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  1396 پاييز ،23 ةشمار، مششسال  ،كشاورزي و تعاون

     
  

هاي توليد كشاورزي بر پايداري ثير عضويت در تعاونيأبررسي ت
  الگوي كشت

  3عليرضا كرباسي ،2مريم علوي، *1پورفاطمه رستگاري

   13/4/1396تاريخ پذيرش:            8/11/1395تاريخ دريافت: 

 چكيده

الگوي كشت پايدار واحدهاي كشاورزي و انتخاب روشي كه بتواند مدير را به سمت اهداف 

بهينة كشت همراه با كشت هدايت كند مهم و ضروري است و لذا در اين مطالعه الگوي پايداري الگوي

اطالعات مورد نياز مطالعه از طريق  لكسيكوگرافي تعيين شد.اولويت اهداف بهينه با كاربرد روش  

 گيريحيدريه با روش نمونهنامه بين كشاوررزان بخش مركزي شهرستان تربتپرسش 270تكميل 

قايسه تغييرات سطح زيركشت كشاورزان عضو و غيرعضو اي به دست آمد. نتايج ماي دومرحلهخوشه

هاي كشاورزي، به صورت كلي، كشاورزان عضو تعاوني موردعاوني هاي كشاورزي نشان داد  در ت

يت در عضوكه توان نتيجه گرفت تغييرات كمتري نسبت به الگوي كشت پايدار وجود دارد؛ لذا مي

هاي كشاورزي سبب شده است الگوي كشت كشاورزان به الگوي كشت با هدف كشاورزي تعاوني

ت هاي كشاورزي و افزايش تسهيالاين، گسترش تعاونيتر شود. بنابرپايدار و مصرف بهينه آب نزديك

  شد.جهت عضوگيري كشاورزان غيرعضو پيشنهاد 

  هاي كشاورزي، لكسيكوگرافيالگوي كشت پايدار، تعاوني :هاي كليديواژه

                                                           

  دانشگاه تربت حيدريه ،. استاديار گروه اقتصاد كشاورزي1

 f.rastegaripour@torbath.ac.irmail: -E                                                مسئول ةنويسند *

 دانشگاه تربت حيدريه ،دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي. ٢

 دانشگاه فردوسي مشهد ،اقتصاد كشاورزي گروه. استاد 3
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  مقدمه

ح رو يهـا بـراي ارتقـاملي، از توسعه تعاوني در فرايند رشد اقتصادي و تقويت هويت

كه جهت تـأمين نيازهاي طوريشود بههمكاري و تحقق اهداف مشترك يك جامعه استفاده مي

اركـان اقتـصاد ملـي و قـانون  ءاي است كه نه تنهـا جـزاساسي، اهميت بخش تعاوني به گونه

ترين بههاي دين مبـين اسـالم نيـز مطابقـت دارد. تعاوني شود، بلكه با آموزهاساسي محسوب مي

شود كه توانايي ايجاد اقتصادي و اجتماعي محسوب مي هايمردمي در فعاليت سازوكار مشاركت

 ,.Fairbairn et al( درآمد روستايي را داردپذير و كمپايدار براي اقشار آسيب اشتغال و معيشت

هبود زايي و بالتوانند منشأ كارآفريني و توسعة آن باشند و با افزايش اشتغها ميوني). تعا2003

مؤثري در راستاي توسعة روستاها بردارند (يعقوبي و  هايگام ،وضعيت اقتصادي اعضاي خود

  ).1393حقي و همكاران، ده ؛1389همكاران، 

با توجه به سياست تصديگري دولت، در ايران اجراي برنامه خصوصي سازي و لزوم 

ا هگونه تعاونيقل ضرورت تشكيل اينرساني و حمل و نمشاركت مردم و همچنين توسعه خدمات

اي غيردولتي هباره، يكي از تشكل. در ايننمايان كرده استبيش از پيش را و دستيابي به توسعه پايدار 

در بخش كشاورزي، كه نقش مهمي در توسعه پايدار دارد، شركت تعاوني توليد كشاورزي است 

هـاي مـشاركتي سـرماية اجتمـاعي و جلـب انگيـزهدر اين فرايند، افزايش سطح ). 1384(نسيمي، 

از ). 1394(سپهردوست و صابرزماني،  مـردم از الزامات توسعة پايدار و اقتصاد مقاومتي هستند

توانند نقش مهمي در حفظ و ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي هاي توليد كشاورزي ميطرفي، تعاوني

هاي نظام ،موجود در روستاها و در بخش كشاورزي ايفا كنند. به هر روي، با توجه به مشكالت

توانند بسياري از مشكالت كشاورزان را هاي توليد كشاورزي (روستايي) ميبرداري تعاونيبهره

بنابراين،  ).Zaccai, 2012( برطرف سازند و در توسعه مناطق روستايي بسيار مؤثر عمل كنند

برداري از منابع آب و خاك جهت حداكثركردن بهرهبرداري در هاي توليد نوعي نظام بهرهتعاوني

 آالت كشاورزيهاي نوين كشاورزي، استفاده صحيح از ماشينكشور، آشنا ساختن اعضا با روش
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ستي دمتناسب با شرايط محلي، فراهم نمودن امكانات و تسهيالت بيشتر براي توسعه و بهبود صنايع

  ).1394سواري و همكاران، (آيند هاي غيركشاورزي به شمار ميو فعاليت

باشند، توسعه پايدار است. توسعه پايدار فرايندي است ها به دنبال آن مياي كه تعاونيتوسعه 

تنها رشد اقتصادي را به همراه دارد بلكه سبب تجديد حيات محيط زيست به جاي تخريب آن كه نه

اولويت را به فقرا  ،دبخشختيار ميگردد و به جاي در حاشيه قرار دادن مردم، به آنها قدرت و امي

زندگي آنان  مهمو امكان مشاركت در تصميمات سازد ميد، حق انتخاب را براي آنها فراهم هدمي

). در ايران شركت تعاوني 1394آرايش و رشيد طاهري،  و Styoppw, 1975(كند را تقويت مي

در رشد كيفي شرايط كشاورزان و حل مسائل و مشكالت  ،برداريبه عنوان نوعي نظام بهره ،توليد

هاي اقتصادي و اجتماعي از طريق تشريك مساعي و همياري نقشي حياتي اي آنان در زمينهحرفه

نقش اساسي براي استمرار و حفظ بقاي بشر داشته  يدارد. از بدو خلقت انسان تاكنون، كشاورز

  ). 1383است (طاهرخاني و وكيل حيدري، 

 درصد 26داخلي و  توليد ناخالص درصد 27 حدود ايران اقتصاد ملي در كشاورزي بخش       

 164اراضي  كل از ،منتشره اطالعات و آمار براساس دهد.مي اختصاص خود به را نفتي غير صادرات

 كشاورزي محصوالت توليد چرخه در هكتار ميليون 8/18 حاضر حال در كشور، هكتاري ميليون

 بقيه و ديم صورت به هكتار ميليون 3/6 حدود و آبي صورت به هكتار ميليون 8 حدود كه دارد قرار

 95 حدود از نيز آب منابع با ارتباط در. گيردمي قرار برداريبهره مورد ديم و آبي آيش صورت به

 كشاورزي مصارف به مكعب متر ميليارد  92 حدود كشور مصرفي آب منابع مكعب متر ميليارد

 الگوي نتعيي ،گوناگون مناطق اقليمي تنوع و كشور مرزي پهنه گستردگي به توجه لذا با .دسرمي

 محدودكننده عامل ويژه به ،توليد هاينهاده و عوامل از را برداريبهره حداكثر دبتوان كه مناسبي كشت

  ).1394ترامشلو و همكاران، ( است انكارناپذير ضرورتي آورد دست به آب

گياهي و  و منابع ژنتيكي كه از زمين، آب است الگويي از توسعه پايدار كشاورزي توسعه

مناسب و بجا، از نظر  تخريب، از نظر فنيمحيطي بدونكند و از لحاظ زيستحفاظت جانوري

 تريناز جمله مهم). Waring, 2010( مقبول باشد معقول و معتبر و از نظر اجتماعي اقتصادي
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اساسي غذايي نسل حاضر و آينده از نظر كمي و تأمين نيازهاي، توسعه پايدار كشاورزي هايمزيت

توليدات كشاورزي و از سويي ايجاد مشاغل دائمي و درآمد كافي و  كيفي و در عين حال تأمين

شرايط مناسب زندگي و كار براي كساني است كه در فرايند توليدات كشاورزي اشتغال دارند 

برداري ). كشاورزي پايدار نظامي است كه ضمن مديريت موفق بهره1376، و ميراب زاده (مجنونيان

از منابع براي تأمين نيازهاي غذايي بشر، كيفيت محيط را در حفظ و ذخاير منابع طبيعي افزايش 

اي نامحدود در جهت رفاه بيشتر بشر، با كارايي بيشتر در مصرف منابع و تواند به گونهدهد و ميمي

 هاي حياتي ديگر باشد، تكوين يابدكه مساعد افراد بشر و گونهايجاد تعادل با محيط به طوري

)Agudelo-Vera & Mels, 2011.(   

ها هحداكثر كردن ستاد ،در بررسي پايداري، حداكثر كردن، يك هدف مطلق نيست، بلكه هدف

مفهوم  الگوي كشت پايدار بهزمان) است. طراحي ها (به طور نسبي و همو حداقل نمودن نهاده

در راستاي كاهش تخريب  ،ويژه كودها و سمومبه ،هاي شيمياييوردهاكاهش يا حذف استفاده از فر

كشاورزي پايدار نوعي كشاورزي در جهت ). 1387باشد (كهنسال و فيروززارع، منابع آب و خاك مي

با محيط در توازن است. كنگره ايالت كارايي بيشتري در استفاده از منابع و  و دارايمنافع انسان 

كشاورزي پايدار به سامانه «: كرد كشاورزي پايدار را اين گونه تعريف ،1990متحده آمريكا در سال 

هاي منطبق با آن يشود كه در هر منطقه ويژگيكپارچه توليد محصوالت گياهي و دامي اطالق مي

تفاده كارآمد از منابع، حفاظت از منابع هاي آن در بلندمدت شامل اسمنطقه را دارد و ويژگي

يني خواه، جايگزهاي انرژيتجديدپذير، حداكثر استفاده از منابع درون مزرعه، عدم استفاده از فناوري

آالت و جايگزيني هاي نوين از قبيل انرژي خورشيدي و باد، تعديل استفاده از ماشين يانرژ

ز كنترل زيستي و چرخش مواد در داخل كشت بوم و آالت چندمنظوره در مزارع، استفاده اماشين

از ديدگاه . )Lara & Stancu-Minasian, 1999( .»هاي زراعي دامي استهافزايش تنوع گون

ا كند تگردد كه به مدير مزرعه كمك ميمديريتي، پايداري در كشاورزي به راهكارهايي اطالق مي

ورزي هاي خاكها، نظامزراعي، مديريت آفات و بيماريهاي يندها، گونهااي از عمليات، فرمجموعه

بوم را بر هزينه توليدش را كاهش دهد، اثرات جانبي كشت تازراعي را انتخاب كند  و تناوب
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به حداقل رساند و توليد و درآمدهاي حاصل از مزرعه را در سطح رضايت  هاي مجاورنظامبوم

  ).1393زاده و همكاران، (حسين بخشي تثبيت كند

  

  پيشينة تحقيق

ها در پايداري تا كنون مطالعاتي در داخل و در زمينه طراحي الگوي كشت و نقش تعاوني

اولويت ) 1395خارج كشور انجام شده است. در بخش مطالعات داخلي تقديسي و نكويي نائيني (

عه پايدار وسبر اساس ميزان دستيابي به ترا بندي واحدهاي اعتباري شركت هاي تعاوني روستايي 

. نتايج بررسي نمودند استان اصفهانمحيطي، اقتصادي و اجتماعي در براساس ابعاد زيستروستايي 

عد زيست محيطي نسبت به ابعاد اقتصادي و اجتماعي كمتر بندي واحدها، بنشان داد كه در اولويت

ي به هي در دستيابتوانند نقش قابل توجولين واحدها ميئمورد توجه قرار گرفته است. همچنين مس

  .گذاران واحدهاي اعتباري ايفا نماينداين موضوع و ايجاد انگيزه در سپرده

به تعيين ريزي آرماني، گيري از مدل برنامهبا بهره اي) در مطالعه1394افراخته و همكاران (

اي هوري اقتصادي بنيانآباد با تأكيد بر بهرهت زراعي در دشت سهلالالگوي بهينه كشت محصو

كشت محصول ارزن در الگوي كنوني هم به لحاظ  ندنشان داد و پرداختندطبيعي توليد همچون آب 

ت از اولوي ،همچنين اهداف اقتصادي در اين محدوده. محيطي فاقد صرفه استزيست اقتصادي و هم

ر ابهينه ارائه شده در هر دو ساخت يمحيطي برخوردار است. الگو برتري در قياس با اهداف زيست

هاي محدودكننده توليد ها سبب كاهش مصرف مقادير نهادهريزي آرماني و در تمامي گروهبرنامه

  .شودمي

در تعيين الگوي بهينه كشت در راستاي نيل را رهيافت فازي ) 1394ميركريمي و همكاران (

لگوها انتايج بررسي نمودند.  شهرستان آمل زيربخش زراعتدر  به اهداف توسعه پايدار روستايي

زمان، تعاملي ميان مدل فازي سناريوهاي يك نشان داد كه در صورت لحاظ كردن اهداف به طور هم

در اين مدل، به آرمان هاي اقتصادي و اجتماعي كمتر توجه شده و در  .آيدتا چهار به وجود مي

  .مين شده استأمقابل، آرمان هاي زيست محيطي و خودكفايي تا حد زيادي ت
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 در توسعه كشاورزيرا نقش شركت هاي تعاوني توليد روستايي ) 1394مكاران (ترامشلو و ه

هتر زيست، توزيع بنشان داد كه متغيرهاي توجه به محيط مطالعهنتايج بررسي نمودند.  استان قم

ا و هكارگيري ابزارآالت نوين كشاورزي، و اصالح و بهبود رويهبه ،امكانات و منابع در بين اعضا

  .داري بر توسعه كشاورزي استان قم دارندير معنيتأثعاوني هاي تسياست

زي كيد بر كشاورأتعيين الگوي كشت محصوالت زراعي با ت) به 1393زاد و همكاران (حسين

كسري  ريزيبراي نيل به اهداف تحقيق، از الگوي برنامهپرداختند.  پايدار در اراضي زير سد علويان

مدت درآمد ناخالص ريزي كسري در كوتاهچند در الگوي برنامه با اهداف چندگانه استفاده شد. هر

وليكن با در نظر گرفتن عوارض منفي وضعيت ناپايدار فعلي، كه  ،كمتر از وضعيت فعلي است

  .كند، قابل توجيه خواهد بودهاي غيرمستقيم زيادي را بر جامعه و محيط كشاورزي تحميل ميهزينه

بهينه كشت، از سه  يتعيين الگومنظور ) در مطالعه خود به 1393سيرجاني و همكاران (

ريزي خطي ساده با توابع حداكثرسازي سود ناخالص، حداقل سازي مصرف آب و حداقل برنامه

-هاي شيميايي در دشت مشهد پرداختند. نتايج نشان داد با كاربرد مدل برنامهسازي استفاده از كود

ايي مصرف آب آيباري و كود شيمي و ميزان بازده ناخالص نسبت به كشت فعلي افزايش ،ريزي خطي

كاهش يافته است. الگوي كشت در صورتي بهينه مي شود كه بيشترين سطح زير كشت در هدف 

سازي مصرف آب به ذرت و گندم و در در هدف حداقل ،بازده ناخالص به سيب زميني و گندم

  يميايي به گندم و ذرت اختصاص يابد.سازي مصرف كودشهدف حداقل

به منظور تعيين الگوي بهينه كشت در اراضي زراعي شهرستان ) 1392عطايي و همكاران (

هاي متعددي نظير افزايش بازده نجف آباد واقع در زيرحوزه آبريز زاينده رود استان اصفهان، هدف

 را يايي و سموم شيميايياي محصوالت، كاهش ميزان مصرف آب، كودهاي شيمناخالص برنامه

ريزي آرماني، به همه اهداف نتايج نشان داد كه مي توان با استفاده از مدل برنامه .دادندمدنظر قرار 

 و همچنين در الگوي بهينه از منابع .مورد نظر دست يافت و شرايط الگوي كشت را بهبود بخشيد

  . گرددتري بهره برداري مينهاده ها به نحو مطلوب
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تعيين  به در دشت كوار واقع در استان فارسخود مطالعه ) در 1392يان و همكاران (قربان

الگوي بهينه كشت و ميزان بهينه آب كشاورزي مورد نياز با استفاده از مدل برنامه ريزي رياضي 

بردار گريزي زارع رابطه عكس دارد و بهرهميزان مصرف آب با ريسكنشان دادند  و  پرداختند

  .كنداز تمامي امكانات آبي خود استفاده نميگريز ريسك

- با استفاده از مدل برنامهرا  الگوي بهينه كشتاي ) در مطالعه1392پوري (اميرنژاد و بهمن

يزي رداد كه در مدل برنامه نتايج نشان. تعيين كردندريزي آرماني براي دشت بيضاء استان فارس 

ارد اي وو ذرت دانه ز الگو حذف و محصوالت پيازمحصوالت گوجه فرنگي و لوبيا چيتي ا آرماني،

ن، ياهكتار بيشترين سطح زيركشت را به خود اختصاص داد. افزون بر  1/11940الگو شدند. برنج با

 ،هاميزان مصرف آب، كود شيميايي و سم در مقايسه با شرايط فعلي كاهش نشان داد. با توجه به يافته

منابع نسبت به شرايط فعلي با توجه به اهداف زيست محيطي نيز وري امكان افزايش سود و بهره

  .وجود دارد

به منظور اي در مطالعه) Kaur et al., 2010( كاير و همكاراندر بخش مطالعات خارجي 

جويي در مصرف آب، به تعيين الگوي بهينه كشت با اسـتفاده حـداكثركـردن درآمـد خـالص و صرفه

ي در پنجاب پرداخته و به اين نتيجـه رسـيدند كه استفاده از محصوالت ريزي خطاز الگوي برنامه

درصد باعث  26/55دهد و درصد افزايش مي 4جديد مانند پنبه در الگوي كشـت، درآمـد را حدود 

  شود.جـويي در مصرف آب ميصرفه

 گسترشهاي توليدي در در بنگالدش نشان داد كه تعاوني )Benin, 2010بنين ( نتايج مطالعه

گذاري و منابع انساني، در استفادة بهينه از منابع، كمك به اقتصاد روستا، ايجاد اشتغال پايدار سرمايه

هاي ماندگاري در روستاها نقش در نواحي روستايي، جلوگيري از مهاجرت روستاييان، و ايجاد زمينه

  .مهمي دارند

ها در ترين نقش تعاونيكه مهم كردگيري نتيجه خود در مطالعه) Siegal, 2010سيگال ( 

زمينه توسعه پايدار كشاورزي فراهم كردن وسايل كار براي روستاييان، توزيع ثروت در راستاي تحقق 
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هاي زراعي و گسترش تفاهم و هاي غيرضروري در كسب و فعاليتعدالت اجتماعي، حذف واسطه

  .آموزش در ميان اعضا بوده است

هاي توليد كشاورزي تعاونينشان داد كه در اندونزي نيز ) Holplin, 2010مطالعه هولپلين (

 اهداف از پيش درروند و زارهاي داخلي به شمار ميترين توليدكنندگان ميوه و سبزي در بابزرگ

تعيين شده خود يعني ارائة خدمات ضروري براي زندگي اعضا، توانمندسازي و ايجاد معيشت پايدار 

  .تايي نقش قابل توجهي دارندبراي كاهش فقر در نواحي روس

هاي تعاوني توليدي در داد كه تمايل شركتنشان ) در مطالعه خود Axcin, 2009( اكسين

آمريكا به نظارت بر منافع درازمدت روستاييان عامل مهم موفقيت نهضت تعاوني در اين كشور و 

   راهكاري براي دستيابي به كشاورزي پايدار بوده است.

  

  تحقيقشناسي روش

 ،ريزي چندهدفه روش لكسيكوگرافي مي باشد. در اين روشها در برنامهيكي از انواع روش

ه حل واحد بمانند تا يك راهشوند و در مقدار بهينه خود باقي مياهداف به ترتيب اهميت بهينه مي

استفاده  )DM(گيرنده هايي است كه از اطالعات ترتيبي تصميمد. اين روش از جمله روشدست آي

ميم باشد. ممكن است تصكند كه حاوي اطالعاتي در خصوص رتبه و ترتيبي روي توابع هدف ميمي

روي توابع اهداف قرار دهد به طوري كه اولويت هايي به ترتيب اهميت بر گيرنده بتواند اولويت

 ،تر باشدمهم x(f2(ز به طور لكسيكو ا f1)xيعني اگر ( ؛تر باشدتر از اولويت پايينتر خيلي مهمباال

انجام نخواهد شد و حتي شايد در بعضي از  x(f2(محاسبه ، f1)xتا حصول نتيجه مناسب براي (

ه وجود دارد، چندهدف ايهمسئلمواقع اصالً توابع با اولويت پايين تر در نظر گرفته نشود. فرض كنيد 

در  ،ترين هدف در نظر بگيردرا به عنوان مهم �����گيرنده بخواهد هدف اگر فرض شود تصميم

جواب بهينه مدل باشد. اگر  *Xlفرض كنيد همچنين كند. را حداكثر مي �����ابتدا  ،اين صورت

Xl* در  ،شود، ولي اگر منحصر به فرد نباشدبه عنوان جواب ارجح پذيرفته مي ،منحصر به فرد باشد

�����حداكثر خواهد شد كه در آن محدوديت  �����مدل بعدي  	≥ رعايت  سبببه  �∗�����
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شود. در صورت به دست آمدن جواب بهينه در تابع دوم قرار داده مي ،سطح بهينگي تابع هدف اول

روند ادامه  ،صورتشود. در غير اينبه عنوان جواب ارجح پذيرفته ميجواب ن ايمنحصر به فرد، 

  مي يابد. اين روش حساسيت بااليي روي جابه جايي اولويت ها دارد.

- در روش لكسيكوگرافي ممكن است همواره نتوان چنين برتري ،دهيبا توجه به نوع اولويت

فرض  ،به پيشنهاد پروفسور والتز ،هاي مطلقي را روي توابع هدف قرار داد. براي اصالح اين مشكل

مي شود تصميم گيرنده قادر باشد مقداري از خواسته هاي خود را كاهش دهد و در مدل انعطاف 

در مرحله دوم مدل زير حل  ،جواب بهينه مرحله اول باشد �∗�����صورت اگر در اين .كندايجاد 

  :خواهد شد

 )1(  max����� 

. �                                                                                

� ∈ � 

����� 	≥ �����∗�						� = �� 

ا توجه شود. بمقدار انحراف از مقدار بهينه مي باشد كه توسط تصميم گيرنده تعيين مي ��

اين  و همواره خواهان قائل استگيرنده براي تابع هدف اول اولويت خيلي باالتري به اينكه تصميم

 ،ه كمتربا صرف هزين تواندپس تصميم گيرنده مي ،كه مقدار كمتري از اين خواسته كم كند باشدمي

). به صورت Gregor and Dent, 1993آل خود در هر دو تابع هدف دسترسي پيدا كند (به ايده

 و حداقل بندياميدر اين روش، متغيرهاي انحرافي به تعدادي از سطوح اولويت اختصاص  ،كلي

 باشد:مي زيرريزي هدف لكسيكوگرافي به شكل گردند. فرم جبري برنامهمي
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 piو  ni. استبردار سطوح اولويت  aباشد. هدف مي Qسطح اولويت و  Lاين مدل داراي 

 xباشند. ام مي iمتغيرهاي انحرافي هستند كه نشان دهنده دستيابي كمتر يا بيشتر از حد هدف 

  اي از متغيرهاي تصميم است كه بايد تعيين گردد.مجموعه

)2(  
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اهداف  ريزي لكسيكوهاي زراعي، مدل برنامهحاكم بر جريان توليد فعاليتبا توجه به شرايط 

گيرد و اهداف به ترتيب اهميت بهينه مي شوند و در مقدار بهينه خود باقي مي مختلفي را در نظر مي

  .ه دست آيدمانند تا يك راه حل واحد ب

كشاورزي پايدار  هاي مورد نظر در اين مطالعه به ترتيب شامل دستيابي به هدفآرمان 

قرار داده  2باشند كه در مدل (كاهش مصرف كودهاي شيميايي وسموم) و كاهش مصرف آب مي

ب بهينه شدند. محصوالت مورد مطالعه براي تعيين الگوي بهينه كشت گندم، جو، يشده و به ترت

هاي توديمحدد كه بيشترين سطح زيركشت را در منطقه دارند. نباشقند، يونجه و پنبه ميچغندر

هاي مربوط به كودها و سموم شيميايي، زمين زراعي، محدوديت محدوديت اند از:عبارتمدل 

 و هاي مختلف سالكار در ماه هاي نيرويهاي آبياري، محدوديتهاي آب در ماهمحدوديت

  .آالتهاي ماشينمحدوديت

  

  هاي پايداريشاخص

 براي دو زمان متفاوت است. اصوالًشاخص ابزاري براي مقايسه تغييرات يك پديده در 

-د. براي كشاورزي پايدار نيز شاخصنشوهايي تعيين ميشاخص ،ارزيابي و پايش بهتر هر موضوع

د آيا اقدامات ما در جهت كشاورزي پايدار بوده است كننميكه مشخص  نداهايي در نظر گرفته شده

  ).1393زاده و همكاران، (حسين يا خير

مصرف كودها، سموم شيميايي و  سه نوع شاخص پايداري زيست محيطيِدر مطالعه حاضر 

  :هاي گرم سال به صورت زير در نظر گرفته شدندميزان مصرف آب در ماه

 يسطح زير كشت / ميزان مصرف كود شيمياي = شاخص پايداري نسبت به نهاده كود شيميايي

 ييشيميا سميزان مصرف سطح زير كشت / م = شيميايي سمشاخص پايداري نسبت به نهاده 

 سطح زير كشت / ميزان مصرف آب = شاخص پايداري نسبت به نهاده آب
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 هرچه نسبت ،به عبارت ديگر ؛ها مبين پايداري بيشتر استتر اين شاخصارقام كوچك

برداران در جهت پايداري عمل مي كنند هاي فوق در يك دوره زماني كاهش يابد، بهرهمصرف نهاده

  .كندي دولت نظام توليد را به سمت پايداري هدايت ميهاو يا سياست

(از طريق فرمول  برداري به عنوان نمونه آماريبهره 270آمار و اطالعات مورد نياز مطالعه از 

 ) و مصاحبه حضوري با كشاورزان بخش مركزي (پاييناياي دو مرحلهگيري خوشهو نمونه كوكران

آوري شد. جمعنامه در قالب پرسش 1395-1394زراعي  حيدريه در سال واليت) شهرستان تربت

 30ور بدين منظ استفاده شد. و تأييد پاياييدر اين تحقيق از روش آلفاي كرونباخ جهت سنجش 

شده در اختيار بخشي از جامعه مورد مطالعه كه جزو نمونه هاي طراحينامهنامه از پرسشپرسش

اي كرونباخ آلفضريب قدماتي بررسي و تكميل گرديد كه نبودند قرار گرفت و به وسيله يك آزمون م

نامه توسط متخصصان و كارشناسان در زمينه . روايي محتوايي پرسشبه دست آمد 83/0 همربوط

تاها) هايي (روسموضوع مورد پژوهش تأييد شد. جهت تكميل پرسش نامه ابتدا كل منطقه به خوشه

ا هبردار انتخاب و پرسش نامهفي تعدادي بهرهتقسيم شدند. سپس از هر خوشه، به صورت تصاد

براساس متغير  Claster Analysisتكنيك  و Spssافزار از نرم با استفاده تكميل شد. كشاورزان

هكتار (متوسط  8تا  2(كوچك مقياس)، بين  كتاره 2 گروه همگن كمتـر از سه به ،سطح زير كشت

  . تقسيم بندي شدندهكتار (بزرگ مقياس)  8مقياس) و بيشتر از 

  

  نتايج و بحث

  هاي فرديويژگي

-سال و باالترين و پايين 34هكتار ميانگين سني افراد  2طبق آمار مطالعه، در مزارع كمتر از 

 09/32( 26سال با فراواني  50تا  40سال بود. بيشترين فراواني سني به طبقه سني  20و 85ترين سن 

مربوط به  )نفر 37 درصد معادل 67/45( فراوانيدرصد) تعلق داشت. از نظر تحصيلي، بيشترين 

 08/53خانوار (  43كشاورزان با سطح  تحصيالت ابتدايي (خواندن و نوشتن) بود. در اين مطالعه 
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بيشترين فراواني مربوط به  ،عضو بودند. در مورد سابقه كشاورزي 5تا  3درصد خانوارها) داراي 

سال و  45سال در كشاورزي سابقه داشتند. باالترين سابقه كشت  30تا  20كه بين  بودهافرادي 

  .)1(جدول  سال بود 4كمترين آن 

سال 21سال و  80ترين سن ن و پايينسال و باالتري 48هكتار، ميانگين سني 8تا  2در مزارع 

صد) تعلق داشت. از نظر در 37/30( 24با فراواني  50تا  40بود. بيشترين فراواني سني به طبقه سني

نفر مربوط به كشاورزان با سطح  تحصيالت  32با فراواني  55/41صد يعني تحصيلي، بيشترين در

عضو بودند. در  5تا  3درصد خانوارها) داراي  55/41خانوار (  32ابتدايي (خواندن و نوشتن) بود. 

سال در كشاورزي  30تا  20كه بين  بودهمورد سابقه كشاورزي بيشترين فراواني مربوط به افرادي 

  . )1(جدول  سال بود 2سال و كمترين آن  60سابقه داشتند. باالترين سابقه كشت 

سال  23و  74ترين سن ن و پايينسال، باالتري 47هكتار ميانگين سني  8در مزارع بيشتر از 

) تعلق داشت. از نظر صددر 30/30( 10سال با فراواني  40تا  30بود. بيشترين فراواني سني به طبقه 

نفر مربوط به كشاورزان با سطح  تحصيالت  13با فراواني 62/40صد يعني تحصيلي، بيشترين در

عضو بودند. در  5تا  3صد خانوارها) داراي در 14/48خانوار (  16ابتدايي (خواندن و نوشتن) بود. 

 40تا  30و همچنين بين  30تا  20مورد سابقه كشاورزي بيشترين فراواني مربوط به افرادي كه بين 

  سال بود 5سال و كمترين آن  50سال در كشاورزي سابقه داشتند. باالترين سابقه كشاورزي 

  .)1(جدول 
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  هاي فردي در مزارع ويژگي. 1جدول 

  حداكثر  حداقل  درصد فراواني  ميانگين  نوع متغير  اندازه مزارع

 2كمتر از 

  هكتار

  85  20  09/42  34  سن(سال)

  45  4  5/37  30  سابقه كشاورزي(سال)

(خواندن و ابتدايي  ميزان تحصيالت

  نوشتن)

  ليسانس  سوادبي  67/45

  9  1  08/53  3-5  تعداداعضا خانواده

  

  هكتار 2-8

  80  21  37/30  48  سن(سال)

  60  2  11/29  27  سابقه كشاورزي(سال)

  ليسانس  سوادبي  55/41  خواندن و نوشتن  ميزان تحصيالت

  11  2  55/41  5  خانواده يتعداداعضا

 8بيشتر از 

  هكتار

  74  23  30/30  47  سن(سال)

  50  5  27/27  25  سابقه كشاورزي(سال)

  ليسانس  سوادبي  62/40  ديپلم  ميزان تحصيالت

  10  2  48/48  5  خانواده يتعداداعضا

  هاي تحقيق: يافتهمأخذ

  هاي اقتصاديويژگي

درصد داراي  73/34داراي ملك شخصي و زارعين درصد  26/65 ،هكتار 2در مزارع كمتر از 

داراي منابع  ،نفر در كنار كار كشاورزي 59 ،ند. از بين پاسخگويانبوداي برداري اجارهنظام بهره

درصد آنها فقط به كار كشاورزي مشغول  16/27درصد) و تنها  83/72درآمدي غير كشاورزي (

صد داراي در 02/27داراي ملك شخصي و زارعين درصد  97/72 ي،هكتار 8تا  2بودند. در مزارع 

اي منابع درآمدي نفر در كنار كار كشاورزي دار 39كشاورزان بين ند. از بوداي برداري اجارهنظام بهره

درصد فقط به كار كشاورزي مشغول بودند. همچنين  35/49صد) و تنها در 64/50غير كشاورزي (

برداري درصد داراي نظام بهره 20درصد داراي ملك شخصي و  80 ،هكتار 8تر از در مزارع بزرگ
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دي غير كشاورزي منابع درآم ،نفر در كنار كار كشاورزي 20كشاورزان ميان ند. از ودباي اجاره

  .بودندفقط به كار كشاورزي مشغول  ددرص 39/39اشتند و تنها صد) نيز ددر 60/60(

  هاي اقتصادي در مزارعويژگي .2جدول 

  هكتار 2كمتر از   متغير

  (درصد)

  هكتار 2-8

  (درصد)

  هكتار 8بيشتر از 

  (درصد)

  97/72  97/72  26/65  افراد داراي ملك شخصي

  02/27  02/27  73/34  ايبهره برداري اجارهافراد داراي نظام 

  35/49  35/49  16/27  صرف افراد داراي درآمد كشاورزي

  64/50  64/50  83/72  افراد داراي درآمد كشاورزي و غير كشاورزي

  هاي تحقيق: يافتهأخدم

  عضويت در تعاوني كشاورزي

 25پاسخگو،  81از هكتار  2)، در مزارع كمتر از 3(جدول بر اساس اطالعات به دست آمده 

ند. در بوددرصد) عضو ن 13/69نفر( 56ند و بوددرصد) در تعاوني كشاورزي عضو  86/30نفر (

ند و بودصد) در تعاوني كشاورزي عضو در 24/39نفر ( 31پاسخگو،  79هكتار از  8تا  2مزارع بين 

صد) در تعاوني در 62/65نفر ( 21هكتار  8مزارع بيشتر از ند. در نبودصد) عضو در 75/60نفر( 48

  ند.نبودصد) عضو در 37/34نفر( 11ند و بودكشاورزي عضو 

  وضعيت عضويت در تعاوني (كوچك مقياس) .3جدول 

  درصد فراواني  فراواني  متغير  اندازه مزارع

  86/30  25  عضويت در تعاوني  هكتار 2كمتر از 

  13/69  56  عدم عضويت در تعاوني  

  24/39  31  عضويت در تعاوني  هكتار 2-8

  75/60  48  عدم عضويت در تعاوني  

  62/65  21  عضويت در تعاوني  

  37/34  11  عدم عضويت در تعاوني  هكتار 8بيشتر از 

  : يافته هاي تحقيقخذأم
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  ريزي آرماني لكسيكوحل الگوي برنامه

اهداف  ريزي لكسيكوزراعي، مدل برنامههاي با توجه به شرايط حاكم بر جريان توليد فعاليت

گيرد و اهداف به ترتيب اهميت بهينه مي شوند و در مقدار بهينه خود باقي مي مختلفي را در نظر مي

هاي مورد نظر در اين مطالعه شامل دستيابي به هدف د. آرمانه دست آيمانند تا يك راه حل واحد ب

شيميايي)، كاهش مصرف آب و در نهايت افزايش بازده كشاورزي پايدار (كاهش مصرف كودهاي 

ريزي آرماني لكسيكو مطابق با اولويت كشاورزي نتايج الگوي برنامه 4 باشد. جدولناخالص مي

ريزي آرماني لكسيكوگرافي در مزارع با حل مدل برنامه پيداست،طور كه دهد. همانپايدار را نشان مي

هكتار، يونجه  42/0هكتار، چغندرقند  2/0هكتار، جو  4/0م هكتار، سطح زيركشت گند 2كمتر از 

، 2/1 برابر هكتار سطح زيركشت گندم 8تا  2باشد. در مزارع بين هكتار مي 1/0هكتار و پنبه  2/0

سطح  ،هكتار 8. در مزارع بيشتر از است 5/0 معادل و پنبه 4/0، يونجه 35/1، چغندرقند 8/0جو 

باشد. مجموع هكتار مي 5/2 برابر و پنبه 9/5، يونجه 4، چغندرقند 5/3، جو 5/4برابر  زيركشت گندم

 ريزي آرماني لكسيكوگرافي در مزارع كمتر ازسطح زيركشت بهينه حاصل شده با كاربرد مدل برنامه

 ؛هكتار برآورد شد 4/20 برابر هكتار 8و بيشتر از  25/4 معادل هكتار 8تا  2، بين 33/1برابر  هكتار 2

هكتار سطح زيركشت بهينه با در نظر گرفتن اهداف كشاورزي  2در مزارع كمتر از  ،ديگربه عبارت 

هكتار اين رقم  8تا  2باشد. در مزارع بين هكتار) مي 2باالترين سطح زيركشت (يعني  %66پايدار 

هكتار (با توجه به اينكه بيشترين سطح  8كاهش يافته است. همچنين در مزارع بيشتر از  %53به 

هكتار بوده است) اين رقم به باالترين حد خود يعني  30ها همناكشت گزارش شده در پرسشزير

رزي مالك بيشتر به سمت كشاودهد كه كشاورزان بزرگافزايش يافته است. اين مسئله نشان مي 68%

  پايدار پيش رفته اند و در رتبه بعدي كشاورزان خرده مالك قرار دارند.  
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  ريزي آرماني لكسيكو مطابق با اولويت كشاورزي پايدارنتايج الگوي برنامه .4جدول 

  هكتار 8بيشتر از   هكتار 8تا  2  هكتار 2كمتر از   محصوالت (بر حسب هكتار)

  5/4  2/1  4/0  گندم

  5/3  8/0  2/0  جو

  4  35/1  42/0  چغندر قند

  9/5  4/0  2/0  يونجه

  5/2  5/0  1/0  پنبه

  33/1  25/4  4/20  

  يافته هاي تحقيق خذ:أم

هاي تعاوني منطقه و الگوي بهينه كشت واقعي در مزارع عضو در شركتاز مقايسه الگوي

ريزي آرماني لكسيكو با هدف كشاورزي پايدار نتايج زير حاصل شده است. در كشت با مدل برنامه

 30ند ندرق، سطح زيركشت چغمانده هكتار، سطح زيركشت گندم و جو بدون تغيير 2مزارع كمتر از 

و سطح زيركشت پنبه بدون پيدا كرده درصد افزايش  25، سطح زيركشت يونجه يافته درصد افزايش

هكتار، سطح زيركشت  8تا  2درصد افزايش يافته است. در مزارع بين  16تغيير و سطح زيركشت كل 

نيه درصد و پ 20درصد كاهش، يونجه  3درصد افزايش، چغندرقند  11درصد كاهش، جو  8گندم 

درصد افزايش يافته است. در مورد مزارع بيشتر  5درصد افزايش و سطح زيركشت كل نيز  28نيز 

درصد كاهش، سطح  14درصد كاهش، سطح زيركشت جو  11هكتار سطح زيركشت گندم 8از 

درصد افزايش و سطح  16درصد افزايش و سطح زيركشت پنبه  11زيركشت چغندرقند و يونجه 

  .)5(جدول  صد افزايش داشته استدر 3زيركشت كل نيز 
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  هاي تعاوني كشاورزيميانگين الگوي كشت واقعي مزارع عضو شركت .5جدول 

  هكتار 8بيش از   هكتار 8تا 2  هكتار 2 كمتر از  

  محصوالت 

  

سطح زيركشت 

  (هكتار)

درصد تغيير نسبت 

به الگوي كشت 

  پايدار

سطح زيركشت 

  (هكتار)

درصد تغيير نسبت 

به الگوي كشت 

  پايدار

سطح زيركشت 

  (هكتار)

درصد تغيير نسبت 

به الگوي كشت 

  پايدار

  كاهش %11  4  كاهش %8  1/1  بدون تغيير  4/0  گندم

  كاهش %14  3  افزايش %%11  9/0  بدون تغيير  2/0  جو

  افزايش %11  5/4  كاهش  %3  3/1  افزايش %30  6/0  چغندر قند

  افزايش %11  7/6  افزايش %20  5/0  افزايش %25  3/0  يونجه

  افزايش %16  3  افزايش %28  7/0  بدون تغيير  1/0  پنبه

  افزايش %3  2/21  افزايش %5  5/4  افزايش %16  6/1  لكسطح زيركشت

  خذ: يافته هاي تحقيقأم 

هاي تعاوني منطقه و الگوي كشت واقعي در مزارع غيرعضو در شركت از مقايسه الگوي

ريزي آرماني لكسيكو با هدف كشاورزي پايدار نتايج زير حاصل شده است. بهينه كشت با مدل برنامه

درصد كاهش، سطح زيركشت چغندرقند  50هكتار، سطح زيركشت گندم و جو  2در مزارع كمتر از 

درصد  26درصد افزايش و سطح زيركشت كل  50درصد افزايش، سطح زيركشت يونجه و پنبه  53

درصد  20درصد كاهش، جو  8هكتار، سطح زيركشت گندم  8تا  2افزايش يافته است. در مزارع بين 

 33درصد افزايش و سطح زيركشت كل  50درصد افزايش، يونجه و پنيه  46افزايش، چغندرقند 

درصد كاهش،  44هكتار سطح زيركشت گندم  8درصد افزايش يافته است. در مورد مزارع بيشتر از 

 52درصد افزايش، يونجه  20چغندرقند  درصد كاهش، سطح زيركشت 28سطح زيركشت جو 
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درصد افزايش داشته  21درصد افزايش و سطح زيركشت كل  40سطح زيركشت پنبه  ،درصد افزايش

  .)4(جدول  است

  هاي تعاوني كشاورزيميانگين الگوي كشت واقعي مزارع غيرعضو شركت .6جدول 

  هكتار 8بيش از   هكتار 8 تا 2  هكتار  2 كمتر از  

  محصوالت 

  

سطح 

زيركشت 

  (هكتار)

درصد تغيير 

نسبت به 

الگوي 

  كشت پايدار

سطح 

زيركشت 

  (هكتار)

درصد تغيير 

نسبت به 

الگوي كشت 

  پايدار

سطح زيركشت 

  (هكتار)

درصد تغيير 

نسبت به 

الگوي كشت 

  پايدار

  كاهش %44  5/2  كاهش % 8  1/1  كاهش %50  2/0  گندم

كاهش % 50  1/0  جو   كاهش %28  5/2  افزايش 20%  1 

افزايش %53  9/0  چغندر قند   افزايش %20  5  افزايش 46%  5/2 

افزايش %50  4/0  يونجه   افزايش %52  5/12  افزايش 50%  8/0 

افزايش %50  2/0  پنبه   افزايش %40  5/3  افزايش 50%  1 

افزايش %26  8/1  سطح زيركشت كل   افزايش %21  26  افزايش 33%  4/6 

  خذ: يافته هاي تحقيقأم

پايداري سطوح زير كشت الگوي كشت پايدار و الگوي كشت فعلي هاي شاخص 7جدول 

طور كه در جدول مشاهده كند. همانهاي تعاوني را مقايسه ميكشاورزان عضو و غيرعضو شركت

ي هاهاي پايداري در الگوي كشت فعلي كشاورزان عضو شركتبه صورت كلي شاخص ،شودمي

به عنوان  ،الگوي كشت پايدار انحراف كمتري دارند تعاوني در مقابل كشاورزان غيرعضو،  نسبت به

باشد كه اين كيلوگرم در هر هكتار مي 1/10نمونه ميزان مصرف كود پتاسه در الگوي كشت پايدار 

كيلوگرم در هكتار و در الگوي  5/17عدد در الگوي كشت فعلي كشاورزان عضو شركت تعاوني 

د. نتايج حاكي از آن است كه انحراف مصرف باشهكتار مي 5/20كشت فعلي كشاورزان غيرعضو 
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جدول (كشاورزان عضو نسبت به حالت پايدار كمتر است تا كشاورزان غيرعضو  برايكود پتاسه 

7( .  

هاي پايداري سطوح زير كشت الگوي كشت پايدار و الگوي كشت فعلي مقايسه شاخص .7جدول 

  هاي تعاونيكشاورزان عضو و غيرعضو شركت

الگوي كشت   پايداريهاي شاخص

پايدار مدل 

  لكسيكو

الگوي كشت فعلي 

كشاورزان عضو شركت 

  تعاوني

الگوي كشت فعلي 

كشاورزان غيرعضو شركت 

  تعاوني

  189  181  175  كود ازته (كيلوگرم در هكتار)

  5/20  5/17  1/10  كود پتاسه (كيلوگرم در هكتار)

  218  212  198  كود فسفاته (كيلوگرم در هكتار)

  8/3  45/3  35/2  كش (ليتر در هكتار)سم علف

  82/0  75/0  3/0  سم حشره كش(ليتر در هكتار)

  425  425  365  هكتار) آب در ارديبهشت ماه (متر مكعب در

  428  428  371  آب در خرداد ماه (متر مكعب در هكتار)

  479  472  385  آب در تير ماه (متر مكعب در هكتار)

  418  412  365  هكتار)آب در مرداد ماه (متر مكعب در 

  351  342  5/320  آب در شهريور ماه (متر مكعب در هكتار)

  هاي تحقيقخذ: يافتهمأ 

  اهگيري و پيشنهادنتيجه

 يكي امروزه ،محيطيزيست اهداف ويژهبه ،اقتصادي هايفعاليت جوانب همه به توجه اينكه به نظر

 هاييروش از استفاده رسدمي به نظر باشد،مي پايدار توسعه به دستيابي و جامعه اصلي نيازهاي از

 اين به همچنين و واقعي جهان با آن تناسب و باال پذيريانعطاف دليل ريزي لكسيكو بهمانند برنامه
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 با منطبق الگويي نوشتن براي در نظر بگيرد، دارصورت اولويت را به هدف چند تواندمي كه دليل

 ارانذگسياست كار دستور در بايد كه بوده مناسبي روش و زيست محيطي، پايدار توسعه اهداف

 اقتصادي علمي اصول كارگيريبه و نوين هاياز روش استفاده طور كليقرار گيرد. به بخش كشاورزي

 نظر در نيز محيطي را زيست اهداف و پايدار توسعه جمله از هاييآرمان تواندمي كشاوزي بخش در

 ايبرنامه بازده كاهش باعث پايدار كشت الگوي سمت به حركت اينكه به توجه با ،ر كلدگيرد. 

است.  الزامي الگو اين به كارگيرنده كشاورزان از دولت بيشتر حمايت شود،مي بردارانهبهر

 نظرگرفتن متفاوت، در تضميني هايقيمت اعمال بهره،مك اعتبارات موقعبه تأمين قبيل از هاييحمايت

 كاراتر مبارزه ترويج شده، اصالح بذرهاي و سبز كودهاي آالت،ماشين قبيل از هايينهاده براي يارانه

 به حركت براي مؤثر هاييگام توانندمي پيشرفته و علمي كشاورزي ترويج و بيولوژيك ترارزان و

 واحدهاي به مديريت ،آب در منطقهشديد باتوجه به كمبود  .شوند تلقي پايدار كشاورزي سمت

قند را به حداقل شود كشت چغندرمنطقه پيشنهاد مي در مشابه زراعي واحدهاي و مطالعه مورد زراعي

در  خصوصه هاي تعاوني (ببرسانند. نتايج نشان داد در الگوي كشت موجود در مزارع عضو شركت

مورد مزارع متوسط و بزرگ مقياس كه تعداد كشاورزان بيشتري عضو شركت تعاوني هستند)، سطح 

درقند نسبت به مزارعي كه عضو شركت تعاوني نيستند تغييرات كمتري نسبت به حالت زيركشت چغن

عاوني هاي تد الگوي كشت فعلي كشاورزان عضو شركتادنتايج نشان  در مجموع،بهينه پايدار دارد. 

  در مقايسه با كشاورزان غيرعضو، تغييرات كمتري نسبت به الگوي كشت با هدف توسعه پايدار دارد. 

در مورد كشاورزان خرده مالك به علت اينكه واحدهاي بزرگ به علت باال بودن حجم فروش 

صوص به دليل دسترسي به اطالعات بيشتر در خنيز دسترسي بهتري به بازار فروش و اعتبارات دارند و 

م هتوانند محصوالت خود را بدون واسطه با قيمت بيشتري در اختيار خريدار قرار دهند و س		بازار مي

 شود جهت فعاليت در ناحيه اقتصاديلذا پيشنهاد ميفروشي بازار افزايش دهند، 		خود را از قيمت خرده

 .دننكسازي اراضي توليد و افزايش ميزان عملكرد، از خرد شدن اراضي جلوگيري و اقدام به يكپارچه

خرده  و عضويتسازي اراضي، يكجاسازي اراضي نيز بررسي شود له يكپارچهئهمچنين عالوه بر مس

شاورزي هاي ك		قطعات زمين ،هاي كشاورزي افزايش يابد. در بيشتر مناطق روستاييمالكان در تعاوني
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ها 		يك زارع در نقاط مختلف يك روستا پراكنده است كه اگر تمهيداتي انديشيده شود كه اين زمين

ن گام مؤثري در اي ،هاي زراعي ديگر با حفظ مالكيت در كنار يكديگر قرار گيرد		با تعويض زمين

   د.شخواهد رداشته براستا 

هاي تعاوني، تغييرات سطح كشاورزان عضو شركت نتايج همچنين نشان داد كه در مورد

كمتري را نسبت به سطح زيركشت الگوي پايدار نشان  مقدارزيركشت كل با افزايش مقياس مزرعه 

درصد تغيير سطح  16نسبت به  تارهك 8 بيشتر ازدرصد تغيير سطح زيركشت در حالت  3دهد (مي

 موردهكتار). اين بدين معناست كه با افزايش مقياس مزرعه در  2زيركشت در حالت كمتر از 

كشاورزان عضو شركت تعاوني، تغييرات سطح زيركشت نسبت به حالت الگوي كشت پايدار كاهش 

مزارع بزرگ مقياس الگوي كشت نزديك به حالت پايدار دارند كه اين  ر،و به عبارت ديگ بديامي

اشد. بكشاورزان بزرگ مقياس عضو شركت تعاوني به كشاورزي پايدار مي توجهدهنده مسئله نشان

كشاورزان غيرعضو نيز تغييرات سطح زيركشت نسبت به الگوي كشت پايدار در حالت  مورددر 

  الت ديگر كمتر است. هكتار نسبت به دو ح 8 شتر ازبي

كشاورزان عضو و غيرعضو تعاوني هاي  مورد راز مقايسه تغيير كل سطح زيركشت د

صورت كلي تغييرات كمتري نسبت به الگوي كشت ه باولي در كه توان استنباط نمود كشاورزي مي

-يتوان نتيجه گرفت عضويت در تعاونپايدار در تمام سطح زيركشت محصوالت وجود دارد لذا مي

الگوي كشت كشاورزان به الگوي كشت با هدف كشاورزي پايدار است هاي كشاورزي سبب شده 

ت هاي كشاورزي و گسترش تسهيالت جهتعاوني بنابراين، توسعه ؛تر شودو مصرف بهينه آب نزديك

  شود.عضوگيري كشاورزان غيرعضو پيشنهاد مي
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Abstract 

This study determined the optimum model using linear programming model 

(single objective) and planning Lexico and CGP (multi-objective) and discussed the 

optimum model by using the method of choice in normal use genetic algorithms. 

Information required through a questionnaire which were completed by 270 (down 

villages provinces) farmers in the Torbat-e Heydarieh Township. A two-stage cluster 

sampling was executed. The results of comparing changes in the land acreage of 

farmers, agricultural cooperatives can be inferred members and non-member 

farmers' cooperatives in agriculture, generally lower than cropping pattern changes 

are sustainable, Therefore,  it can be concluded that membership in agricultural 

cooperatives due to the cropping pattern with the objective of sustainable agriculture 

cropping pattern and water efficiency is appropriate in order to extend and expand 

the facility to recruit farmers to non-agricultural cooperatives was recommended. 

 

Keywords: Cropping Pattern Sustainability, Agricultural Production Cooperatives, 

Lexico 
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