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چکیده
با توجه به اهمیت مدکرکت واحد های زراعی ،اتخاذ سیاستهاکی مبتنی بر الیوی کشت همراه با الوکتبنودی اهوداف واحودهای
کشاورزی اهمیت می کابد و انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدکرا (هر چند که اکن اهداف با هم در تضواد باشوند) را در کو
مدل گنجانده و مدکر را به سمت اهداف بهینه هداکت نماکد مهم و ضروری به نظر می رسد .لذا ،در اکن مطالعه به تعیین الیوی بهینه
کشت با کاربرد روش برنامهرکزی خطی (ت هدفه) و برنامه رکزی چیبیشف (چند هدفه) پرداخته میشود اطالعات مورد نیاز مطالعه
از طرکق ترمیپ  633پرسشنامه از کشاوررزا توابع تربت حیدرکه با روش نمونه گیری خوشهای دو مرحکهای ،طبقه بندی شده بورای
سال 6939به دست آمد .نتاکج مطالعه نشا داد میزا سط زکر کشت محصول گندم نببت بوه سوط اولیوه افوزاکش کافتوه اسوت و
محصول کونجه کاهش کافته است .محصول جو در مزارع کوچ و متوسط مقیاس بدو تغییر و در مزارع بزرگ نببت به سط اولیه
افزاکش کافته است و چغندرقند در مزارع کوچ مقیاس افزاکش و در مزارع متوسط و بزرگ مقیاس بدو تغییر اسوت کعنوی از الیوو
حذف می شود .همچنین محصول پنبه در مزراع کوچ بدو تغییر و مزارع متوسط و بزرگ مقیاس نببت به سط اولیه کاهش کافته
است.
واژههای كلیدی :الیوی کشت ،برنامه رکزی هدف چیبیشف ،شهرستا تربت حیدرکه

 -6استادکار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشیاه تربت حیدرکه
 -2دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشیاه تربت حیدرکه
 -9استاد گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشیاه تربت حیدرکه
(* -نوکبنده مبئول)rastegaripour@gmail.com :
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مقدمه
استا خراسا رضوی در شمال شرقی اکرا با مباحت 663319کیکومتر مربع قرار دارد کوه از نظور وسوعت پنجموین
استا بزرگ کشور است .خراسا رضوی از  21شهرستا و  11بخش تشریپ شده است .از جمعیت  1میکیوونی اسوتا در
حدود  27/1در صد در بخش کشاورزی فعالیت می کنند .بخش کشواورزی اسوتا خراسوا رضووی بوه عنووا کروی از
بزرگترکن و مهمترکن تولیدکنندگا محصووبت کشواورزی دارای بویش از  6/69میکیوو هرتوار سوط زکرکشوت انوواع
محصوبت زراعی وباغی (آبی ودکم) و بیش از  69/1میکیو واحد دامی با تولید بیش از  1/1میکیو تن انوواع محصووبت
زراعی ،باغی و دامی میباشد و جاکیاه تعیین کننده ای دراقتصاد مکی و نقش مهمی درتأمین نیازهای حیاتی جامعه ،امنیت
غذاکی ،تأمین مواد اولیه مورد نیاز صناکع و اکجاد اشتغال کشور دارد .میزا اشتغال در بخش کشاورزی استا بعد از بخوش
خدمات بیشترکن نقش را دراشتغال استا به خود اختصاص داده است .بخش کشاورزی استا دراغکوب محصووبت مهوم
رتبه های اول تا سوم کشور را دارا می باشد .در اکن استا  39نوع محصول کشاورزی شامپ  91نوع محصوول زراعوی و
 93نوع محصول باغی تولید می شود( .سیمای کشاورزی خراسا رضوی)6939 ،
شهرستا تربت حیدرکه دارای بیش از  91993هرتار سط زکر کشت آبی و  22372هرتار سط زکر کشت دکم است.
همچنین  132691واحد دامی و تولید بیش از  931971تن محصول در منطقه وجود دارد .مهمتورکن محصووبت زراعوی،
باغی و دامی شهرستا گندم ،جو ،چغندرقند ،کونجه ،سیب زمینی ،زعفرا  ،بادام آبی ودکم ،آلو ،پبته و شیر خوام و ...موی-
باشد .در اکن شهرستا تعداد  67713نفر بهرهبردارا کشاورزی در بخشهای زراعت ،دام و باغداری فعالیت دارند (سیمای
کشاورزی تربتحیدرکه.)6936 ،
با توجه به گبتردگی پهنهی مرزی کشور و تنوع اقکیمی مناطق گوناگو رسید به الیوی کشوت مناسوبی کوه از آ
بتوا حداکثر بهره برداری را از عوامپ و نهاده های تولید به وکژه عامپ محدود کننده آب بوه دسوت آورد ضورورتی انروار
ناپذکر است .طراحی الیوی کشت به معنای تعیین سطوح زکر کشت محصوبت ،از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باکبوتی
به نحوی انجام پذکردکه عالوه بر استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و قابپ دسترس ،بخشی از نیازهای منطقهای و مکی
نیز پاسخ گو باشد .طراحی الیوی کشت ،فراکندی پیچیده و متأثر از عوامپ متعدد و متنووعی اسوت کوه بررسوی آ طوراح
الیوی را مکزم به جمع آوری انبوهی از دادهها و اطالعات مینماکد لذا ،انتخاب روش پردازش ،تحکیوپ و تکفیوق اطالعوات
گردآوری شده با توجه به معیار های مورد نظر مدکرا  ،ببیار مهم بوده و نقشی تعیین کننده دارد (سالیانی.)6971 ،
برنامهرکزی رکاضی ابزاری سودمند برای مطالعه و تحکیپ نظامهای کشاورزی است .از زما شروع استفاده از الیوهای
برنامهرکزی رکاضی تاکنو  ،تحقیقات اجراکی با بهرهگیری از الیو های مختکف نظری صوورت گرفتوه اسوت .توسوعه اکون
الیوها به عوامپ متعددی از جمکه تواناکی پژوهشیر در فرمولبندی چهار چووب رکاضوی مبوائپ واقعوی ،وجوود الیوورکتم
متناسب برای حپ مدل ( برای مثال الیورکتم سیمپکرس در برنامه رکزی خطی ) ،جمع آوری کافتههای تجربی برای کافتن
راه حپ های کافی مبائپ واقعی و در نهاکوت وجوود ابوزار هوای مفیود بورای اجورای الیوورکتمهوا واببوته اسوت (برا و
6
میناسیا .)6333،
شهرستا تربتحیدرکه از مناطق مهم کشت محصوبت زراعی در استا خراسا رضوی بهشمار میرود .با توجوه بوه
1- lara and minasian

کاربرد برنامه ریزی چند هدفی در تعیین الگوی بهینه کشت...

222

اکن مهم و محدودکتها و مبائپ موجود در شهرستا تربتحیدرکه شامپ غکبه آب و هوای خش و نیمه خش و کمبوود
بارا  ،باب بود درجه حرارت و باب بود تبخیر و تعرق ،پاکین بود کیفیت ماشینآبت موجود (در دسترس) ،ضعف موالی
بهرهبردارا در جهت تأمین ماشین آبت مورد نیاز ،پاکین بود عمکررد اکثر محصوبت کشاورزی و به صرفه نبود تولید
با توجه به هزکنههای بابی تولید محصوبت کشاورزی سبب شده طراحی الیوی کشت بهینه در منطقه ضروری بوه نظور
برسد و با توجه به بحرا های موجود در مناطق خش و نیمه خش طراحی الیو کشت میباکبت با در نظر گرفتن چند
هدف صورت گیرد ،انتخاب آگاهانه بین اهداف با توجه به وکژگیهای هر منطقه سبب واقعیتر شد الیوی کشوت بهینوه
طراحی شده میگردد .بنابراکن با توجه به مطالبی که بیا شد در اکن مطالعه از برنامهرکزی چندهدفه چیبیشف در طراحی
الیوی کشت استفاده شده است و به طورککی  9هدف در اکن مطالعه دنبال میشود که شامپ موارد ذکپ است :دستیابی به
هدف کاهش مصرف آب ،دستیابی به هدف حداکثر سود و دستیابی به هدف کشاورزی پاکدار.
مروری بر منابع
اولیورکا و آنتونیس ) 2117( 6در مقالهای تحت عنوا مدل های برنامهرکزی خطی چند هدفه با ضراکب بازهای ،ضومن
بحث پیرامو اکن مدلها با ارائه ترنی هاکی سعی در حپ مدل های برنامهرکزی خطی بازه ای چندهدفوه نمووده و اکون
امرا را فراهم میآورند تا تصمیم گیرنده قادر به دخالوت داد شوراکط رکبو و عودم قطعیوت و دادههوای نوادقیوق در
مدلهای تصمیمگیری برنامهرکزی رکاضی باشد .نتاکج حاکی از آ است که روش حپ ارائه شده نببت به روشهای حوپ
موجود دارای دقت بابتری است .دانشور و همرارا  )2113( 2الیوی کشت بهینه با هدف کواهش مخواطرات محیطوی را
برای کشاورزا اکرا تعیین کردند .در اکن مطالعه اکشا از برنامه رکزی فازی کبری با اهداف چند گانه استفاده شد .نتاکج
نشا داد نببت خال بازدهی درو مصرفی نهادهها در مزرعه با استفاده از الیوی خروجی برنامهرکزی فازی کبوری بوا
اهداف چندگانه بهبود می کابد .زنگ و همرارانش )2161( 9در مقاله تحت عنوا کاربرد برناموه رکوزی خطوی فوازی چنود
هدفه ) 9(FMOLPدر الیو بهینه کشت اعتقاد دارند که الیوی بهینه کشت نقش مهموی در مودکرکت آب کشواورزی دارد.
درمباحث برنامهرکزی به دلیپ وجود اطالعات مبهم کا نا مشخ ناشی از ابهامات و کا اولوکتهای ذهنی تصمیم گیرنودگا
کا عدم اطمینا از اطالعات هدف ،مدل برنامهرکزی خطی چند هدفه برای تصومیم گیوری در چنوین محویطهوای فوازی
مناسب نیبت .اکن مطالعه ک مدل برنامه رکزی خطی فازی چند هدفه با اعداد فازی مثکثی را پیشنهاد مویدهود و مودل
برنامه رکزی خطی فازی چند هدفه با اهداف فازی مرتبط با آ را به مدل قطعی ،که با روشهوای متوداول برناموه رکوزی
قابپ حپ است ،تبدکپ می نماکد .مدل  FMLOPبرای الیوی بهینه کشت استا گانبو در شمال غرب چین به کار گرفتوه
شده است و سپس الیوی بهینه کشت با فرض سطوح ذخیره آب متفاوت و رتبه رضاکت منودی بورای در دسوترس بوود
منابع آب توسط تصمیم گیرندگا به دست آمد .در اکن مقاله نتاکج مدل  FMLOPنببت به مودل MOLPنتواکج بهتوری
نشا داده است .پال و همرارا  )2169( 1در مطالعه ای به استفاده از برنامه رکزی هدف چند انتخابی را بوه منظوور مودل
سازی و حپ مبائپ اقتصادی مربو به تولیود بورق و حوپ مشورالت کو نیروگواه حرارتوی اسوتفاده نمودنود .در روش
پیشنهادی ،توابع هدف و محدودکت های معینی تعرکف میشود که ابتدا برنامهرکزی غیر خطی به فرم خطوی معوادل خوود
تبدکپ و سپس مدل ،تصمیم به انتخاب رضاکت بخش ترکن هدف در محیط تصمیمگیری چندمنظوره میکند که از روکررد
1 - Oliveira et al
2 - Daneshvar et al
3 - Zeng et al
4 - Fuzzy multi-objective linear programming
5 - Pal et al
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برنامهرکزی مین سام 6استفاده شد.
کهنبال و محمدکا ( )6931با توجه به نقش و اهمیت مدکرکت واحدهای زراعی ،استفاده از مدلهای برنامه رکوزی در
تعیین الیوی بهینه کشت نقش ببزا دارد .بر اکن اساس در اکن مطالعه نظرکه و کاربرد مدل برنامه رکزی آرموانی فوازی در
بهینه سازی الیوی کشت با در نظر گرفتن اهداف مختکف مورد توجه قرار گرفت .در اکن مطالعه ضمن تحکیپ نظرکه مودل
برنامه رکزی آرمانی فازی ،کاربرد آ در بهینه سازی الیوی کشت مزرعه دانشیاه فردوسی نشا داده شد .نتواکج حواکی از
آ است که با اکجاد انعطاف در ضراکب مدل که ناشی از بیدقتی در اطالعات است و با نیرش و تفرر فازی ،اکن بیدقتی
تا حد زکادی بر طرف میشود و شراکط الیو کشت به طور نببی بهبود میکابد و از منابع و نهادهها بوه نحوو مطکووبتوری
استفاده میشود .کهنبال و فیروز زارع ( )6937به تعیین الیوی کشت استا خراسا شمالی با اهداف کشاورزی پاکودار بوا
استفاده از برنامهرکزی فازی کبری با اهداف چندگانه پرداختند نتاکج مطالعه آ ها در سوط بهورهبورداری بوزرگ مقیواس
نشا داد که الیوی حاصپ از برنامهرکزی خطی ساده ببیار به الیو کشت فعکی منطقه نزدک است در حوالی کوه الیووی
حاصپ برنامه رکزی فازی کبری برای دستیابی به پاکداری و الیو کشت فعکی منطقه اختالف چشمگیری دارد .پژوهنوده و
همرارا ( )6931در مطالعهای با استفاده از مدل برنامه رکزی آرمانی چندهدفه به تعیین الیوی بهینوه کاشوت در شورکت
زراعی دشت ناز ساری پرداختند .نتاکج تحقیق نشا میدهد ،الیوی فعکی با الیوی بهینه تفواوت دارد و نیوز بوا توجوه بوه
اهداف در نظر گرفته شده ،مدل دوم نببت به مدل اول هم سوکی بیشتری با اهداف زکبت محیطی و توسوعه پاکودار دارد.
همچنین در صورت اجرای الیوی بهینه نه تنها بازده ناخال  6291میکیو رکال افزاکش می کابد ،بکره میزا مصرف سم
و کود نیز به حداقپ رسیده و با در نظر گرفتن شراکط منطقه مناسبترکن الیوی کشت بهدست مویآکود .فتحوی و زکبواکی
( )6936در مطالعهای با بهره گیری از روش برنامهرکزی آرمانی در جهت مدکرکت پاکدار منابع آب زکرزمینی پرداختند .نتاکج
در سط دشت نشا داد که پمپاب سابنه آب های زکرزمینی با کنترل بهینه کمتر از پمپاب کنونی آب با نرخ تنزکپ کمتور از
 63درصد می باشد .بر اساس نتاکج بدست آمده از برنامه رکزی آرمانی برای همه گروههای همیون درصود کواهش سوود
کمتر از درصد کاهش برداشت است .همچنین نتاکج نشا داد که اتخاذ استراتژیهوای کوم آبیواری و بروارگیری سیبوتم
آبیاری بارانی منجر به کاهش برداشت از آب های زکرزمینی در مقاکبه با شراکط کنونی می شود به طور مثال در حالتی که
وز کربا به آب مصرفی و سود داده شود به آرما کاهش مصرف آب به طور کامپ میتوا دسوت کافوت .محمودی و
همرارا ( )6936در مطالعهای با استفاده از الیوی برنامه رکزی چندهدفه غیر خطی فازی امرا تحقق آرما های حداکثر
کرد بازه برنامه ای در مصالحه با اهداف کاهش مصرف آب ،حداقپ کرد مصرف کود شیمیاکی ،حوداقپ کورد رکبو
تولید و افزاکش منافع اجتماعی از طرکق افزاکش اشتغال سط نیروی کار در الیو کشت شهرستا مرودشت استا فوارس
بررسی شد نتاکج نشا داد که الیو چند هدفه نببت به الیوی جاری و حتی الیوهای ت هدفه بوا انجوام مصوالحه بوین
آرما های چندگانه ،برتری دارد اجرای اکن الیو در مناطق مورد مطالعه عالوه بور کواهش مصورف آب و کوود شویمیاکی
افزاکش بازده برنامه ای و کاهش رکب را نیز در بردارد.
در ادبیات عکمی الیوی کشت ،روشهای چند هدفی وجه مشترک تمام مطالعات بیا شده است نتاکج بیشتر بررسوی-
های انجام شده نشا میدهد که ارائه الیوی کشت بهینه با استفاده از الیوهای مختکوف برناموهرکوزی افوزو بور بهبوود
شراکط موجود ،باعث میشود از منابع و نهادهها به گونه مطکوب استفاده شود .در بیشتر اکن بررسیها از هودفهوای بوازده
برنامهای و مصرف آب در کنار محدودکتهای منطقه مورد مطالعاتی ،استفاده شده است .با توجه به اهمیوت موضووع و در
1 -Min sum
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ترمیپ ت حقیقات انجام گرفته در مطالعه حاضر نیز سعی شده است که الیوی کشت شهرستا تربتحیدرکوه بوا توجوه بوه
اهداف دستیابی به هدف کاهش مصرف آب ،دستیابی به هدف حداکثر سود و دستیابی به هودف کشواورزی پاکودار تعیوین
گردد.
مواد و روشها
برنامهرکزی خطی عبارت است از تخصی منابع محدود به ک سری از فعالیتهای از قبپ تعرکف شده جهت افزاکش
بازدهی و کافتن بهترکن راه حپ بهینه جهت حپ مباله مورد نظر .در واقع برنامهرکزی خطی نوع سادهای از مودل برناموه-
رکزی رکاضی میباشد که بهترکن گزکنه را از میا روشهای ممرن انتخاب میکنود .در برناموهرکوزی خطوی توابع هودف
محدودکتهای مبأله همیی به صورت خطی نماکش داده میشوند .وکژگیهای ککی برنامهرکزی خطی به شرح ذکپ موی-
باشد:
مشخ

بود تابع هدف به صورت خطی

موجود بود راه حپهای مختکف در برنامهرکزی
موجود بود روابط رکاضی بین متغیرها
مشخ

بود محدودکتهای منابع به صورت معادبت کا نامعادبت خطی

غیر منفی بود متغیرها
مدل برنامهرکزی خطی را میتوا به عنوا نوع خاصی از مدل تصمیمگیوری در نظور گرفوت .در اکون مودل ،فضوای
تصمیم توسط محدودکتها تعرکف میشود ،هدف( مطکوبیت) با تابع هدف مشخ میشود و نوع تصمیمگیری ،تصومیم-
گیری در شراکط قطعی است .مدل کالسی برنامهرکزی خطی را میتوا بهصورت زکر نوشت:
Z Cx

()6
S.t : Ax  b

max

x0

در آ  zتابع هدف x ،متغیرهای تصمیم C،سهم هر ک از متغیرها در تابع هدف A ،ماترکس ضراکب فنی و  bسمت
راست محدودکتهای مدل هبتند .پاسخی که از حپ ک مبأله برنامهرکزی خطی به دست میآکد ،معموبً عبارت است از
ک برنامه کا طرح مشخ که شامپ مقادکر بهینه فعالیتهای انتخاب شده میباشد .اما مشرکی که در اکون موورد وجوود
دارد بهینه کرد تنها ک هدف و غیر قابپ انعطاف بود محدودکتهای آ میباشد .آرموا هوا و محودودکتهوا سواختار
کربا رکاضی دارند ولی تفاوت آ ها در سمت راست محدودکت است .آرمانی که در سمت راسوت محودودکت وجوود دارد
هدفی است که تصمیمگیرنده عالقه به دستیابی آ دارد که ممرن است تأمین شود و کا نتوا بوه آ دسوت کافوت ولوی
محدودکتها باکد حتماً تأمین شوند .به همین دلیپ در چند دهه اخیر مدلهای چندهدفه در مدکرکت کاربرد فراوانی داشته-
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اند (رمرو و همرارا .) 2119 ،6
مدل برنامه رکزی چندهدفه از  9بخش تشریپ شوده اسوت :متغیرهوای تصومیمگیوری ،محودودکت هوای سیبوتمی،
محدودکت های آرمانی و تابع هدف .متغیرهای تصمیمگیری و محدودکتهای سیبتمی ،متغیرها و محدودکتهای بوهکوار
برده شده در برنامه رکزی خطی هبتند که هیچ نوع انعطافی نداشته و حتماً باکد برآورده شووند .در اکون روش ،متغیرهوای
انحرافی به تعدادی از سطوح اولوکت اختصاص کافته و حداقپ میگردند .اکن مدل کری از انواع مدلهای برنامهرکزی هدف
می باشد که بر اکن فرض استوار است که تصمیم گیرنده میتواند تمامی اهداف مربو به ک طرح را مشخ و آ ها را
بر اساس درجه اهمیت طبقه بندی کند .محدودکت های آرمانی دارای متغیرهای انحرافی مثبت کا منفی هبتند کوه هودف
حداقپ کرد اکن انحراف ها از آرما های مورد نظر است .انعطاف پذکری اکن مدل ها به دلیپ وجوود اکون محودودکتهوا
است .با فرض اکن که تابع هدف ) Zj(xو bjآرما برای هدف  jام باشد سه نوع آرما میتوا داشت:
اگر  Z j ( x)  b jباشد در اکن حالت باکد ارزش ) Zj(xکوچرتر و کا مباوی  bjشود.

اگر  Z j ( x)  b jباشد که در اکن حالت ارزش ) Zj(xباکد بزرگتر کا مباوی  bjشود.
در صورتی که  Z j ( x)  b jباشد در اکن حالت باکد ارزش) Zj(xبرابر با  bjشود.
با توجه به انتخابی که از هر مورد از توابع هدف باب وجود دارد ،محدودکت آرمانی مورد نظر انتخاب می شود .اکن کوار
به وسیکه جمع ک متغیر با انحراف منفی ) (d   0و کا تفرکق متغیر با انحراف مثبت ) (d   0صورت موی گیورد.
برای گزکنه اول باکد ( )d+را حداقپ ،برای مورد دوم ( )d-و در مورد سوم باکد ( d-و  )d+را با هم حداقپ کرد.
سومین نوع برنامه رکزی آرمانی توسط فالول به عنوا برنامه رکزی آرمانی چیبیشف ( 2)CGPشناخته شده است .در
اکن روش سعی می شود تا تصمیم گیرنده به توازنی بین مجموعه اهداف دست کابد و بر خالف روش ترتیبی است کوه در
آ اهداف به صورت دلخواه اولوکت بندی می شوند و کا در روش وزنوی کوه مجموعوه ای از مقوادکر متغیورهوای تصومیم
انتخاب تا به حداقپ تابع برسند .برنامه رکزی آرمانی چی بی شف تنها روش مناسب برای کافتن پاسخ مدلهای خطی است
که در نقا انتهاکی فضای تصمیم واقع نشدهاند (تمیز و جونز .)2166 ،9با استفاده از روش برنامهرکزی آرمانی چی بی شف
می توا  ،بهترکن جواب برای مبائکی که به تواز بین سطوح تامین آرما ها نیاز است دستکافوت .اکون قابکیوت در حوپ
تعداد زکادی از مبائپ کاربرد دارد به خصوص مبائکی که با چند فرد تصمیم گیرنده با اولوکت های مختکف مطرح است .با
اکن وجود ،مطالعه ادبیات روشن نشا میدهد که مطالعات تجربوی محودودی در اکون زمینوه وجوود دارد .اگور حوداکثر
انحراف از مجموعه اهداف باشد فرم جبری برنامه رکزی آرمانی چی بی شف به صورت زکر نوشته میشود:

)1 - Romero, R., Imberger, J., Ewing, T., & Antenucci, J. (2004
2- Criap Goal Programming
)3 - Tamiz, M. Jones, D. (2011
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که در آ ککیه توابع هدف ) fq(Xخطی هبتند و در نتیجه مزکت حپ مدل به روش خطی را دارا است .در صورتی که
به تواز بین اهداف نیاز باشد ،برنامه رکزی آرمانی چی بی شف ( )CGPبه کار میرود.
نتایج و بحث
آمار و اطالعات اکن پژوهش از طرکق جمعآوری  271پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزا بخش مرکزی (پاکین
وبکت) شهرستا تربتحیدرکه در سال زراعی  6939-6939تهیه شده است .سپس کشاورزا با استفاده از نرمافوزار Spss
با استفاده از ترنی ککبترآنالیز 6براساس متغیر سط زکر کشت به سه گروه همین کمتور از  2هرتار (کوچو مقیواس)،
بین  2تا  3هرتار (متوسط مقیاس) و بیشتر از  3هرتار (بزرگ مقیاس) تقبیمبندی شودند .از مجمووع  271پرسشونامه پور
شده تعدادی از آ ها به دلیپ اکنکه تنها محصول مورد کشت زعفرا بوده و زعفرا جز محصوبت موورد مطالعوه نبووده
است از پرسشنامهها حذف شده است در اکن خصوص ،نتاکج ارائه شده برای متغیر تصمیم (سط زکر کشت) در الیووهوای
زراعی پیشنهادهاکی نیز بیا شدند.
متغیرها مورد استفاده در جدول 6و مقدار نهاده به کار گرفته شده در جدول  2آورده شده است .متغیر ها موورد مطالعوه
پس از مصاحبه با کارشناسا مربوطه و چ کرد پرسشنامهها انتخاب شده است.
به منظور مقاکبه ابتدا به تعیین الیوی بهینه کشت با برنامهرکزی فازی خطی ساده با هدف افزاکش بوازده ناخوال -
پرداخته میشود .جدول  9نتاکج مربو به برآورد مدل برنامهرکزی خطی ساده و همچنین سط زکر کشوت محصووبت را
نشا میدهد.
جدول  .1معرفی متغیرهای مطالعه
عنوان
سط زکر کشت
کود شیمیاکی
آب

شرح
سط زکر کشت بر حبب هرتار محصول  cام
کود های شیمیاکی مورد نیاز هر هرتار محصول  cام بر حبب کیکوگرم
حجم آب مصرفی محصول  cام بر حبب مترمرعب

ماشینآبت

ساعت ماشین آبت مورد استفاده برای محصول  cام بر حبب ساعتh

نیروی کار

نیرویکار مورد نیاز هر هرتار محصول  cام بر حبب نفر -روز کار Lc

منبع :کافتههای تحقیق

1 - Claster Analysis
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جدول .2منابع قابپ دسترس

نهادهها
نهاده نیروکار
نهاده کود
نهاده آب
نهاده ماشین آبت
نهاده زمین

مزارع 1-2
666
911
91931933
31
6/92

مزارع 2-8
136
2139
939113293
199
9/21

مزارع 8-31
9111
61691
9313312911
3331
21/9

منبع:کافتههای تحقیق

جدول .3تعیین الیو بهینه کشت با کاربرد برنامهرکزی خطی ساده
محصوالت (بر حسب هکتار)
گندم
جو
چغندر قند
کونجه
پنبه

مزارع 1-2
1/9
1/2
1
1/12
1/2

مزارع 2-8
6/6
6
1
1/11
6/1

مزارع 8-31
2/1
2
1
69/3
2/6

منبع :کافته های تحقیق

در جدول  9الیو کشت بهینه با استفاده از برنامهرکزی خطی ساده تعیین گردکد در الیوی ،حوداکثر سوط زکور کشوت
گندم  1/9هرتار در مزارع کوچ ( 1-2هرتار) 6/6 ،هرتار مزارع متوسط ( 2-3هرتار) و  2/1هرتار در مزراع بزرگ (-91
 3هرتار) ،سط زکر کشت جو  1/2هرتار در مزارع کوچ  6 ،هرتار مزارع متوسط و  2هرتار در مزراع بزرگ ،سوط زکور
کشت کونجه  1/12هرتار در مزارع کوچ  1/11 ،هرتار مزارع متوسط و  69/3هرتار در مزراع بزرگ و در نهاکوت سوط
زکر کشت پنبه  1/2هرتار در مزارع کوچ  6/1 ،هرتار مزارع متوسط و  2/6هرتار در مزراع بزرگ به عنوا الیوی بهینوه
کشت مشخ شده است و چغندر قند از الیو حذف شده است .اکن موضوع میتواند به اکن دلیپ باشد که کشت چغندرقند
به عکت مصرف آب زکاد تنها در شراکطی که با رکب و عدم قطعیت زکاد همراه است اقتصادی خواهد بود و در غیور اکون
صورت چغندرقند بهینه برای کشت نمیباشد .بابترکن سط زکر کشت در مزارع کوچ با مقدار  1/12هرتوار مربوو بوه
محوصول کونجه ،در مزارع متوسط با مقدار 6/1هرتوار مربو به محصول پنبه و در مزارع بوزرگ بوا مقودار  69/3هرتووار
مربوو بوه محوصول کونجه میباشد .بررسی نتاکج حاصپ از برآورد مدل برنامهرکزی رکاضی بخش مرکزی (پاکین وبکت)
تربتحیدرکه نشا داد که در منطقه مورد نظر ،الیوی زراعی فعکی ک الیوی نببتاً بهینه است ،اما با توجه به کاستیهاکی
که در اکن روش وجود دارد و اکن که تابع هدف ک معیاره همیشه اعتبار ندارد و بیشتر اوقات مدکرا عالقمندنود کوه بوه
جای بهینه کرد ک هدف ،به ک بهینه توافقی بین چند هدف که با هم در تضاد میباشوند برسوند ،مودلهوای برناموه
رکزی چندهدفه به طور گبترده مورد استفاده قرار گرفته است .که در آ هم تابع هدف و هم محدودکت هوا مویتووا بوا
توجه به پندارهای مدکرا زراعی ،و منابع موجود و شراکط اقتصادی و فنی منطقه قیودی را وارد کرد که نببت بوه برناموه
رکزی خطی معمولی از انعطاف پذکری بیشتری برخوردار است.
مدل برنامهرکزی آرمانی چیبیشف که بر خالف روش ترتیبی که در آ اهداف به صورت دلخواه اولوکتبندی موی-
شوند ،ک مدل مناسب برای مبائکی که به تواز بین سطوح آرما نیاز است استفاده میشود.
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جدول .4الیو مدل برنامهرکزی آرمانی چیبیشف
محصوالت (بر حسب هکتار)
گندم
جو
چغندر قند
کونجه
پنبه

مزارع 1-2
1/72
1/2
1/6
1/6
1/2

مزارع 2-8
6/9
6
1
1/1
1/9

مزارع 8-31
9
9
1
1/19
2

منبع :کافتههای تحقیق

در مقاکبه الیوی کشت برنامهرکزی خطی با مدل برنامهرکزی آرمانی چیبیشف میزا سوط زکور کشوت محصوول
گندم نببت به سط اولیه افزاکش کافته است و محصول کونجه کاهش کافتوه اسوت .محصوول جوو در موزارع کوچو و
متوسط مقیاس بدو تغییر و در مزارع بزرگ نببت به سط اولیه افزاکش کافته است عکت افوزاکش سوط زکور کشوت در
مزارع بزرگ می توا به اکن عکت باشد که با توجه به موجودی زمین در حالت کالیبره از تمامی زمین در دسترس اسوتفاده
نمیشود که در حالت بهینه میزا بیشتری از زمین در الیو قرار میگیرد .و چغندرقند در مزارع کوچ مقیاس افزاکش و در
مزارع متوسط و بزرگ مقیاس بدو تغییر است کعنی از الیو حذف میشود .همچنین محصول پنبه در مزراع کوچ بدو
تغییر و مزارع متوسط و بزرگ مقیاس نببت به سط اولیه کاهش کافته است کاهش سط زکر کشت میتواند به اکن عکت
باشد که میزا سود حاصپ از فروش هر کیکو پنبه در مقاکبه با ساکر محصوبت تقرکباً کمتر اسوت .بوابترکن سوط زکور
کشت در مزارع کوچ با مقدار 1/72هرتوار مربوو بوه محوصول چغندرقند ،در مزارع متوسط با مقدار6/91هرتوار مربو
به محصول چغندرقند و در مزارع بزرگ با مقدار 1/3هرتوار مربوو بوه محوصول کونجه میباشد
نتیجهگیری
با توجه به شراکط رکب و عدم قطعیت بابکی که در بخش کشاورزی اکرا وجود دارد و از طرفی با توجه بوه وجوود
اطالعات در دادههای آماری نادقیق بهتر است ،در سیاست گذاری های کال در بخش کشاورزی مانند روشهوای برناموه
رکزی چیبیشف به جای روشهای برنامهرکزی کالسی استفاده شود .بنابراکن پیشنهاد میشود که مدکرا بر پاکوه الیوو
بهینه عمپ کنند چرا که اکن امر باعث می شود از ک سو بهرهبرداری بهینه از منابع انجام گیورد و از سووی دکیور درآمود
خال کشاورزا افزاکش کابد ودر هر مقیاسی مقدار بهینه کشت هر محصول مشخ شود .در مدل طراحوی شوده بوا در
نظرگرفتن مجموعههای از اهداف سعی در بهینه سازی الیوی کشت در منطقه مورد نظر با استفاده از مودل برناموهرکوزی
آرمانی فازی شده است .اکن مدل قادر است مجموعههای از اهداف متقابپ و متضاد را در خوود لحواظ و بوا اولوکوتبنودی
آرما ها میزا دسترسی به هر آرما راحداکثر نماکد .ترنی چیبیشف بیا شده در اکن مطالعه برای برنامهرکزی الیوی
کشت به کار گرفته شد .با توجه به اکن امر که اهداف کشاورزا معموبً حداکثر کرد بازده برناموهای اسوت اموا مودکرا
عالوه بر در نظر گرفتن اکن مهم در پی اهداف دکیری از جمکه افوزاکش سوط اشوتغال ،کواهش مصورف کوود و سوموم
شیمیاکی و حفاظت از محیط زکبت ،توسعه پاکدار ،خودکفاکی و حفظ امنیت غذاکی میباشد .در مدل طراحی شده با در نظر
گرفتن مجموعهاکی از اهداف سعی در بهینه سازی الیوی کشت در منطقه مورد نظر با استفاده از مدل برنامه رکوزی چوی-
بیشف شده است اکن مدل قادر است حداکثر هر آرما را ،حداقپ کند .با مقاکبه الیوی کشت برنامه رکزی خطی ساده بوا
مدل چیبیشف میتوا درکافت که در الیوی کشت بهینه چیبیشف میزا سط زکر کشت محصوول گنودم نبوبت بوه
سط اولیه افزاکش کافته است و محصول کونجه کاهش کافته است .محصول جو در مزارع کوچ و متوسط مقیاس بدو
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تغییر و در مزارع بزرگ نببت به سط اولیه افزاکش کافته است و چغندرقند در مزارع کوچ مقیاس افوزاکش و در موزارع
متوسط و بزرگ مقیاس بدو تغییر است کعنی از الیو حذف میشود .همچنین محصول پنبه در مزراع کوچ بدو تغییر و
مزارع متوسط و بزرگ مقیاس نببت به سط اولیه کاهش کافته است از عکپ کاهش سط زکر کشت اکن محصوول موی-
توا کاهش قیمتهای جهانی و هچنین طوبنی بود دوره داشت و برداشت اکن محصول و سنتی بود برداشت آ کوه
حدود  21تا  29درصد هزکنه تولید را بهخود اختصاص میدهد مورد اشاره قرار داد که باعث مویشوود زراعوت پنبوه بورای
کشاورزا اقتصادی نباشد
با توجه به سیاست دولت در اکجاد و گبترش شرکت های سهامی زراعی در سط کشور جهت کرپارچه سازی اراضی
و جکوگیری از تفری اراضی و خرده مالری ،پیشنهاد میگردد با توجه به محدودکت ها و قابکیتهای هر منطقه ،نببت بوه
انجام مطالعات الیوی کشت بهینه اقدام ،تا در کشاورزی حداکثر سود آوری را داشته باشند .همچنین به مدکرکت واحدهای
زراعی مورد مطالعه و واحدهای زراعی مشابه در منطقه ،پیشنهاد میشود در صورت تماکپ به کشت چغندرقند به هر دلیکی
اوبً در سط کم کشت شود و ثانیاً محصول خود را بیمه کشاورزی نماکند.
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Abstract
Giving the importance to management of agricultural units, politics decision based on cultivation method
containing the goals priority of agricultural units will get important and selecting a method which can include
variety of managers goals and guide them to optimum goals is so important and serious.Therefore, in this study
to determine the optimum model using linear programming method (single goal) and planning CGP (Multi
choice goal) have placed. Information required through completing 188 questionnaires from farmers functions
two-stage cluster sampling Torbat-of-classified to 1394, respectively. The results showed that the cultivation of
wheat to the primary level increased and decreased alfalfa product. Barley in small and medium-scale crop
farms and large farms without change to the primary level has increased and sugar beet in small-scale farms and
in the fields of medium and large scale increase is unchanged means pattern is removed. The cotton crop in
small farms and farms of medium and large scale unchanged compared to the initial level decreased
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