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درزيستيطمحیيدارجهتحفظوپادرکشتیالگویسازينهبه
(یيتاولویآرمانیيزربرنامهازیيافت)رهالموتغربیمنطقۀ  

3،مهدیحسينیخدادادی2مهدیمظفریمحمد،*1ابوذرپرهيزکاری

نابعطبيعیپيامنورتهران،محققمرکزتحقيقاتکشاورزیومدانشجویدکتریاقتصادکشاورزیدانشگاه.1

قزوينوعضوبنيادملینخبگان

)ره(خمينیامامیالمللاستاديارگروهمديريتصنعتیدانشگاهبين.2

تریاقتصادکشاورزیدانشگاهزابلدانشجویدک.3

 (18/3/1394تاریخ تصویب:  -25/10/1391تاریخ دریافت: )

 چکيده

رفزاه کشزاورزان و    شیافززا  راستاياغلب در  روند یبه کار م یصوالت زراعکشت مح ۀینبه يالگو نییتع يکه برا ییها امروزه روش
 یو معضالت فراوانز  ءسو يامدهایپ تواند یم یطیمح ستیغفلت از آثار مخرب ز  که یدرحال .دارند یها گام برم سود آن يساز حداکثر

و اهزدا  متعزدد    کنزد کمز    ستیز  طیفظ محکه بتواند به ح یانتخاب روش ،بنابراین .آورد دبه وجو يبشر ۀیندآ يها نسل يبرا
 نیز در ا ،منظزور  نی. به هماست تیاهم درخورو  يمدل بگنجاند ضرور  یمناسب کشت در  يبه الگوها یابیدست برايرا  رانیمد

 و نیاسزتان زززو   یدر بخش رودبار الموت غرب بکشت مناس يالگو نییتع ژهیو به  فوق ۀجانب به اهدا  همه یابیدست يبرا پژوهش
از مزدل   ،اسزت  ییایمیشز  ياز حزد کودهزا   شیاز مصزر  بز   یشاهرود کزه ناشز   ۀرودخان ۀحوض يها آب یکاهش آلودگ نیهمچن
 ،یدانیز بخش، مطالعزات م  نیا ۀنمونکشاورزان  با يهمکارطریق از  پژوهش نیا يها استفاده شد. داده یتیاولو یآرمان يزیر برنامه

و  هیز تجز يو بزرا  يگزردآور  نیاسزتان زززو   يسازمان جهاد کشاورز ۀشد ار منتشرآم نیو همچن 1389 يآمار ۀسالنامپرسشنامه، 
بخزش   نیز کشزت در ا  یفعل يحاصل نشان داد که الگو جیاستفاده شد. نتا Excelافزار  از نرم يشنهادیها و حل مدل پ داده لیتحل
 تزوان  یمز  مزککور  يشزنهاد یبا استفاده از مزدل پ  ،بنابراین .ندشو میاستفاده   کارآمد ریصورت غ به يدیتول يها و نهاده نیست نهیبه

  طیمحز  بیز درآمزد کشزاورزان و کزاهش تخر    شیافززا  راستاياز منابع منطقه، در  نهیبه ۀاستفادمناسب و  يعالوه بر انتخاب الگو
 برداشت. يمؤثر يها گام ستیز

 .یستز  یطبع، محمنا يیدارپا ،ییتاولو یآرمان يیزر ، برنامه یالموت غرب ،کشت يالگو :گانواژکليد
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 .مقدمه1

در ازتصززاد ملززی،  بخززش کشززاورزي نقززش مهمززی
غزکاي افزراد جوامزع مختلز      مین أتزایی و  اشتغال

از منابع و ابزارهاي تولیزد   دارد. بنابراین، الزم است
د شزو ممکن استفاده  شیوۀدر این بخش به بهترین 

تا ضمن کاهش مصر  این منابع، سودآوري و رفاه 
افززایش یابزد. از طرفزی محزدودیت     کشاورزان نیز 
کشاورزي و نیاز بزه افززایش تولیزد      منابع در بخش

گزویی بزه تقاضزاي     محصوالت زراعزی بزراي پاسز    
و نیزز    سزو ناشی از رشزد جمعیزت از یز      ۀیندافز

شده با آفات از سوي دیگر،  مدیریت ۀضرورت مبارز
فشززار بززر منززابع تولیززد بخززش  اسززتشززده  سزبب 

زیسزت منجزر شزود      حزیط کشاورزي به فشار بزر م 
(Halkidis & Papadimos, 2007.)    حزد بحرانزی

گسزترده و  ۀ استفادصورت  به هعمدطور بهاین فشار 
؛ اسززتهززاي شززیمیایی   بززیش از حززد از نهززاده  

هزاي   تزرین جنبزه   که در حال حاضزر مهز    طوري به
هاي کشزاورزي،   فعالیت ۀکنند محیطی نگران زیست

  بخززش شززده در تهیززههززاي  اسززتفاده از نهززاده 
غیرکشززاورزي )صززنعت( هماننززد کودهززا، سززموم،  

. رخداد این وضزعیت در  ستها کش کش و عل  آفت
هزززاي تولیزززدي امزززروزه میزززان اهزززدا    نظزززام
ن تعزار  بزه   امحیطی و ازتصزادي کشزاورز   زیست

 بیشزترین  اًعمزدت . افزون بر ایزن،  وجود آورده است
تالش کشاورزان معطو  به دستیابی بزه بیشزترین   

سززت و کمتززرین توجززه را بززه بعززد سززطت تولیززد ا
امزروزه    محیطی تولید دارند. به همین دلیزل  زیست

محیطزی بزه لزالش و     هزاي زیسزت   بحران آلودگی
المللززی تبززدیل شززده اسززت  موضززوم ملززی و بززین

(Kupusovic et al., 2007.) 
، يبخش کشزاورز  يازتصاد يها در طرح برنامه

و  یکشت محصوالت زراع ۀینبه يالگو یینتع يبرا
استفاده  ییاضر يیزر برنامه ياز الگوها اًعموم یاغب
 ییها روش یزن یو آرمان یخط يیزر . برنامهشود یم

 يبزرا کزه   ندهست ییاضر يها بر اصول مدل یمبتن
 یرانمد یینها يها يیرگ ی در تصم یلو تحل یهتجز

. مززدل رونززد یکززار مزز  هبزز يکشززاورز يواحززدها

عزه  مزر یریتمد هاي پژوهشدر  یخط يیزر برنامه
کزه   شزود  مزی استفاده   ی تکن ترین یمیزد منزلۀ به

توابزع هزد     يسزاز   حزداکثر  یاحدازل و هد  آن 
 یگززرفتن برخزز  نظززر بززا در يکشززاورز یرانمززد
 & Mansuri) استزمان  صورت ه  به ها تیدودمح

Kohansal, 2007.) اغلزب   ریاخ يها در طول دوره
 يمنابع در بخش کشزاورز  صیتخص برايمطالعات 

 يرفزاه ازتصزاد   شزتر یهرلزه ب  شیافزا يرو عمدتاً
از آن  یامزر ناشز   نیز ا .است افتهیکشاورزان تمرکز 

هزر   يازتصزاد  ۀتوسعدر  ياست که بخش کشاورز
از  شیتوجه ب  اما .دکن یم فایا ينقش مؤثر يکشور

کشززاورزان بززه غفلززت از  يحززد بززه رفززاه ازتصززاد
شده اسزت.  منجر  یطیمح ستیمخرب ز يامدهایپ

 يکارآمزد  يهزا  خأل استفاده از مدل  لیدل نیبه هم
 ،يزمززان تمززام جوانززب ازتصززاد  هزز  کززه بتواننززد

طزور   بزه ، نزد کن نیرا تأم یطیمح ستیو ز یاجتماع
 & Hilier) اسززتمشززاهده زابززل  سمحسززو

Liberman, 1995 ). يالگو  ی یخط يزیر برنامه 
اغلب مسائل که  حالی . دراستهدفه  ت  يساز نهیبه

هدفزه   دلن یتیماه يشاورزدر بخش ک يزیر برنامه
 يبزرا  ییتنها به تواند یروش نم نیا ،بنابراین .نددار
در بخزش   يازتصزاد  يگکار استیو س يریگ  یتصم

 يهزا  شزرفت یجوابگو باشد. با توجه بزه پ  يکشاورز
در  ریاخ ۀدهکه در لند  یقاتیو تحق یشگر  علم

 يهزا  روش، اسزت  صزورت گرفتزه   يبخش کشاورز
بزه وجزود آمزده     يزیر امهدر برن يدیمتداول و جد

بزا توجزه بزه     تزوان  یم ها این روش به کم  است.
 يو تضزاد  يدیز تول يهزا  بودن منابع و نهاده محدود
 نیبهتزر  وجزود دارد  رانیمزد  اهدا  نیب یکه گاه
 دایز پ نظزر  موردبه اهدا   یابیدست يها را برا جواب
 يزیز ر بزه برنامزه   توان یها م روش نیا ۀجمل ازکرد. 
ه و یز تجز يبزرا  یکه ابزار مناسزب د کر اشاره یآرمان
مزرعزه   تیریهدفزه در مزد   لند يها  یتصم لیتحل
 .(Asadpue et al, 2008) است
 یمبتن ی( روشGP) یآرمان يزیر افت برنامهیره

منظزور   بزه اسزت کزه    یاضز یر يساز نهیبر اصول به
و مطلززوب  یینهززا يهززا  یل تصززمیززه و تحلیززتجز
 یت خطز ران و مسزئوالن، بزه شزکل نامعزادال    یمد
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کزردن   لحزا  ل یز دل بزه ن مزدل  یز شزود. ا  یظاهر م
ت، یز اولو يزمان به لند هد  بر مبنزا  ه  یابیدست

 یوازع يها يریگ  یدر تصم يشتریب يریپک انعطا  
 يبرا  ن روشی. در ادارد يازتصاد يران واحدهایمد
و   ي  مقزدار مشزخص عزدد   یز   از اهزدا   یهر 

ل گزاه مزد   شود. آن ین میی  تابع هد  تعیسپس 
اسزت کزه بتوانزد مجمزوم      یجواب يجوو در جست

ها را بزا در نظرگزرفتن    تیا اولویانحرافات از اهدا  
مختل  موجود، به حزدازل برسزاند    يها تیمحدود

(Belaid & Torre, 2010.) از  یآرمزان  يزیز ر برنامه
در مطالعزات   یعیطزور وسز   به بعزد بزه   1960 ۀده

  ادر ایزن راسزت   د.گرفتزه شز   کاره ب يبخش کشاورز
 ادامزه کزه در   انجام شده است يا مطالعات گسترده

 شود: یها اشاره م از آن یبه برخ
Charnes & Cooper (1961) يالگزززززو 

بار ارائزه کردنزد.    نخستین يرا برا یآرمان يریز برنامه
 کززردیسززه رو یهززا در مطالعززات خززود بززه معرفزز آن

پرداختنزد کزه    یآرمان يزری برنامهمختل  از مسائل 
 یآرمزان  يزیز ر برنامزه . 1ز: نزد ا ا عبارت این سه مورد

. 3 ؛یدسز یارشم یآرمان يزیر برنامه .2 ؛ش  یب یل
از روش  Ijiri (1965). یتیلزو وا یآرمزان  يزیز ر برنامه
 ییریتمزد  يها یريگ ی تصم يبرا یآرمان يیزر برنامه

  همچنززین وLee  (1972)اسززتفاده کززرد و سززپس 
Egnizo  (1976)يهزا  یریتمزد  يمزدل بزرا   یزن از ا 

 Zeleny & Cochran (1973). استفاده کردنزد  یمال
دسزت   یجهنت ینبه ا یآرمان يیزر با استفاده از برنامه

روش سطت مطلوب اهدا  بزه   ینکه اگر در ا یافتند
آن  يمطرح شود ممکزن اسزت بزرا    یشکل نامناسب

 Neely  (1977).وجود نداشته باشزد  يا ینهجواب به
از  یآبز  يهزا  وژهپزر  يبنزد  یتلووو ا يیزر برنامه براي

 Romeroکردنزد.  اسزتفاده   یآرمان يریز مدل برنامه

& Rehman (1987)  یآرمزان  يیزز ر برنامزه مزدل  از 
نتزایج  دام استفاده کردنزد.   ییغکا یرۀج یینتع يبرا
علزت   به یآرمان يزیر برنامهکه  دادمطالعه نشان  این

 يیزز ر برنامزه  نسزبت بزه روش   یشترب يیرپک انعطا 
 یجدام نتزززا ییغزززکا رۀیزززج یزززیندر تع یخطززز
 يبراSoni  (1995)د. کن یرا حاصل م يتر ینانهب وازع

 يبزرا  ینو همچنز  ینمنابع آب و زم ینۀبه یصتخص
 يپارامترهزا  یرتزأث  یزانم یینو تع یتحساس یلتحل

 يآمززده از الگززو دسززت هبزز یجنتززا يروبززر مختلزز  
 Estefen (2009). استفاده کردند یآرمان يیزر برنامه
کزردن   حزداکثر  ياز منابع محدود بزرا  يبردار با بهره

آالت و بزززه  یناز ماشززز ینزززهبه ۀاسزززتفادو  یزززدتول
 ۀکارخانززدر سززه  یززراتتعم ینززۀهزرسززاندن  حززدازل

 يیزز ر از روش برنامزه  ینلز  ۀکارخانز  یز  و  یکاآمر
  .استفاده کردند یآرمان

 يریپزک  انعطزا  شزده   انجزام مطالعزات   براساس
زمزان   ه  یابیامکان دست ها، يریگ  یدر تصم شتریب

 نیز ممکن است ا یحت یهد  )که گاه نیبه لند
اهدا   يبند تیلوواهدا  در تضاد با ه  باشند( و ا

و  نیتززر از مهزز  يدر بخززش کشززاورز  رانیمززد
و  اسزت  یآرمان يزیر برنامه يها یژگیو نیتر یاساس

 .دسزاز  یمز  زیساده متما یخط يزیر را از برنامه ن آ
بززه اهززدا   یابیدسززت يالگززو بززرا نیززاسززتفاده از ا

برخوردار بزوده   يتریشب ییاز کارا رانیمد ۀلندگان
ن یبزه همز  . است تر يکاربرد زین يو از نظر ازتصاد

 يریززز از روش برنامززه حاضززر ۀمطالعزز درمنظززور، 
از  يا یافتززه توسززعه کززه شززکل 1یاولززویت یآرمززان

 ۀبهینز براي تعیین الگوي ، است یآرمان يریز نامهرب
. اسزتفاده شزد  وت غربی رودبار الم ۀمنطقزراعی در 

گیرنزده،   تصمی ات حترجیگرفتن نظر ن مدل با دریا
کنزد.   یرا آسزان مز   ياهزدا  پیشزنهاد   يبند طبقه

زمزان مربزوب بزه     ه  یابی  ارزین روش یدروازع ا
اسزت کزه در زالزب     یحصزول اهزدا  اصزل    ۀدرج
در اسزتفاده از  شزود.   یمز  تبیین یآرمان يریز برنامه

ابتزدا اهززدا    یولزویت ا یآرمززان يریزز  مزدل برنامزه  
و  شزده   یز  تعر یتبعزد محزدود   ر یز  نظر د مورد

d یانحرافز  يیرهزا سپس توسط متغ
-
d و 

+
کنتزرل   

دالیزل   (.Romero & Rehman, 2003د )شزون  یمز 
در ایزن   یاولویت یآرمان يریز برنامه مدلاستفاده از 
 ند از:  ا عبارت پژوهش
گانه و حصزول   اهدا  لند يبند امکان اولویت. 1

                                                 
1  . Lexicographic Goal Programming 
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این مدل: با اسزتفاده از   يکارگیر مقتدرانه با به نتایج
 يسزاز  توان پس از حزدازل و حزداکثر   یاین روش م

بهینزۀ   يکزه در تعیزین الگزو    يمتعزدد  يهزا  آرمان
در تضزاد بزا هز      یحتز  یکشت وجود دارند و گزاه 

 دست یافت. یند به نتایج بهینه و مناسبهست
از  يجلزوگیر » بسزیار مهز    ۀمسئلتوجه به  .2

از ی   LGP که مدل آنجا از :«زیست  حیطتخریب م
توان عالوه بزر   یهدفه برخوردار است م ماهیت لند

اهزززدا  ، کشزززاورزان يازتصزززاد يهزززا آرمزززان
 را نیز در این مدل وارد کرد. یمحیط زیست
تعیزین   حاضزر پزژوهش   یهزد  اصزل  کلی،  طور به
از  يگیزر  بزا بهزره   یکشت محصوالت زراعبهینۀ  يالگو

ارائززۀ و  (LGP) یلززویتوا یرمززانآ يریززز مززدل برنامززه
 یمحیطز  رفع مشکالت زیست يبرامناسبی  يراهکارها
تزرین   عمده .است الموت غربی رودبارمنطقۀ در موجود 

 ند از:ا عبارتو مشکالت ن مسائل ای
عوامل تولید و یا از که  يکارآمد غیر ۀاستفاد .1
 يهزا کزار، کود  يزمین، آب، نیزرو  مانند ییها نهاده

در منطقه ها  کش م دفع آفات و عل ، سمویشیمیای
   ؛گیرد یصورت م
نظر وجزود   مورد ۀمنطقکه در  یکشت يالگو .2

کشزاورزان در ایزن    یدارد بهینه نیست و هد  اصل
سود، بدون توجزه بزه آثزار     بیشترینمنطقه کسب 
   ؛است یمحیط مخرب زیست

 یشزیمیای  يکودهابیش از حد معمول مصر  . 3
سزوپر فسزفات    وم وآمونیز  فسزفات  ياوره، ترویژه  به)

منطقه بزدون   يشالیزارهاو  یزراع یاراضآمونیوم( در 
تفکزر  مزارم و براسزاس طزرز    یگرفتن نیاز وازع نظر در

عزدم  از  یناشز  کزه زبزل از هرلیزز    یافززایش بزازده  
   ؛است شده مطالعه منطقۀ در پا  کشاورزان خرده یآگاه
آبیاري بیش از حد معمول در سطت مزارم و  .4
بزه حجز  آب    یعلت دسترس بهمنطقه  يارهازیشال

 شاهرود ۀرودخان ۀحوضبها در  بودن آب بیشتر و ک 
و فرسزایش   یعناصر غکای يشوو شست منجر به که
  ؛شده استدر منطقه خاک  ۀروی یب

و  یشززیمیای يهززامصززر  بززیش از حززد کود. 5
و تحزت کشزت   مززارم  سزطت  در دفع آفزات  سموم 

و  یسززیالب) يآبیززار یسززنت يهززا اسززتفاده از روش

و  یاین مواد شیمیای يشوو سبب شست( که یغرزاب
رودخانزۀ  به  یمنته یجریانات سطحها به  انتقال آن

کردن آب، اکوسیسزت    عالوه بر آلوده وشاهرود شده 
 ؛استکرده مشکل مواجه  منطقه را نیز با

 ها.موادوروش2

 12 یزایی جغرافدر طزول   یبخش رودبار الموت غربز 
درجه و  32 یاییجغرافدر عر  ه، یقدز 50درجه و 

و در  یزا از سزطت در  يمتر 975 ارتفامدر  یقه،دز 36
وازع شزده   یناستان ززو یشمال شرز یلومتريک 55
شامل سزه   یانشهر رازم زیتبخش با مرک ین. ااست

. اسزت دشزت   ییرجزا آباد، دستجرد و  دهستان بهرام
 5/921 ی معززادلبززا مسززاحت شززده مطالعززه  ۀمنطقزز

نفزر   39/21 ی معادل بایتو تراک  جمع عمرب یلومترک
 یزت نفزر جمع  19711 اًجمعز ،  مربزع  مترکیلودر هر 
اغلزب  کزه   طوري به ،(39/21*5/921=19711)دارد 
 Agricultureند )ا مشغول يکشاورز یتها به فعال آن

Organization of Qazvin, 2011)   بخزش رودبزار .
معتزدل و   اًنسزبت  يهزوا  ازلیمزی  از نظر یالموت غرب

بخزش   ینبارش ساالنه در ا یزانم ودارد خش   یمهن
اسززت متززر  یلززیم 350طززور متوسززط در حززدود  بززه
(Meteorological Organization of Qazvin, 

کز    یبارنزدگ  یززان از سال کزه م  ی. در فصول(2011
و  هزا  بزا  مززارم،   یزاري آب يبزرا  یزاز ن آب مورد، است
 یسزطح آب جریانزات  به کمز    ي منطقهیزارهاشال

شزهر   یلزومتري دو ک ۀفاصزل شاهرود که در  ۀنرودخا
 یزهززايتوسززط آبر ینزززرار دارد و همچنزز یززانرازم
شززهر  حززوالیرود و پززررود کززه از  رود، گشززنه ینززهن

 ۀحوضزز. در شززود یمزز ینتززأمگکرنززد،  یمزز یززانرازم
بزودن حجز  آب    دسترس علت در بهشاهرود رودخانۀ 
و در  یو سززیالب یبززه شززکل غرزززاب یززاريآببیشززتر، 

اي  و کوهپایزه  یکوهستان ییا مناطق دستناطق باالم
نیززاز   تززأمین آب مززورد  ،رودخانززه  ۀحوضززدور از 

پمپزاژ   هزاي  یست و س يگکار لوله یقاز طرکشاورزان 
 ینزی، زم یب. برنج، گندم، جو، سز گیرد یآب صورت م

 ینتزر  از مهز  یونجزه   و خللر و ماشز   ی،فرنگ گوجه
و  ، فندق، گردو، انگور اخته زغالو  یمحصوالت زراع
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زابزل کشزت و    یبزاغ  ترین محصزوالت  از مه  یتونز
 Statistical) رونزد  یبه شمار ممنطقه در این  تولید

Yearbook, 2011). 
در  یراخ یانکه در سالی های یشرفتبا توجه به پ

 ییننزو  يهزا  روش، گرفته عل  ازتصاد صورت ۀعرص
 يهززا برنامززه يو اجززرا هززا يگززکار یاسززتس يبززرا

 يهززا بخززش یززردر ز لندهدفززه یززامنظززوره  لنززد
 يتضزادها   راستادر این شده است.  یجادا يکشاورز

است  هشد  سبب ییاجرا يها یاستاهدا  و س ینب
 هزا  یاستکل ارزش حاصل از اهدا ، س یشهکه هم
 يبا جمزع ارزش اجززا   يمساو ییاجرا يها و برنامه

 یزد با ،بنزابراین  .صورت مجزا از ه ( نباشد بهها ) آن
 یززان به م ییابدست يها را برا از آن یمناسب یبترک
کززه  آنجززا از. (Rafael, 2006) انتخززاب کززرد ینززهبه

)رفزاه   يازتصزاد عالوه بزر عوامزل    یدارپا يکشاورز
کشزاورز( بزه عوامزل     يو درآمد بزاال بزرا   يازتصاد
 يبزرا ، وابسته اسزت  یزن ییطمح یستو ز یاجتماع

. بزه  اسزت  یارهلنزدمع  يالگو ی به  یازتحقق آن ن
 یآرمززان يیزززر از برنامززه تززوان یمزز  منظززور ینهمزز
اهزدا    یزآنزال  يمناسب برا يابزار منزلۀ به یاولویت

روش  ینکرد. ا دهمزرعه استفا یریتلندگانه در مد
تفزاوت کزه    یزن بزا ا  .است یخط يیزر برنامه یهشب
 شززود یتززابع هززد  را شززامل مزز   یزز از  یشبزز
(Malakoti, 1997) یآرمزان  يیزز ر . در مدل برنامزه 

 هگرفت نظر  آرمان در ی  منزلۀ به یفهر هد یاولویت
 شزامل   مزدل نزوم    یزن ا يو تابع هد  بزرا  شود یم

 یتنظر محدود انحرافات از سطت مورد يزسا حدازل
 فزوق  يتزابع هزد  در الگزو   با اینکه  .است یآرمان
 ییرتمغزا  یزر امزا دو متغ  نزدارد  ی تصزم  يیرهامتغ
d صورت به

از اهدا   ینماد انحرا  در جهت منف) -
d ( ومطلزوب 

+
نمزاد انحزرا  در جهزت مثبزت از     ) 

 .شززوند یاهززدا  مطلززوب( در تززابع هززد  وارد مزز 
از هزد    کمتزر  یدسترسز  يابه معن یانحرا  منف

 یشزتر ب یدسترس يامطلوب و انحرا  مثبت به معن
 استنظر  شده در مدل مورد ییناز هد  مطلوب تع

(Stephen et al., 2009). يانتخززاب الگززو يبززرا 
 یآرمزان  يزیر تفاده از مدل برنامهکشت با اس ۀبهین

ابتززدا اهززدا  کشززاورزان بززا توجززه بززه    یاولززویت
و  یطززیمح سززتیز ،يازتصززاد يهززا تیمحززدود
 يبنزد  نظزر رده  مزورد  ۀمنطقز موجزود در   یاجتماع

تحقزق هزر    يبزرا  تیلوواساس ا بر  سپس .شوند یم
هززا در مزززارم ازززدامات الزم صززورت     از آن  یزز
 یآرمزان  يریزز  مزدل برنامزه   یشزکل کلز   .ردیگ یم

 :استصورت زیر  به یاولویت
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از  يا مجموعززه zتززابع هززد   ،1 ۀرابطززدر  
تعززداد  i،شززده نیززیتعانحرافززات اهززدا  مطلززوب 

 ام،iمتغیر تصمی  ixها، تیفعال
ipلویت اهدا وا 

و

ii dd ,
 

انحزرا  مثبزت و    يترتیزب متغیرهزا   به
مزدل  نزی   محزدودیت آرمزا  ، 2 ۀرابطند. هست یمنف
 iwمتغیر تصمی  و یضرایب فن fدر آنکه  است

 ۀرابط .استنظر  اهدا  مورد يشده برا مقادیر لحا 
دهزد کزه    یمدل را نشان م یستمیت سیمحدود 3

بیزانگر   bو یبیانگر ماتریس ضزرایب فنز   aدر آن
نیزز   4 ۀرابطز  .است نطقهمنابع زابل دسترس در م

هززا و  فعالیززتسززطت بززودن  یمنفزز محززدودیت غیززر
و بیزانگر آن اسزت کزه     دهزد  یانحرافات را نشان م

فیزیکزی نیزز زابلیزت اجزرا در      از نظرمککور روش 
 & Seamus)را دارد  شزززده مطالعزززهمنطقزززۀ 

Surendra, 2008 ). 
محصول  7از اطالعات مربوب به   حاضرمطالعۀ در 
. اسزتفاده شزد   یالمزوت غربز  منطقزۀ   ده درعم یزراع

 يهمکززارطریززق  ازنیززاز  مززورد  يهززا دادهبخشززی از 
 ۀسززالنامپرسشززنامه،  ایززن بخززش، ۀنمونززکشززاورزان 
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شده  آمار منتشر بخشی دیگر از طریقو  1389 يآمار
اسززتان ززززوین   يسززازمان جهززاد کشززاورز توسززط 
در نظزر   مقزادیر مزورد  کلیۀ  (.1 جدول) شد يآور جمع

. شزدند ن یی  هکتار( تعیواحد سطت )در این جدول 
حمززل کززود هزینززۀ د و یززتولهزینززۀ بززازده ناخززالص، 

مکعزب در   حسزب متزر   بزر  یآبز  ازیز حسب تومان، ن بر
حسب  برگرم در هکتار، س   لویحسب ک هکتار، کود بر

حسب نفر روز در هکتزار،   برکار  يرویتر در هکتار، نیل
حسزب سزاعات کزار در هکتزار و بزکر       برآالت  ماشین

 .استلوگرم در هر هکتار یحسب ک بر

 (1389 زراعی سال)در واحد سطح یا هکتار  یرودبار الموت غربمنطقۀ  یزراعمنتخب مربوط به محصوالت  یاطالعات آمار. 1 جدول

 ونجهی جو گندم برنج محصوالتمتغیرها / 
 و خللر

 ماشک
 ینیزم سیب یفرنگ گوجه

 8904000 9289000 5649000 6580000 2414000 2945000 10712600 )تومان( بازده ناخالص

 3606551 4756335 925230 1345700 904641 984510 5723460 )تومان( دیتولهزینۀ 

کود   حملهزینۀ 

 )تومان(
161500 930520 90000 102500 71500 143700 115300 

ha/mنیاز آبی )
3) 25400 5700 5100 13350 3800 18560 12120 

 750 250 240 520 125 650 510 (kg/haکود شیمیایی )

 35 54 18 30 21 23 53 روز(-کار )نفر نیروي

 0/7 5/3 0/2 0/3 5/1 2/8 0/8 (L/haس  مصرفی )

 29 16 14 13 10 17 16 (h/haآالت ) ماشین

 125 230 250 23 120 25 /1 1850 (kg/haبکر )

 شزده  اسزتفاده  یتاولوی یآرمان يریز مدل برنامه
 4و  یمحزدودیت آرمزان   6حاضر شامل  پژوهشدر 

 يهزا  اسزت. اهزدا  و آرمزان    یمحدودیت سیستم
و بزا   شزده  مطالعزه ۀ منطقشده مطابق با شرایط  یاد

کززه در منطقززه دارنززد  یاهمیتزز ۀدرجززتوجززه بززه 
 ,Stephen) شزوند  یمز  يبنزد  لویتوصورت زیر ا به

2009): 
 اي )بازده ناخالص( سازي بازده برنامه آرمان حداکثر

(5) 
i iE x d d Q    1 1 1

 

 د محصوالتیتول يها نهی هز يساز آرمان حدازل

(6) 
i iC x d d Q    2 2 2

 

 یمصرف یاعآب زر يساز آرمان حدازل

(7) 
i iW x d d Q    3 3 3

 

   ییایمیمصر  کود ش يساز آرمان حدازل

(8) 
i iF x d d Q    4 4 4

 

   کار يرویاستفاده از ن يساز آرمان حدازل

(9) 
i iL x d d Q    5 5 5

 

 ییایمیمصر  سموم ش يساز آرمان حدازل

(10) 
i iT x d d Q    6 6 6

 

بزازده ناخززالص، انحززرا    يسززاز حززداکثر يبزرا 
 يسزاز  حزدازل  يشزده و بزرا   تعییناز آرمان  یمنف

حرا  مثبت از کار و س ، ان يمصر  آب، کود، نیرو
، بنزابراین شزود.   یگرفته م در نظر  شده تعیینآرمان 

 :(Stephen, 2009) استصورت زیر  بهتابع هد  

(11) 
[

]
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حدازل برابر با از است سود ناخالص یکه ن آنجا از
هد 

1Q  د مقزدار یز ا، بدشزو شزتر از آن  یا بیو

1d 
صزفر  از آرمان سود ناخالص( برابر با  ی)انحرا  منف

ممکزن   ریز ل آن بزه صزفر غ  یدر عمل تبزد   اما  شود
 تزا جزاي ممکزن   د مقزدار آن را  یز با ،بنابراین .است
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انحزززرا  مثبزززت از آرمزززان  2d.دکزززرکولززز  
ایزن  . اسزت د یز تول يهزا  نزه یهز يشزده بزرا   نییتع
شتر یشده آن ب نییتع یآرمان از مقدار ها نباید نهیهز

مقدار ،بنابراین .باشد

2d  حزدازل   زانیز به مباید را
.خززود رسززاند

3456 ,,, dddd ر یب مقززادیززترت بززه
کار و سز    يرویانحرا  مثبت از مصر  آب، کود، ن

 ۀمطالعز از اهزدا    یکی. (Stephen, 2009) ندهست
از ین، بنابراین. ستاه ن نهادهیکاهش مصر  احاضر 

انحرافاتاست که 

3456 ,,, dddd دکزر زل حدا را .
و  یآرمززان يهززا تیمحززدود یدر ادامززه بززه بررسزز 

  :یپرداز یشده م ارائهمدل  یستمیس

کددردنبددازدهدرآمدددی)بددازده.حددداک ر1.2
  (ناخالص

ضزرب میززان    بازده ناخالص در هر هکتار از حاصل
آن حاصزل   يعملکرد هر محصول در زیمزت بزازار  

بزازده ناخزالص   iE 5 ۀرابطز شود. با توجزه بزه    یم
سزطت  ix هکتزار(، ) ام در واحزد سزطت  i محصول

در  دیسطت موجود تول 1Qام وiکشت محصول ریز
ط یدر سزه حالزت شزرا    ي. بازده درآمداستمنطقه 

 یآرمزان  يزیز ر و برنامزه  یخطز  يیزز ر ، برنامزه یفعل
آرمززان  آورده شززده اسززت.  3 در جززدول یتلززویوا

تزوان   یدن بازده ناخالص کشاورزان را مز کرحداکثر
 صورت زیر نوشت: به

(12) 
x x x x x x

x d d 

    

   

1 2 3 4 5 6

7 1 1

2945000 2414000 6580000 5649010712600 00 9289000

8904000 18251700000
 

التدرتوليدمحصوهزينۀکردنحداقل.2.2
  واحدسطح

 يسزاز  در مراحل آمزاده  يد محصوالت کشاورزیتول
مزرعززه، کاشززت، داشززت و برداشززت همززراه بززا     

هزا را بزه    نزه ین هزیاز است ایکه ن است ییها نهیهز
  گزر یزان ممکن کاهش داد. بزه عبزارت د  یحدازل م
 يبزرا  يشزتر یب یده ید، سودتول يها نهیکاهش هز

، 6 ۀرابطکشاورزان همراه خواهد داشت. با توجه به 

iC در سزطت   يد محصزوالت کشزاورز  یتول ۀهزین
ام وiکشت محصول یرسطت ز ixهکتار، 

2Q  سطت
 نیا . دراستمنطقه  ید در اراضیتول ۀهزینموجود 
 دیتول ۀهزین کردن حدازل ت،یاولو اساس بر پژوهش
 نیدومز  منزلزۀ  بزه  درصد 10 زانیم به آن و کاهش
صزورت   بزه تزوان   یرا م 6 ۀرابط .است مدنظر آرمان

 :دکرزیر بیان 

(13) 
x x x x x x

x d d 

     

  

1 2 3 4 5 6

7 2 2

5723460 984510 904641 1345700 925230 4756335

3606551 8955221932
 

  کردنمصرفآبزراعیدرمنطقهحداقل.3.2
ده نهزا  يد در بخزش کشزاورز  یتول مه  عوامل از یکی

مختلز    يها آن همواره در بخش نیکه تأم استآب 
در بخزش  . اسزت مواجزه   يجزد   تیمحزدود کشور با 

شززاهرود و رودخانززۀ وجززود  یرودبززار المززوت غربزز 
است شده سبب رود و پررود  رود، گشنه نهین يزهایآبر

ت منابع آب مواجزه  یکشاورزان منطقه با محدوداغلب 
ه از یز رو یبز  ۀد توجه داشت که اسزتفاد ینباشند، اما با

سزبب  ، ن منابعید ایمزارم عالوه بر تهد ياریآب در آب

ش یب آن، فرسززایززسززت و تخریز  طیاخززتالل در محزز
ن یز ا ییو جزدا  ییعناصزر غزکا   يشزو و شسزت خاک، 

شزدن خزاک    خزاک، شزور   یونیت کزات یعناصر از ظرف
مزارم  يزیخ دست منطقه، کاهش حاصل نییپا یاراض

خواهزد   گزر یو اثرات سوء د یظر  مدت لند سال آت
زان یز دن مکزر  زلحزدا ، مزککور با توجه به مزوارد  شد. 

از  یکز ی ید محصوالت زراعیدر تولآبیاري آب مصر  
 .اسزت ت مزرعزه  یریدر مد درخور توجهاهدا  مه  و 

پزژوهش  ن یز ا یاز اهدا  اصزل  یکی ،به همین منظور
سزطت  در آبیزاري  مصر  آب  يدرصد 10کاهش نیز 
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 رابطزۀ . در اسزت  یط فعلیمزارم منطقه نسبت به شرا
7،

iW حسزب   بزر  یمحصزوالت زراعز   یآبز  ازیانگر نیب
 امiرکشت محصزول یسطت ز ix،مکعب در هکتار متر

و
3Q  یز آب موجود در منطقزه در طزول   منابع کل  

صزورت زیزر    به توان یاین رابطه را م .است یسال زراع
 نشان داد:

(14) 
x x x x x x x

d d 

     

  

1 2 3 4 5 6 7

3 3

25400 5700 5100 13350 3800 18560 12120

40414840
 

کردنمصدرفکودهدایمديميايیدرحداقل.4.2
  منطقه

 یت اراضززیززتقو يبززرا يامززروزه در بخززش کشززاورز
سزال    یز طزول   کزه در  يا یژه اراضیو به، کشت زیر
و  شزوند  مزی  يبزردار  بهره  یاپیلند بار پ يبرا یزراع

زان عملکزرد محصزوالت   یز ش میافززا  ين برایهمچن
 يادیز ز ییایمیشز  يکودهزا  واحد سطت از در یزراع

، ندهسزت که اغلب در سه نوم ازته، فسزفره و پتاسزه   
 در ییایمیش ياز کودها يمند بهره. شود یاستفاده م

ش عملکزرد در واحزد سزطت    یمدت سبب افززا  کوتاه
ش از یاز مصر  بز  یسوء آن که ناشآثار   اما .شود یم

مزدت ظزاهر    در بلنزد ، استن کودها در مزارم یحد ا
و  ییایمیشز  يبه مصر  کودهزا  یتوجه بید. شو یم

ن کودهزا در  یز ش از حزد ا ینرمزال و بز   ریز استفاده غ
ن یز )بزا ا منطقزه   يزارهایژه در شالیو به  ریان اخیسال

را حاصزل   يشتریشتر عملکرد بیطرز تفکر که کود ب
امطلوب نزز يامززدهایجززاد پیاسززبب کنززد(  یمزز
تر از همزه   ب بافت خاک و مه ی، تخریطیمح ستیز

 .شزاهرود شزده اسزت   رودخانزۀ  آب  یش آلودگیافزا
و  ییایمیشزز يکززاهش اسززتفاده از کودهززا ،بنززابراین

 یجهزان  يها به اسزتانداردها  کردن مصر  آن  ینزد
 و یزراعز  يران واحدهایمد یاز اهدا  اصل یکید یبا

 20عزه کزاهش   ن مطالیز کشاورزان منطقه باشد. در ا
نسزبت بزه    ییایمیشز  ياسزتفاده از کودهزا   يدرصد
،8رابطزۀ  . در اسزت نظزر   مد یط فعلیشرا

iF انگر یز ب
کشزت   ریسطت ز ix،امiمحصول یزان کود مصرفیم

و امiمحصول 
4Qحسب  بر ییایمی  کود شکل مصر

، 15رابطزۀ   .اسزت  شزده  مطالعزه منطقۀ لوگرم در یک
در هزر هکتزار را    یدن کزود مصزرف  کزر  لآرمان حداز

 دهد: ینشان م

(15) x x x x x x x d d         1 2 3 4 5 6 7 4 4750 250 240 520 125 650 510 1234990 

کددارموجددوددراسددتفادهازنيددرویکمتددرين.5.2
  منطقه

شده در  گرفتهبه کار کار  يروین رساندن  حدازلبه با 
از  یبخشز ، شزده  مطالعزه ۀ منطقز در زراعزی   بخش

از آن تزوان   یمز  کزه  شزود  یکار مازاد آزاد م  يروین
ر گزاو  یز پزرورش دام )نظ  يهزا  واحزد  احزدا   يبرا
گوسزفند( و   و يپزروار  ۀگوسزال  ،یگوشزت  و يریش

ن یشترمر ( و همچنز  ر مر ، بوزلمون وینظ) وریط
،9 ۀرابطز اسزتفاده کزرد. در    یصزنعت  يواحدها

iL 
د یززشززده در تول گرفتززه  کززار هبززکززار  يرویزززان نیززم

و ،امiکشت محصزول  ریسطت ز ix،امiمحصول
5Q 

ز  حسزب نفزر   برکار موجود در منطقه را  يرویکل ن
صزورت   هبز تزوان   یاین رابطه را م کند. یان میروز ب

 زیر نشان داد:

(16) x x x x x x x d d         1 2 3 4 5 6 7 5 558 23 21 30 18 54 35 96930 

  استفادهازسمومميميايیدرمنطقهکمترين.6.2
 يبرا یر در بخش رودبار الموت غربیاخ يها در سال

خصزو  ملز  و    به) يمبارزه با آفات و حشرات موذ
کنتززرل  ين بززرایخززوار بززرنج( و همچنزز کززرم سززازه

در مزارم گندم، جزو   یغمر پنجهر یهرز )نظ يها عل 
اق و سورو  در مزارم برنج ز سزس در   یو عدس ز ز 

هزا و   کزش  ونجزه و خللزر و ماشز ( از آفزت    یمزارم 
ش از حزد  یشزود. مصزر  بز    یها استفاده م کش عل 



 381 ... در منطقۀ الموت غربی زیست  یطمح ییدارجهت حفظ و پادر  کشت یالگو یساز ینهبه

 

 

 یسزالمت  ينکزه بزرا  یعزالوه بزر ا   ییایمین مواد شیا
شزدن آب رودخانزه و    آلزوده سبب ، استانسان مضر 

خطزر و   یدات زنزده بز  رفتن موجزو  نیب ن ازیهمچن
عسل که پزرورش آن در   ژه زنبوریو بهد )یحشرات مف

شزود.   یرد( مز یگ یصورت م یعیمنطقه در سطت وس
سززت و مقابلززه بززا یز  طیحفززظ محزز يبززرا، نیبنززابرا

از اسزت کزه اسزتفاده از سزموم     یز نمزککور  خطرات 
برسزد.   ممکنزان یمکمترین به  در منطقه ییایمیش
 15کززاهش ش پززژوهن یززا یاز اهززدا  اصززل یکززی

 ها نسزبت  کش ها و عل  کش استفاده از آفت يدرصد
زان سز   یز م iT ،6رابطزۀ  . در اسزت  یفعل طیشرا به

 کشزت  ریز سزطت ز ixام،iد محصولیدر تول یمصرف
ام وiمحصول

6Q  در  ییایمی  سزموم شز  کل مصزر
دن مصزر   کزر  آرمان حزدازل  .است یسال زراع  ی

 :استزیر رابطۀ صورت  به یسموم شیمیای

(17) 
/ /

/

x x x x x

x x d d 

    

   

1 2 3 4 5

6 7 6 6

7 3 5 2 3 1 5

8 2 8 11712
 

آالت  نیماشز  يز براین یستمیس يها تیمحدود
لزوگرم در هکتزار(،   ی)ساعات کار در هکتار(، بکر )ک

کزود و حمزل آن )تومزان در     ۀهزینزمین )هکتار(، 
 :ندا زابل تعری ر یصورت ز بهکتار( ه

(18) x x x x x x x      1 2 3 4 5 6 729 16 14 13 10 17 16 48880 

(19) /x x x x x x x      1 2 3 4 5 6 7125 230 250 23 120 1 25 1850 314458
 

(20) 
x x x x x x

x

    

 

1 2 3 4 5 6

7

161500 930520 90000 102500 71500 143700

115300 374979800
 

(21) x x x x x x x      1 2 3 4 5 6 7 2008
 

 .نتايج3

ل و یزززه و تحلیزززتجز ياز بزززرایزززن مزززورد يهزززا داده
در ایزن   یتیاولو یآرمان يزیر کردن مدل برنامه فرموله

کشزززاورزان نمونزززه،  يهمکزززارق یزززاز طرمطالعزززه، 
 يهزا  و داده 1389سال  يکشاورزسالنامۀ پرسشنامه، 

اسزتان   يسزازمان جهزاد کشزاورز   توسط شده  منتشر
کشزت  بهینزۀ   ين الگوییتع يبرا و يآور ن جمعیززو

 یو آرمزان  یخطز  يزیز ر با استفاده از دو مزدل برنامزه  
در یادشده  يها ل مدلگرفته شدند. ح  کاره ب یتیاولو
در مززدل گرفزت.   صزورت  Excel  يافزززار ط نزرم یمحز 
کشزت پزس از    ي، الگزو یاولزویت  یآرمزان  يریز برنامه

 يازتصاد يها ها و محدودیت آرمانکلیۀ  درنظرگرفتن
تولیزد،  هزینزۀ   يدرصزد  10، کاهش یمحیط و زیست
 يدرصزد  20مصر  آب، کاهش  يدرصد 10کاهش 

موم در منطقزه  سز  يدرصد 15مصر  کود و کاهش 

کشزت محصزوالت    سزطت زیزر   2 ولجزد شزد.   تعیین 
پس از  را یبخش رودبار الموت غربدر  یزراعمنتخب 

 د.نده ینشان مشده  حل مدل ارائه
، محصوالت گندم، جو 2  با توجه به نتایج جدول

ریززي   فرنگی عالوه بر الگزوي مزدل برنامزه    و گوجه
یززي  ر شده توسط مدل برنامه خطی، در الگوي ارائه

لویتی نیز حک  شدند. کشت دو محصول وآرمانی ا
علزت بزازده ناخزالص کز  )از نظزر       گندم و جزو بزه  

علزت   فرنگزی بزه   ازتصادي( و کشت محصول گوجزه 
مصر  کود و سز  زیزاد در واحزد سزطت )از نظزر      

المزوت   ۀو در منطقز  نزدارد صزرفه   محیطی(  زیست
اسزاس   ، بزر LGPشزود. در مزدل    غربی توصیه نمی

زمینزی و   محیطی کشت برنج، سزیب  تلویت زیسوا
امزا در   ،شزود  خللر و ماش  در منطقه توصزیه مزی  

علت مصر  کود و س   این حالت محصول یونجه به
اسزاس   کلزی، بزر   طور د. بهشو زیاد از مدل حک  می



  1394 پاییز، 3 ۀ، شمار68 ۀدور یران،ا یعیمنابع طب یعی،طب یستز یطمح   382

، کشزت  LGPشده توسزط مزدل    الگوي کشت ارائه
زمینی و خللر و ماشز  هز     محصوالت برنج، سیب
محیطزی در   از بعزد زیسزت   از بعد ازتصزادي و هز   

شزود. در حالزت تلفیقزی نیزز بزا       منطقه توصیه می
محیطزی   گرفتن معیارهاي ازتصادي و زیست نظر در
شزود کزه سزطت     ، مشزاهده مزی  زمزان  ه صورت  به
کشت محصول برنج نسبت به شرایط فعلزی بزه    زیر

کشزت   هکتار کاهش یافته و سطت زیزر  248میزان 
زمینزی   سزیب محصوالت خللر و ماشز ، یونجزه و   

هکتزار نسزبت    26و  242، 228ترتیب به میزان  به
به شرایط فعلزی در منطقزه افززایش یافتزه اسزت.      

فرنگزی در   کشت محصزوالت گنزدم، جزو و گوجزه    
محیطزی   حالت تلفیقی معیارهاي ازتصادي و زیست

شززود.  المززوت غربززی توصززیه نمززی ۀنیززز در منطقزز
لید و هاي تو اي، هزینه بازده برنامه ۀ، مقایس3 جدول

هززاي کززود، آب، سزز  و    مقززادیر مصززرفی نهززاده 
شزده   کار را در شرایط فعلی و الگوهاي ارائزه  نیروي

 :دهد نشان می

 یتیاولو یو آرمان یخط یزیر برنامه یها با مدل یط فعلیدر شرا )برحسب هکتار( کشت محصوالت ریسطح ز ۀمقایس .2 جدول 

 تمحصوال

 منتخب

  یالگو

 یفعل

 یریز برنامه

 یخط

ی ها لویتوتلفیق ا (LGP) یاولویت یآرمان یریز ل برنامهمد

 یمحیط زیست لویتوا یاقتصاد لویتوا دوگانه

 1172 1155 1190 1442 1420 برنج

 0 0 0 0 110 گندم

 0 0 0 0 100 جو

 340 0 679 132 96 یونجه

 438 814 62 389 210 و ماش خللر

 0 0 0 0 40 فرنگی گوجه

 58 39 77 46 32 زمینی سیب

 پژوهش يها خک: یافتهأم 

 (های پیشنهادی)مقادیر در سطح الگو یاولویت یآرمان و یخط یریز برنامهالگوهای  با یفعل شرایط در ها آرمان و اهداف مقایسۀ .3 جدول

 پژوهش يها : یافتهمأخک

 ي، بیشترین بزازده درآمزد  3 جدولنتایج با توجه به 
 18916519211) یخطزز يزریزز مززدل برنامززه يبززرا

 يریزز  مدل برنامه يبرا يین بازده درآمدتومان( و کمتر
در . بزا  اسزت تومان(  17319841560) یاولویت یآرمان

کزه بایزد    آنجزا  از یمحیطز  به اولویت زیسزت  نظر گرفتن

نظزر   موردمنطقۀ و سموم در  یشیمیای يمصر  کودها
درصد کزاهش یابزد،    15و  20حدازل شود و به میزان 

 1450328006 یتولید نسبت بزه شزرایط فعلز   هزینۀ 
 یانسزان  ينیرو يکارگیر یابد. میزان به یتومان کاهش م
 89830روز بزه   ز  نفر 96930نیز از  يدر بخش کشاورز

 ها اهداف و آرمان

 ی کشتدر الگو

 الگوی

 یفعل

 الگوی

 یخط یزیر برنامه

 (LGP) یتیاولو ییزر  برنامه الگوی

 یطیمح  ستیت زیلووا یت اقتصادیلووا

 17319841560 18251700000 18916519211 18251700000 بازده ناخالص )تومان(

 7504893926 8059609739 8955221932 8955221932 تولید )تومان(هزینۀ میزان 

 32904577 36373356 40414840 40414840 میزان مصر  آب )مترمکعب(

 987961 987992 1221802 1234990 لوگرم(میزان مصر  کود )کی

 77237 89830 96182 96930 (روز ز  نفر) کار نیروي تعداد

 9618 9955 11438 11712 میزان مصر  س  )لیتر(
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زان یز کار به م  يرویابد. با کاهش نی یروز کاهش م ز  نفر
ن یز تزوان ا  یمز  یط فعلز یروز نسبت به شرا ز  نفر 7100

بزه   شزده  مطالعزه منطقزۀ  در کزار مزازاد را    يروین زانیم
ن یز اتوسعۀ انتقال داد.  يو زنبوردار يدامدار يها بخش
جزاد اشزتغال در   یش درآمد و ایتواند به افزا یها م بخش

 يریکزارگ  بزه بزا   ،یکل طور به. کند یانیمنطقه کم  شا
تزوان   یمز  LGPشزده توسزط مزدل     ارائهکشت  يالگو

زان مصزر  آب،  یز د، میز تول يها نهیعالوه بر کاهش هز
کزاهش   شده مطالعهمنطقۀ ر کار را د  يرویکود، س  و ن

در  یشزیمیای و سزموم   هزا داد. با کزاهش مصزر  کود  
نسبت بزه شزرایط   کشاورزان  يمدت، بازده درآمد کوتاه
یابد. عالوه بزر ایزن،    یمش یافزا يشتریزان بیبه م یفعل
 يجلززوگیرسززت  منطقززه یجززاد اخززتالل در اکوسیاز ا
کزاهش   نیزز شزاهرود  رودخانزۀ  آب  یو آلزودگ شود  یم
 .یابد یم

  گيری.بحثونتيجه4

 مقایسزۀ  و مزدل  حزل  از آمزده  دست به نتایج اساس بر
 از اسزتفاده  حالت، ریمتغ یوازع ریمقاد با نهیبه ریمقاد
 صیتخصز  يسزاز  نهیبه به یتیاولو یآرمان يزیر برنامه
 کشززاورزان هززد   وازززع در. شززود یمزز منجززر منززابع

  امززا .اسزت  مززارم  از یافتیز در درآمزد  کزردن  حزداکثر 
 بززه دنیرسزز بززر عززالوه یزراعزز يواحززدها والنمسززئ

 کزاهش  لیز زب از يگرید اهدا  یپ در،  سودبیشترین 
 از یبخشز  شزدن  آزاد سزموم،  و ییایمیش کود مصر 

 گزر ید يهزا  بخزش  در يریز گ کزار  هبز  براي کار  يروین
 توسززعۀ و سززتیز  طیمحزز از حفاظززت ،يکشززاورز
مزدل   از استفاده با پژوهش نیا در. ندداریپا يکشاورز

در  کشزت بهینزۀ   يالگزو  ،یتیاولزو  یآرمان يزیر برنامه  
. استان زززوین تعیزین شزد    یغرب الموت رودبار بخش
بزود   1389هاي موردنیاز مربوب به سزال زراعزی    داده

که بخشی از طریق تکمیل پرسشنامه و بخشی دیگزر  
شززده توسززط سززازمان جهززاد  منتشززراز طریززق آمززار 

 آوري شززد. حززدل کشززاورزي اسززتان ززززوین جمززع 
افززار   نیزز در نزرم  پزژوهش  شده در این  ارائههاي  مدل

 بزا نتایج نشان داد کزه   صورت گرفت. Excelکاربردي 

  شزده توسزط مزدل    ارائزه الگزوي کشزت    يریز گ  کار به
رودبزار   منطقزۀ  کشاورزان ریزي آرمانی اولویتی، برنامه

 مخزرب  آثزار  گزرفتن   نظر  در با توانند یمالموت غربی 
 يازتصزاد  درآمزد  ،آثزار  نیز ا کاهش و یطیمح ستیز

 در اسزت  یهیبزد . به بیشزترین حزد برسزانند    را خود
 بزه  يجد یمعضل یطیمح ستیز  یآلودگ که یمناطق
 نیزی تع يبزرا  روش نیز ا يریز گ کزار  بزه  رود، یم شمار
 جینتزا افزون بر ایزن،  . دارد تیاهم  کشت بهینۀ يالگو

 ایزن مطالعزه   در یتیاولو یآرمان يزیر برنامه از حاصل
 وجزود  يدیز تول منابع از نهیبه استفادۀ با که ادد نشان
 کزاهش  بزر  عزالوه  تزوان  یمز  ،شزده  بررسی  منطقۀ در

 سزطت  بزه  کار  يروین و س  کود، آب، لون ییها نهاده
 .افتی دست زین درآمد از یمطلوب

 پيشنهادها.1.4

 بزه  لیز ن يبرا، آمده دست بهبا توجه به نتایج در پایان 
 يبزرا   نیهمچنز  وپزژوهش  ایزن   ۀجانبز  همزه  اهدا 
راسززتاي در  داریززپا يکشزاورز  سززت یس بززه یابیدسزت 

 یغربز  المزوت  رودبزار  بخزش  درزیست   حفظ محیط
 ریز ز هزاي سیاسزتی   ها و توصیهشنهادیپ نیززو استان
 :  دنشو یم مطرح

توسززط مززدل   شززده ارائززه کشززت يالگززودر . 1
محصززوالت  ،شززده مطالعززهمنطقززۀ بززراي  يپیشززنهاد

 کشزت  کمتزر  ياریآب دور با و یآب  ازین خالص اساس بر
 هیز رو یبز  شیفرسزا ، یآبشوی از کار نیا انجام با. شوند
 دفع سموم انتقال و ییغکا عناصر يشوو شست خاک،
در سزطت   شزده  اسزتفاده  ییایمیشز  يکودهزا  و آفات
 شزاهرود  رودخانۀبه  یمنته یجریانات سطح بهمزارم 
 .دیآ یم عمل به يریجلوگ

اش  از نتزایج  افزایش سطت زیرکشت خللر و م .2
 شزنهاد یپ، بنزابراین حاضزر اسزت.   پژوهش مه  دیگر 

 در بززرنج برداشززت مرحلززۀ هززر از پززس شززود یمزز
 در ماشز   و خللر محصول کشت منطقه، يزارهایشال

 صزورت  صورت کشت دوم در فصل زراعزی(  به) مزارم
سزبب   خزاک،  ازت تثبیزت بزر   عزالوه این کزار   .ردیگ

 رنجبزز محصززول تولیززد رانززدمان و کیفیززت افزززایش
 .  شود یم
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 نزد ا بقوالت ۀخانواد از یاهانیگ ماش  و خللر .3
 ازت تیتثب يها زومیر خود يا شهیر ست یس در که
 پژوهشها مطابق با نتایج  و کشت تلفیقی آن نددار

شود. این محصزوالت را   حاضر در منطقه توصیه می
بکر و علوفه )براي مصزار  غزکایی   مین أتعالوه بر 

 یزراعز  فصل سه ای دو از پس توان می انسان و دام(
 خزاک  به یسطح شخ  ۀلیوس به یده گل از زبلو 

 کشزت  يبزرا  مززارم  خزاک  عمزل  نیا با. برگرداند
 تیتقو است ونجهی و برنج اغلب که يبعد محصول

 شیافززا  يادیز تزا حزد ز   خاک یآل مواد و شود می
ز  یزراعزز عمززل نیززا انجززام بززا جززهینت در. ابززدی یمزز
 را مزارم در ییایمیش دکو مصر توان  یم یکیمکان
 .داد کاهش ممکن زانیم کمترین به

 یاراضز  در خاک شیفرسا از يریجلوگ يبرا .4
 است غرزابی )سیالبی( ياریآب از یناش که دست باال
 در هزرز  يهزا  علز  رشزد   کاهش يبرا نیهمچن و

 از تززوان یرودبززار المززوت غربززی مزز ۀمنطقزز مزززارم
( یبززاران و يا زطززره) ياریززآب نینززو يهززا سززت یس

سزطت   در هزا   روش نیا يگیر کار  به با. کرد استفاده
، يعالوه بزر افززایش رانزدمان آبیزار     توان یم مزارم

 بزه نیزز   را ها کش عل  مصر هاي هرز و  رشد عل 
 .داد کاهش ممکن زانیم حدازل

 آفزات  بزا  مبزارزه  يبرا یغرب الموت بخش در. 5
 ها کش حشره از اغلب ونجهی و برنج رینظ یمحصوالت

 هزا  آن سوء آثار که شود یم استفاده یی ها کش آفت و
 يبزرا  و مانزد  یمز  یبزاز  مززارم  در یمتزوال  يها سال
 بزه وجزود   يا کننده دیتهد مشکالتنیز  انسان یۀ تغک
 مصزر   کزاهش  يبزرا  شزود  یمز  شزنهاد یپ. آورد یم

 1تیبیلیسزز طززرح از هززا کززش علزز  و هززا کززش آفززت
منطقززه  مزززارمسززطت  در( یجنسزز يهززا )فورمززون

 مضزر  حشرات، طرح نیا يریگ کار به با. شود دهاستفا
. شزوند  یمز   یعقز  و تکثیر يگکار تخ  مرحلۀ از زبل

 و سزوء  آثزار  هنکز یا بزر  عزالوه  روش نیز ا از استفاده
 نظزر  از نزدارد،  بشزر  یزنزدگ  يبزرا  يا کننزده  دیتهد

منطقزۀ   يپزا  کشزاورزان خزرده   يبزرا  زیز ن يازتصاد
 .است صرفه  به  مقرون یالموت غرب

رش ینشان داد کزه پزک  حاضر  پژوهشج ینتا .6
 یآرمززان يزیززر در مززدل برنامززه يشززنهادیپ يالگززو
( یطیمح ستیو ز ي)در سطت ابعاد ازتصاد یتیاولو

 يادیز تا حد ز یالموت غرب ۀمنطقتوسط کشاورزان 
را نسززبت بززه  ییایمیمصززر  کودهززا و سززموم شزز

ن امر عزالوه  یدهد. ا یمنطقه کاهش م یط فعلیشرا
 کشززاورزان، از يدرآمززدت یبززر کمزز  بززه وضززع 

منابع آب و خاک در منطقه بیش از حد  نشد آلوده
 راسزتاي و کشزاورزان را در   دکنز  جلوگیري مینیز 

سبز در سزطت   استفاده از کودهاي حیوانی و یا کود
   .دکرمزارم تشویق خواهد 

سپاسگزاری
داننززد مراتززب  نویسززندگان بززر خززود واجززب مززی 

آززاي  از  هزاي خزود را   تزرین سپاسزگزاري   صمیمانه
المزوت    ۀمنطق ۀکشاورز نمون ،پرهیزکاري غالمرضا
شززان در  شززائبه هززاي بززی بززه سززبب کمزز  ،غربززی
ها و اطالعات آماري این پزژوهش و   آوري داده جمع

 تدوین و نشر آن با کیفیت مناسب ابراز دارند.
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