*, **, *** Significant at 10, 5 and 1 percent, respectively

ماخذ :یافتههای تحری
Source: Research findings

بهعالوه هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ،اثر وو های مببت
نرخ ارز موثر واقعی بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
بیرگتر از اثر ویو های منفی آن میباود .این در حالی است که هم
در کوتیاهمیدت و هم در بلنیدمدت ،اثر ویییو های منفی حجم پول
(سییاسیت پولی) بر ویاخص قیمت تولیدکننده محصیوالت کشاورزی
بیرگتر از اثر وو های مببت سیاست پولی بوده است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
کیاهش ارزش پول ملی (افیایش نرخ ارز) عه در کوتاهمدت و عه
در بلندمدت دارای آثار متفاوتی بر سیطح قیمت تولیدکننده محصوالت
کشیاورزی میباوید .محررین در مطالعات مختلف نشان دادند که نرخ
ارز می توانید اثر مببیت ،خنبی ییا منفی بر این متغیر داویییته باوییید.
همینین بررسییی رفتار قیمت تولیدکننده محصییوالت کشییاورزی در
پاسییب به تغییرات حجم پول (سیییاسییت پولی) ،بیانگر آن اسییت که
سیییاسییتهای انبسییاری و انربا ییی پولی در کوتاهمدت و بلندمدت
میتواننید منشیییا تغییرات متفاوتی در ویییاخص قیمت محصیییوالت
کشیاورزی گردند .این پژوهش با هدف بررسی آثار نامترارن نرخ ارز و
حجم پول بر ویاخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی ایران با
اسییتفاده از دادههای فصییلی سییالهای  8811 -31در قالب مدل خود
رگرسیون با وقفههای گسترده غیرخطی ( )NARDLانجام ودهاست.

نتایج به دست آمده از تخمین مدل  NARDLحکایت از آن دارد
کیه ویییو مببییت نرخ ارز موثر واقعی هم در کوتیاه میدت و هم در
بلنیدمیدت ،اثر مببییت و معنیداری بر ویییاخص قیمییت تولییدکننییده
محصیوالت کشاورزی دارد ولی وو منفی نرخ ارز موثر واقعی صرفا
در بلندمدت دارای اثر منفی و معنیدار بر ویییاخص قیمت تولیدکننده
محصیوالت کشاورزی بودهاست .براین اسات ،کاهش ارزش پول ملی
همواره باعا افیایش سییطح قیمت محصییوالت کشییاورزی میوییود.
بنابراین مهمترین اقدام پیشروی سییاستگیاران و برنامهرییان کشور
برای کنترل روند افیایشیی قیمتها آن است که از کاهش ارزش پول
ملی جلوگیری نمایند .براسات نتایج حاصله ،وو های مببت و منفی
حجم پول (سییاسیتهای پولی انبساری و انربا ی) فرط در بلندمدت
دارای اثر مببت و معنیدار بر وییاخص قیمت تولیدکننده محصییوالت
کشاورزی میباوند .بنابراین ،نتیجه اعمال سیاستهای پولی در بخش
کشییاورزی همانند یک تیغ دولبه بوده و اسییتفاده از این ابیار توسییط
مرامات پولی نیازمند در نظر گرفتن همه جوانب امر اسیییت .همینین
تولید ناخالص داخلی کشیییور هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ،اثر
منفی و معنی داری بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
داویتهاسیت .بدیهی است عنانیه افیایش تولید ناخالص داخلی کشور
منجر به تولید کاالها و خدمات بیشتری گردد ،یکی از پیامدهای مببت
این اقدام همانا کاهش سطح عمومی قیمتها خواهد بود.
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 ممانعت از افیایش افسار گسیخته واخص قیمت،مواد غذایی مورد نیاز
.مصرف کننده و به دنبال آن تورم پایینتر در کل اقتصاد میباود

 ویاخص قیمت مصرف کننده با یک وقفه زمانی دارای،به عالوه
اثر مببت و معنیدار بر واخص قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی
 براین اسییات یکی از راههای جلوگیری از افیایش قیمت.بوده اسییت
محصوالت کشاورزی و فراهم نمودن دسترسی ارزانتر افراد جامعه به
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Introduction: One of the most important variables effective on the PPI of agricultural products is the exchange
rate. With the change in the exchange rate, the relative prices of exports and imports have changed, and given that
the major part of the imports in agricultural sector is the inputs required for the production of this sector, this will
change the cost of agricultural products. The exchange rate directly affects the export and import of agricultural
products and agricultural inputs and indirectly affects production, income, costs, profits and investment in the
agricultural sector. Thus, the exchange rate affects the price index in this sector due to its effect on the supply and
demand of products and inputs in the agricultural sector. Monetary policy is one of the factors that can affect the
price of food and agricultural products. One of the main goals of monetary policy is to stabilize the general level
of prices in the economy. In a situation where society is exposed to inflationary pressures and the CPI is rising,
the application of a contractionary monetary policy can play an important role in inflation control.
Materials and Methods: In this study is used the nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) method
for estimating of PPI agricultural products equation using Eveiws12 software. The data required for this study are
related to the period 2009 (Chapter 4) to 2019 (Chapter 4), which is mainly collected from domestic library sources,
including the Statistical Center of Iran, the Ministry of Agriculture-Jihad, the Central Bank of Iran and the Ministry
of Economic Affairs and Finance. The data on the effective real exchange rate has been extracted from the IMF
web site. Based on the theoretical foundations and fulfilled studies, the long-run relationship exists between the
PPI of agricultural products and the explanatory variables such as real effective exchange rate, GDP, CPI and
money supply. This equation is transformed into an unbound error correction model (UECM) using the functional
form ARDL (p, q) and is estimated using the ordinary least squares (OLS) method. In this study, the Bounds test
has used for investigating the existence of a long-term relationship (co-integration) between independent and
dependent variables. Also the Wald test has used for investigating the symmetric or asymmetric effects of
independent variables (exchange rate and money supply) on the dependent variable.
Results and Discussion: The results of the augmented Dickey-Fuller (ADF) test show that all variables are
stationary in first difference. In other words, the variables are integrated from the first degree and in this research,
the NARDL approach can be used. The results of Bounds test indicate that in both the linear symmetric model
(ARDL) and the nonlinear asymmetric model (NARDL), the calculated F-statistic is greater than the critical values
of the upper bound. Thus, the long-run equilibrium relationship between the variables of both models is accepted
with 99% confidence. The results of linear model (ARDL) indicate that the real effective exchange rate with a
time lag, in the short term has a positive and significant effect on the PPI of agricultural products. The GDP variable
only in the long run has a negative and significant effect on the PPI of agricultural products. In addition, the CPI
in the short term with a time lag and in the long term has a positive and significant effect on the PPI of agricultural
products. Also, in the linear model, money supply (monetary policy) has had a positive and significant effect on
the PPI of agricultural products only in the long run. The results of the NARDL model show that in the short run,
only the positive shock of real effective exchange rate has a positive and significant effect on the PPI of agricultural
products. Accordingly, the GDP variable in the short run has a negative and significant effect on the PPI of
agricultural products. In the short run, the CPI with a time lag has a positive and significant effect on the PPI of
agricultural products. In addition, in the short run, the positive and negative shocks of money supply have not had
a significant effect on the PPI of agricultural products. In the long run, the positive shock of real effective exchange
rate has a positive and significant effect on the PPI of agricultural products. In addition, the negative shock of the
real effective exchange rate in the long run has a negative and significant effect on the PPI of agricultural products.
Also, positive shocks of money supply (monetary policy) in the long run have a positive and significant effect on
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the PPI of agricultural products. Negative shocks of money supply (monetary policy) in the long run have a positive
and significant effect on the PPI of agricultural products. In the long run, GDP has had a negative and significant
effect on the PPI of agricultural products.
Conclusion: The results indicate that the positive shock of the real effective exchange rate, both in the short
run and in the long run, has a positive and significant effect on the PPI of agricultural products. Therefore, the
depreciation of national currency always increases the PPI of agricultural products. Therefore, the most important
step forward for the policymakers and planners to control the rising trend of prices is to prevent the depreciation
of the national currency. Based on these results, positive and negative shocks of money supply (expansionary and
contractionary monetary policies) have a positive and significant effect on the PPI of agricultural products only in
the long run. Therefore, application of monetary policy in the agricultural sector is like a double-edged sword, and
the use of these instruments by monetary authorities requires consideration of all aspects.
Keywords: Agricultural sector, Asymmetric effects, Exchange rate, Monetary policy, Price index
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