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 چکیده    

كه قادر به دخالت دادن شرايط ريسک و نبود قطعیت در جوابهاي نهايي  برنامه ريزي تصادفيدرپژوهش حاضر به كمک مدلهاي 

مناسبترين الگوي بهینه كشت محصوالت زراعي شامل گندم، جو، ذرت، چغندرقند، سیب زمیني و آفتابگردان در  .مسئله است 

در نهايت جوابهاي به دست آمده از اين تکنیکها  تعیین و 5831تا  5831استان سمنان با استفاده از داده هاي دوره زماني 

مقايسه شده است.  تکنیکهاي مورد استفاده در اين پژوهش برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي غیرخطي و برنامه ريزي موتاد 

نتايج حاكي ازآن است كه ذرت آبي، چغندر قند و سیب زمیني پر ريسک ترين محصوالت كشاورزي استان و .  هستند. 

تابگردان آبي، آفتابگردان ديم، جو آبي و جو ديم كم ريسک ترين محصوالت و گندم آبي و گندم ديم نسبت به ريسک آف

نرم افزار  .واكنشي نشان نمي دهند به بیان ديگر بايد گفت كه اين محصول، محصولي با درجه ريسک پذيري خنثي مي باشند

   د.مي باش  win Q SBمورد استفاده دراين پايان نامه 

 ريسک، برنامه ريزي خطي، برنامه ريزي غیرخطي، برنامه ريزي موتاد،سمنان واژگان کلیدی :
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 مقدمه 

كشاورزان در كشورهاي درحال توسعه )مانند ايران( نسبت به همتايان خود در كشورهاي توسعه يافته به دلیل عدم استفاده كامل و 

تولید ، نبود نظام مناسب قیمت گذاري محصوالت، كمبود و صنايع تبديلي ، بسته بندي و درست از تجهیزات و فناوريهاي نوين 

سردخانه هاي مجهز و مناسب براي نگهداري محصوالت كشاورزي ، نبود سیستم حمل ونقل مناسب به منظور انتقال محصوالت از 

يکي  (5831دقطعیت بیش تري روبرويند )حسن شاهي،مراكز تولید به مراكز مصرف و بسیاري عوامل  و شرايط ديگر با ريسک و نبو

از مهمترين تصمیمات روبروي كشاورزان تعیین الگوي بهینه كشت است.  بااستفاده از اين الگو مي توان بیش ترين درآمد حاصل از 

و عمل كرد  مصرف میزان معیني از نهاده ها ويا دست كم هزينه ي ايجاد تركیب خاصي از محصوالت را تعیین كرد.  تولید

محصوالت كشاورزي همواره تحت تأثیر شرايط متعدد و عواملي است كه تحت كنترل كشاورز نیست، بنابراين همواره اين دو 

شاخص همگام با تغییر شرايط حاكم بر تولید نوسان مي يابد و ثبات درآمدي كشاورزان را تحت تأثیر قرار مي دهد )دي فالکو و 

عالوه برتولید و عمل كرد، بازار محصوالت كشاورزي و حجم مبادالت آن نیز نامستقیم متأثر از عوامل (.  همچنین، 7112همکاران،

غیرقابل كنترل همانند تغییرات اقلیمي و تنش هاي حرارتي و رطوبتي است. با اين حال تنها ابزار كشاورزان در زمان تصمیم گیري 

است كه چندماه بعد و در زمان برداشت متأثر از تکانه هاي آب و هوايي نحوه ي تخصیص زمین به كشت وتولید محصوالت مختلفي 

تولید مي گردد.  مفهوم اين جمله اين است كه كشاورز در زمان كشت هیچ كنترلي بر عمل كرد محصول خود و نیز بر مازاد و يا 

در اين تحقیق به كمک مدل هاي برنامه  ( 5332 كمبودي كه بايد به بازار برده ويا از بازار خريداري شود ندارند ) برگ و لووياكس ،

كه قادر به دخالت دادن شرايط ريسک و نبود قطعیت در جواب هاي نهايي مسئله است، مناسب ترين الگوي بهینه  _ريزي تصادفي 

ده از داده ي كشت محصوالت زراعي شامل: گندم، جو، ذرت، چغندرقند، سیب زمیني و دانه هاي روغني در استان سمنان با استفا

هاي دوره زماني تعیین و در نهايت جواب هاي به دست آمده از اين تکنیک ها مقايسه شده است. تکنیک هاي مورد استفاده: برنامه 

ريزي خطي معمولي، برنامه ريزي غیر خطي و برنامه ريزي موتاد هستند.تعیین الگوي بهینه كشت با توجه به منابع در دسترس و 

يط ريسک و نبودقطعیت بخش كشاورزي مي تواند كشاورزان، مديران وبرنامه ريزان اقتصادي را در انتخاب نوع در نظر گرفتن شرا

محصوالت و میزان سطوح كشت آنها ياري دهد و بدينوسیله ضمن حداكثر استفاده از منابع موجود مي توان تا حدودي زيادي به 

(. دراين میان مدلهاي برنامه ريزي رياضي)مانند:برنامه ريزي 5337،كاهش خسارات احتمالي به بخش كشاورزي كمک نمود)هازل

(.هدف از بکارگیري تکنیک هاي مورد بحث در 5831خطي( مي تواند ابزار مناسبي براي انتخاب الگوي كشت مناسب باشد)كوپاهي،

د در استان سمنان و نیز توجه به اين تحقیق دستیابي به بهترين الگوي كشت محصول با در نظر گرفتن قیود و محدوديت هاي تولی

شرايط ريسک و نبود قطعیت بخش كشاورزي در اين استان به منظور دستیابي به باالترين سطح درآمدي در بخش كشاورزي و 

(. بسیاري از امور كشاورزي با 5833يافتن  پر ريسک ترين  و كم ريسک ترين محصوالت زراعي در اين استان مي باشد)اكبري،

طه ي مستقیمي دارد. كاهش بارش هاي جوي، سرماي شديد و يخبندان، خشکسالي و شیوع بیماري گیاهي و آفات طبیعت راب

نباتي تنها بخش كوچکي  از ريسک هايي است كه كشاورزان در طول دوران كاري خود با آنها روبرو هستند و بسیاري از اين بالياي 

ي خود بر حجم انبوه مشکالت و موانع پیش روي كشاورزان مي افزايد. در اين طبیعي تحت كنترل كشاورز نیست. اين نیز به نوبه 

تحقیق مناسب ترين الگوي كشت محصوالت زراعي با لحاظ شرايط ريسک و نبود قطعیت در استان مشخص خواهد 

 (.5823شد)دبرتین،

ي آب و خاک، از موقعیت كشاورزي مطلوبي استان سمنان به خاطرموقعیت جغرافیايي، اقلیم بیاباني و نیمه بیاباني و محدوديتها

برخوردار نیست و قیمت فروش محصوالت در سالهاي اخیر منجر به سردرگمي كشاورزان ومديران بخش كشاورزي در انتخاب 

مناسب ترين الگوي محصول مناسب براي كشت در مزارع اين استان گرديده است.سوال اساسي درپژوهش حاضر اين است كه 
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زراعي با لحاظ شرايط ريسک و نبود قطعیت در استان سمنان چیست ؟ به عبارت ديگر كم ريسک ترين و پر كشت محصوالت 

 ريسک ترين محصوالت زراعي استان سمنان كدامند؟

برخي از مطالعات خارجي وداخلي صورت گرفته در مورد آثار وارد كردن شرايط ريسک ونبودقطعیت در مدلهاي تعیین الگوي بهینه 

 شرح زير مي باشد:كشت به 

( به كمک مدل برنامه ريزي خطي فازي سعي در بهینه سازي الگوي كشت با توجه به اهداف مختلف 5831اسدپور و همکاران )

نمودند. نتايج حاكي است كه برخالف مدلهاي برنامه ريزي آرماني معمولي، اين روش به تصمیم گیرنده اجازه مي دهد كه درجه 

مان را در مدل مشخص سازد.  همچنین با ايجاد انعطاف در آرمانهاي سمت راست مدل فازي، منابع به نحو دسترسي و اهمیت هر آر

 بهتري تخصیص و سطح زيركشت توسعه مي يابد. 

( با استفاده از مدل برنامه ريزي فازي آرماني الگوي بهینه كشت مزارع استان همدان را تعیین 1389اكبري و زاهدي كیوان )

ايج مبین ان است كه با توجه به اينکه داده ها و اطالعات مورد استفاده در اين روش   ) برنامه ريزي چند هدفه( به كردند.  نت

صورت نادقیق و براوردي )براساس تجربه( و اين روش در برگیرنده اهداف گوناگوني بوده است، لذا نتايج به دست آمده در مقايسه 

 رايط دنیاي واقعي نزديکتر است. با روشهاي برنامه ريزي كالسیک به ش

( تأثیر ريسک را در الگوي بهره برداران كشاورزي با استفاده از برنامه ريزي موتاد و تارگت موتاد مشخص 5832تركماني و كاليي )

به جايگزين  ساختند.  نتايج نشان داد كه با افزايش ريسک، الگوي برنامه ريزي توأم با مخاطره نسبت به برنامه ريزي خطي معمولي،

 كردن محصوالت داراي بازده باالتر به جاي ديگر محصوالت تمايل پیدا مي كند. 

در  5838تا  5823( با به كارگیري دو مدل برنامه ريزي تارگت موتاد و موتاد پیشرفته طي سالهاي زراعي 5831حسن شاهي )

ان داد كه با تغییر پارامتر ضريب ريسک، ضمن ثابت شهرستان ارسنجان الگوي بهینه كشت محصوالت منطقه را تعیین كرد و نش

ماندن سود ناخالص و ريسک درآمدي، تركیب كشت نیز تغییر مي كند.  در اين مطالعه ذرت و گوجه فرنگي بیش از همه از تغییر 

را به كشاورزان ضريب ريسک متأثر مي شوند.  همچنین مدل موتاد پیشرفته نسبت به مدل موتاد هدف، الگوي زراعي كم ريسک تر 

 ارائه مي دهد. 

با ارائه تکنیکهايي به حل مدلهاي برنامه ريزي خطي بازه اي چندهدفه پرداختند و اين امکان را فراهم  (7112اولیوريا و همکاران )

آوردند تا تصمیم گیرنده قادر به دخالت دادن شرايط ريسک، نبودقطعیت و داده هاي نادقیق در مدلهاي تصمیم گیري برنامه ريزي 

ده از روشهاي حل موجود دقت باالتري دارد وبا اين تکنیک امکان دخالت رياضي باشد. نتايج نشان مي دهد كه روش حل ارائه ش

 چندين هدف در شرايط نااطمیناني میسر است. 

( در مطالعه اي با استفاده از ضرايب پارامترهاي فازي و تصادفي، تکنیکي براي تعیین الگوي كشت 7118تاكشي و همکاران )

ازآن است كه مدل مورد بررسي بسیاري از نقاط ضعف مدلهاي برنامه ريزي خطي  محصوالت كشاورزي ارائه نمودند. نتايج حاكي

 كالسیک را رفع كرده و جوابهاي حاصل به شرايط دنیاي واقعي نزديکتر بوده است

به بررسي استراتژي هاي قیمت آب بر روي تخصیص  MOTADبا استفاده از مدلهاي برنامه ريزي خطي   (7117داپلر وهمکاران )

 دالر برآورد نموده اند.  171/1آب آبیاري در كرانه رود اردن پرداخته و قیمت جاري آب را معادل  بهینه
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( به كمک برنامه ريزي موتاد به بررسي و تحلیل ريسک كشت محصوالت زراعي در دو شهرستان رامجرد و سرپنیران 7111كهخا )

ن دارد و اين تغییرات سود ناخالص يا درآمد، تأثیر بسیار مهمي در از توابع استان فارس پرداخته است.  نتايج حاصل حکايت از اي

الگوي كشت محصوالت دارد و اين تغییرات روي كشاورزان مختلف و مناطقي با شرايط گوناگون مختلف مي باشد.  به عالوه الگوي 

 اما درجه اطمینان پذيري باالتري دارد. بهینه مزرعه هايي كه تعداد بیشتري محصول دارند )تنوع كشت( داراي بازده پايین تر است،

 روش تحقیق

در حالت بهینه سازي ، بر اثر وجود شرايط ريسک و نبود قطعیت ، اصول و روش هاي استاندارد بهینه سازي فرو میريزد؛ زيرا در 

براي يک مقدار معین ارائه اين شرايط به جاي تعیین مقادير دقیق متغییر هاي داده و ستاده ، فقط مي توان دامنه اي يا احتمالي 

 كرد .

اجزاي ريسک در تابع تولید را با نوشتن معادله سود بهتر مي توان درک كرد . بر اين اساس تابع سود يا بازده خالص را مي توان از 

 محاسبه نمود :  5رابطه 

5) 

𝛑 = 𝐏𝐲𝐲 − ∑ 𝐩𝐢𝐗𝐢 − 𝐅 

 

میزان عملکرد يا تولید محصول مي باشد  yقیمت فروش محصول ،  ypبازده خالص يا سود محصول مورد نظر ،  𝛑كه در اين رابطه 

 .ip  نیز قیمت نهادهi  ام است كه در تولید محصول به كار گرفته میشود وix  هم میزان نهادهi  ام مي باشد كه براي تولید محصول

لید محصول است. اگر فرض شود كه معرف هزينه هاي ثابت  مراحل تو Fمورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در اين رابطه 

هدف كشاورز حداكثر كردن سود يا بازده خالص خود باشد، در اين صورت در شرايط نبود قطعیت و ريسک پنج عامل وجود دارد كه 

ن عوامل هر يک از اي .Fو  yP ،y ،ip ،ixمي توانند بر میزان سود يا بازده خالص كشاورز تاثیرگذار باشند. اين پنج عامل به ترتیب: 

 به تنهايي و يا تركیبي از آنها مي توانند در شرايط ريسک و نبود قطعیت بر میزان سود و بازده كشاورز تاثیرگذار باشد.

تکنیک هاي برنامه ريزي مورد استفاده در اين تحقیق براي تعیین الگوي بهینه كشت محصوالت زراعي منتخب استان به ترتیب: 

 رنامه ريزي غیرخطي، برنامه ريزي درجه دوم تصادفي و   برنامه ريزي موتاد مي باشند.مدل برنامه ريزي خطي، مدل ب

در اين تحقیق فرض شده است كه عوامل مهم و اساسي ايجاد كننده ريسک و نبود قطعیت در بخش زراعت استان سمنان به نحوي 

الي، سرمازدگي، نوسان هاي قیمت محصوالت و... به سود خالص دريافتي كشاورزان را تحت تاثیر قرار مي دهند. براي مثال، خشکس

نحوي بر سطح كشت و میزان تولید محصوالت و در نتیجه میزان سود كشاورزان تاثیرگذارند. مدل برنامه ريزي مناسب براي انجام 

 مشاهده كرد: 7اين كار را مي توان در رابطه 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


7) 

𝐌𝐢𝐧𝐕 = ∑ ∑ 𝐗𝐣𝐗𝐤𝛔𝐣𝐤

𝐧

𝐤=𝟏

𝐧

𝐣=𝟏

 

𝐒. 𝐓: 

∑ �̅�𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

𝐗𝐣 = 𝛌 

∑ 𝐚𝐢𝐣𝐗𝐣 ≤ 𝐛𝐢(𝐢 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐦)

𝐧

𝐣=𝟏

 

𝐗𝐣 ≥ 𝟎(𝐣 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐧) 

  

𝝈در اين مدل 
𝒋𝒌

ام kام نسبت به محصول j  معرف كواريانس مابین سود كسب شده از كسب شده از كشت يک هکتار از محصول   

 گردد.باشد، كواريانس به واريانس تبديل مي j = kمي باشد. در صورتي كه 

�̅�𝒋 معرف میانگین سودj امین محصول در دوره مورد بررسي و𝛌 يک پارامتر ثابت و نشان دهنده بیشینه درآمد انتظاري قابل حصول

و مساوي  Eام در دسترس بنگاه است.  معرف مجموع میانگین سود انتظاري iهم كل منبع  ibمعرف ضرايب فني و  ijaاز بنگاه است.

 MAXEدر حال تغییر بوده و قابل قبول مي باشد. براي محاسبه MAXEاز صفر تا   𝛌است. مقدار پارامتر𝛌مجموعه اي از پارامترهاي 

مي  8از مسئله برنامه ريزي خطي استاندارد با توجه به قیود موجود در مسئله استفاده مي شود. روش انجام كار به صورت رابطه 

 باشد:

8) 

𝐄𝐌𝐚𝐱 =     𝐌𝐚𝐱 ∑ �̅�𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

𝐗𝐣 

𝐒. 𝐓: 

∑ 𝐚𝐢𝐣𝐗𝐣 ≤ 𝐛𝐢(𝐢 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐦)

𝐧

𝐣=𝟏

 

𝐗𝐣 ≥ 𝟎(𝐣 = 𝟏, 𝟐, … , 𝐧) 

 

كه دامنه شدني و مورد قبول است و با نشاندن آن در معادله برنامه ريزي درجه   MAXEدر دامنه صفر تا  𝛌 با تغییر دادن مقدار

يک مدل برنامه ريزي تحت عنوان موتاد را معرفي نمود كه  5325جوابهاي متفاوتي به دست مي آيد. هازل در سال  7دوم رابطه 
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مي باشند. فرم  7ريزي نشان داده در رابطه  ضمن خطي بودن، جوابهاي آن در حقیقت تقريب مناسبي براي جوابهاي مدل برنامه

 مشاهده نمود: 1جبري اين مدل را مي توان در رابطه 

1) 

 

𝐌𝐢𝐧 ∑ 𝐙†

†

 

𝐒. 𝐓: 

∑(𝐂𝐣†�̅�𝐣)𝐗𝐣 + 𝐙† ≥ 𝟎

†

 

∑ ∑ �̅�𝐣𝐗𝐣 = 𝛌

𝐣𝐣

 

∑ 𝐚𝐢𝐣𝐗𝐣 ≤ 𝐛𝐢

+

 

𝐗𝐣و𝐙†
− ≥ 𝟎 

 

∑در اين رابطه  𝒁†
−

برنامه ريزي موتاد، مجموع انحرافات  معرف مجموع انحرافهاي منفي درآمدهاي زيرمیانگین مي باشد. مدل†

منفي درآمدهاي مزرعه از درآمد انتظاري ) میانگین درآمدها ( را مینیمم مي سازد. در حقیقت برنامه ريزي موتاد يک روش تقريبي 

 برنامه ريزي خطي براي حل برنامه ريزي درجه دوم است.
به بهترين الگوي كشت محصول با در نظر گرفتن قیود و  هدف از بکارگیري تکنیکهاي مورد بحث در اين تحقیق دستیابي

محدوديتهاي تولید در استان سمنان و نیز توجه به شرايط ريسک و نبود قطعیت بخش كشاورزي در اين استان، به منظور دستیابي 

 ن استان مي باشد.به باالترين سطح درآمدي در بخش كشاورزي و يافتن پر ريسک ترين و كم ريسک ترين محصوالت زراعي در اي
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 بحث و نتیجه گیری

 نتایج حل مدل برنامه ریزی موتاد

 نتایج حاصل از حل مدل برنامه ریزی موتاد برای محصوالت منتخب استان  :1جدول 

 

بذر،  هاي كلیدي و مهم در بخش زراعت استان عبارتند از: محدوديتدهد قیود و محدوديتنشان مي 5با نگاهي به جدول 

محدوديت زمین و محدوديت كود كه نقش بسیار مهمي در ساختار مدل و نحوه تعیین سطح زير كشت محصوالت در اين استان 

اي است.  با نگاهي به دهد، مفهومي تحت عنوان قیمت سايهي موتاد به دست ميريزدارند.  نکته جالب توجهي كه حل مدل برنامه

 3732. 1و  3133. 513، 7181. 1هاي بذر، زمین و كود به ترتیب اي براي محدوديتشود كه قیمت سايهمالحظه مي 7-1جدول 

 3133. 513يک هکتار افزايش دهد، مبلغ  میلیون ريال است.  براي مثال اگر مديريت استان بتواند میزان زمین زراعي خود را

پذيرد.  بايد ها نیز به همین نحوه صورت ميمیلیون ريال بر مجموع سود زراعي استان افزوده است.  اين تفسیر براي ساير محدوديت

شرايط موجود ها با باشد كه اين مطلب نشان مي دهد افزايش در اين محدوديتها صفر مياي ساير محدوديتگفت كه قیمت سايه

 هاي مورد نظر، تاثیري در میزان سودهي بخش زراعت استان ندارد. و محدوديت

دهند، مفهومي تحت عنوان ريزي موتاد و خطي به دست ميخصوص مدل برنامهريزي رياضي، بههاي برنامهنکته ديگري كه مدل

براي محصوالت گندم آبي، جو ديم، جو آبي، شود كه هزينه فرصت مالحظه مي 5هزينه فرصت است.  با نگاهي به جدول 

 72. 571و  2575. 311، 3852. 813، 1835. 513، 1131. 52، 3731. 23زمیني و آفتابگردان ديم به ترتیب چغندرقند، سیب

ل و میلیون ريا 3731. 23باشد.  براي مثال هزينه فرصت كشت يک هکتار گندم آبي در بخش زراعت استان برابر میلیون ريال مي

. 23بدين معناست كه در صورت كشت يک هکتار از اين محصول در چارچوب الگوي بهینه كشت، بخش زراعي استان به اندازه 

اي )میلیون قیمت سايه

 ريال(

هزينه فرصت )میلیون  هامحدوديت

 ريال(

الگوي كشت محصول  جواب بهینه

 )هکتار(

 

1 .7181 

1 

513 .3133 

1 

1 .3732 

1 

1 

1 

 

 بذر

 آب

 زمین

 سم

 كود

 نیروي كار

 تراكتور

 سرمايه

 گندم آبي 1 3731 .23

 گندم ديم 1. 557381 1

 جو ديم 1 1131. 52

 جو آبي 1 1835. 513

 ذرت آبي 35. 51333 1

 چغندر قند 1 3852. 813

 سیب زمیني آبي 1 2575. 311

 آفتابگردان ديم 1 72. 571

 آفتابگردان آبي 11. 55813 1

   

13317131 

 (λدرآمد انتظاري)

 ريال( )میلیون
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توان محصوالت گندم ديم، ذرت آبي و آفتابگردان آبي را شود. همچنین با توجه مدل موتاد ميمیلیون ريال هزينه متقبل مي 3731

ممکن است از صفر تا  شود كه مقدار پارامتر مالحظه مي 5كرد. همچنین با نگاهي به جدول به عنوان محصوالت منتخب انتخاب 

 میلیون ريال تغییر نمايد.  13317131

 نتایج حل مدل برنامه ریزی خطی حداکثرسازی

برنامه ريزي تابع هدف در مدل برنامه ريزي خطي حداكثر سازي سود كشت محصوالت زراعي در منطقه مي باشد.  نتايج حل مدل 

 خطي به صورت زير ارائه شده است.

 
 : نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی حداکثرسازی برای محصوالت زراعی منتخب استان 2جدول 

 

محصول 

 سال

گندم 

 آبي

گندم 

 ديم

جو 

 ديم

جو 

 آبي

چغندر  ذرت آبي

 قند

آفتابگردان  زمیني سیب

 ديم

آفتابگردان 

 آبي

 سود ناخالص

33-31 - - - - 351 .3518 - - - - 7138312 

32-33 - - - - 735 .1323 - - - - 813331 .5 

33-32 - - - - - - 12 .7253 - - 538123 .3 

33-33 - - - - 5328 .1871 - - - - 8351787 

31-33 - - - - - - - - 1532 .81 331733 .1 

 

توان ذرت آبي نام برد.  را مي 5831تا  5831هاي طبق نتايج ارائه شده در جدول فوق، محصول اصلي ازنظر پرسودبودن در سال

 باشد. زمیني ميبه علت عدم كشت اين محصول، محصولي كه بیشترين سود را براي استان دارد سیب 32-33همچنین در سال 

زمیني آبي، محصول آفتابگردان آبي به عنوان نیز با وجود كشت نشدن محصوالت چغندرقند و سیب 33-31از طرفي در سال  

زمیني آبي توان به ترتیب محصوالت ذرت آبي، سیبمحصول پر سود انتخاب شده است.  لذا با توجه به مدل برنامه ريزي خطي مي

 عي منتخب استان در تولید سود محصوالت اين استان نامیدو آفتابگردان را به عنوان محصوالت زرا

 

میلیون ريال  3818. 78به میزان  31-33اي براي محدوديت زمین در سال كشاورزي با توجه به جدول، در اين مدل قیمت سايه

ار مدل و كشت ريزي خطي محدوديت زمین سهم بسیار مهمي در ساختباشد.  به عبارتي مي توان گفت كه در مدل برنامهمي
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مشاهده  8باشد كه مقدار آن را در جدول اي براي محدوديت زمین ميها نیز قیمت سايهسال محصوالت اين استان دارد.  براي بقیه

 كنید.مي

 
 ای(: نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی)قیمت سایه 3جدول 

 سرمايه تراكتور نیروي كار كود سم زمین آب بذر محدوديت

33-31 - - 78 .3818 - - - - - 

32-33 - - 7 .3331 - - - - - 

33-32 - - 5 .8131 - - - - - 

33-33 - - 71 .3313 - - - - - 

31-33 - - 8 .3872 - - - - - 

 

 ریزی درجه دو مورد استفاده در این پژوهش:ضرایب مدل برنامه

 هاي كشت محصوالت زراعي در منطقه مي باشد.هزينهتابع هدف در مدل برنامه ريزي درجه دوم حداقل كردن 

 حداقل كردن

𝑉 = 416221. 1𝑋1
2 + 114960. 6𝑋2

2 + 119043. 1𝑋3
2 + 387240. 1𝑋4

2 + 273499. 7𝑋5
2 + 1131234𝑋6

2 + 3284707𝑋7
2

+ 152123. 4𝑋8
2 + 123889. 9𝑋9

2 + 437488. 4𝑋1𝑋2 + 445188. 7𝑋1𝑋3 + 802938. 4𝑋1𝑋4

+ 674792. 9𝑋1𝑋5 + 1372361𝑋1𝑋6 + 2338516𝑋1𝑋7 + 503257. 3𝑋1𝑋8 + 454161. 2𝑋1𝑋9

+ 233968. 1𝑋2𝑋3 + 421982. 7𝑋2𝑋4 + 354636. 1𝑋2𝑋5 + 721241. 6𝑋2𝑋6 + 1229003𝑋2𝑋7

+ 264485. 9𝑋2𝑋8 + 238683. 6𝑋2𝑋9 + 429410. 1𝑋3𝑋4 + 36087. 1𝑋3𝑋5 + 733936. 3𝑋3𝑋6

+ 1250634𝑋3𝑋7 + 269141. 1𝑋3𝑋8 + 242884. 6𝑋3𝑋9 + 650876. 5𝑋4𝑋5 + 1323721𝑋4𝑋6

+ 2255633𝑋4𝑋7 + 485420. 6𝑋4𝑋8 + 438064. 6𝑋4𝑋9 + 1112461𝑋5𝑋6 + 1895644𝑋5𝑋7

+ 407949. 5𝑋5𝑋8 + 368151. 4𝑋5𝑋9 + 3855268𝑋6𝑋7 + 829667. 9𝑋6𝑋8 + 748728. 3𝑋6𝑋9

+ 1413762𝑋7𝑋8 + 175840𝑋7𝑋9 + 274565. 5𝑋8𝑋9 

Subject to 

232. 712𝑋1 + 229. 582𝑋2 + 227. 322𝑋3 + 228. 812𝑋4 + 34. 25𝑋5 + 15. 784𝑋6 + 2200. 934𝑋7 + 15. 44𝑋8 +

21. 028𝑋9 ≤ 26600000                                                                                    (1) 

5320𝑋1 + 4820𝑋4 + 7860𝑋5 + 5420𝑋6 + 5660𝑋7 + 6000 ≤ 221193280000        (2) 

31135𝑋1 + 7152. 4𝑋2 + 6894. 4𝑋3 + 14731. 4𝑋4 + 146. 6𝑋5 + 1810. 2𝑋6 + 3324. 2𝑋7 + 3832. 8𝑋8 + 235𝑋9 ≤

138633. 8                                                                                                                           (3)   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


0. 001588𝑋1 + 0. 001189𝑋2 + 0. 000893𝑋3 + 0. 0011449𝑋4 + 0. 001611𝑋5 + 0. 009347𝑋6 + 0. 00245𝑋7 +

0. 000497𝑋8 + 0. 000892𝑋9 ≤ 127100                                                           (4) 

387. 178𝑋1 + 143. 934𝑋2 + 132. 612𝑋3 + 28. 692𝑋4 + 393. 71𝑋5 + 649. 444𝑋6 + 562. 492𝑋7 + 121. 072𝑋8 +

212. 648𝑋9 ≤ 24400000                                                                                     (5) 

23. 562𝑋1 + 19. 884𝑋2 + 15. 316𝑋3 + 28. 692𝑋4 + 9. 73𝑋5 + 64. 322𝑋6 + 65. 418𝑋7 + 15. 548𝑋8 +

23. 154𝑋9 ≤ 2280000                                                                                                                   (6) 

1. 64𝑋1 + 0. 76𝑋2 + 0. 76𝑋3 + 1. 12𝑋4 + 0. 76𝑋5 + 0. 76𝑋6 + 1. 2𝑋7 + 0. 72𝑋8 + 0. 28𝑋9 ≤ 105500   (7) 

1301𝑋1 + 1300𝑋2 + 1402𝑋3 + 1423𝑋4 + 1118𝑋5 + 1057𝑋6 + 1050𝑋7 + 1362𝑋8 + 831𝑋9 ≤ 7434071. 4                                                                                                                                           

(8) 

 شوند. ها به شرح زير تعريف ميها )به میلیون ريال( و محدوديتكوواريانس فعالیت-گر واريانسكه در آن ضرايب تابع هدف بیان

محدوديت نیروي  -3محدوديت كود،  -1محدوديت سم،  -1محدوديت زمین،  -8محدوديت آب،  -7مربوط به بذر، محدوديت  -5

 باشند. محدوديت سرمايه مي -3محدوديت تراكتور،  -2كار، 

 ریزی ریاضی درجه دوم:نتایج حل مدل برنامه

 
 نتایج حاصل ازحل مدل برنامه ریزی درجه دوم   -4جدول 

محصول 

 سال

گندم  آبيگندم 

 ديم

زمیني سیب چغندر قند ذرت آبي جو آبي جو ديم

 آبي

 آفتابگردان آبي آفتابگردان ديم

31-31 - - - - 75733553 3372751 - - - 

ها محصوالت دهد كه در اين سالكنید.  نشان ميمشاهده مي دست آمده از مدل درجه دوم كه در جدول فوقبا توجه به نتايج به

اند.  يعني كشت اين دو نوع محصول از لحاظ هزينه براي زراعي ذرت آبي و چغندرقند به عنوان محصول منتخب انتخاب شده

باشند.  البته در نتايج اين مدل همانند دو ت به ساير محصوالت كشاورزي استان ميبخش كشاورزي متحمل هزينه كمتري نسب

مدل قبل محصول ذرت آبي باز هم به عنوان محصولي كه هم از لحاظ هزينه و هم از لحاظ سود، بهینه است انتخاب شده است.  

 مدل فوق را نتیجه گرفت.  8خواني توان همكه مي

باشد.  به عبارتي میتوان ريال مي 8587315237اي براي محدوديت آب درسطر دوم به میزان ايههمچنین در اين مدل قیمت س

 گفت كه در مدل درجه دوم محدوديت آب سهم بسزايي در ساختار مدل و كشت محصوالت اين استان دارد.  

 نتیجه گیری

زمیني را به عنوان والت ذرت آبي، چغندرقند و سیبايم كه محصباتوجه به مراحل انجام شده در روند پژوهش به اين نتیجه رسیده

ترين محصوالت ترين محصوالت كشاورزي استان و آفتابگردان آبي، آفتابگردان ديم، جو آبي و جو ديم به عنوان كم ريسکپرريسک
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بايد گفت كه اين  و همچنین گندم ديم و گندم آبي محصوالتي هستند كه نسبت به ريسک واكنشي نشان نمي دهند.  به بیان ديگر

 محصوالت، محصوالتي با درجه ريسک پذيري خنثي هستند. 

همچنین بنابر مدل موتاد انجام شده در اين تحقیق تركیب محصوالت كشاورزي گندم ديم، ذرت آبي و آفتابگردان آبي، محصوالتي 

هاي بذر، زمین و از طرفي محدوديت شود. ها بهینه بوده و كمترين هزينه را در بخش كشاورزي شامل ميهستند كه كشت آن

 كنند. كود، نقش بسیار مهمي در تعیین الگوي بهینه كشت ايفا مي

ترين محصول كشاورزي استان توان ذرت آبي را به عنوان اقتصاديمي 5831تا  5831هاي ريزي خطي نیز در سالبنابر مدل برنامه

آفتابگردان آبي از لحاظ اقتصادي مفید و داراي سود بیشتري نسبت به  زمیني وسمنان در نظر گرفت و پس از آن محصوالت سیب

 باشند. ساير محصوالت كشاورزي در بخش كشاورزي استان سمنان مي

ريزي درجه دوم نیز محصوالت كشاورزي ذرت آبي و چغندر را به عنوان محصوالت مهم و اساسي استان همچنین نتايج مدل برنامه

 انتخاب كرده است. 

مدل انجام گرفته، در مدل موتاد)بذر، زمین، كود( بیشترين سهم را داشته، در مدل خطي  8ها با توجه به نین براي محدويتهمچ

 زمین بیشترين سهم و در مدل درجه دوم آب بیشترين تاثیر را در الگوي كشت بهینه محصوالت كشاورزي را داشته است. 

 طور استدالل كرد. توان اينمدل صورت گرفته، موتاد، خطي و درجه دوم ميدست آمده بر اساس سه با توجه به نتايج به

  .محصول ذرت آبي در هر سه مدل به عنوان محصول اقتصادي بخش كشاورزي انتخاب شده است 

  .محصول آفتابگردان آبي در مدل موتاد و خطي به عنوان محصول اساسي انتخاب شده است 

 زمیني در مدل خطي و گندم ديم در مدل موتاد نیز به عنوان همچنین محصوالتي مانند چغندرقند در مدل درجه دوم، سیب

 اند.  محصوالت اساسي انتخاب شده

 باشندمدل انجام شده، به ترتیب اولويت: زمین، آب و كود و بذر مي 8هاي اصلي با توجه به محدوديت

 پیشنهادات

تر در باره موضوع  يتر و تحلیلوصرف وقت بیشتر و مطالعه عمیق بالقوه مناسب ياز موضوع ها يآگاه ينامه برا اين بخش از پايان

ارائه مي گردد.  زيرا هر تحقیقي هر چند كه به صورت جامع، قادر نیست به همه ابعاد موضوع نگريسته و از جنبه هاي  مطرحي ها

دست آمده در اين پژوهش حاصل شده است پیشنهادات ارائه شده جهت كاهش ريسک و هبا توجه به نتايج ب مختلف به آن بپردازد. 

توان با توجه به نتايج اين زير را ميپیشنهادهاي بیشتر شدن سود و كاهش هزينه كشاورزان استان سمنان مطرح شده است لذا 

 تحقیق براي بخش زراعت استان سمنان ارائه نمود:

  تشويق با استفاده از الگوي كشت محصوالت زراعي كم ريک مانند آفتابگردان و جو در مواقعي كه كشاورزان استان با

 شرايط ريسک و نبود قطعیت جدي در اين بخش مواجهند. 

 زمیني در اين استان. ترويج و تشويق كشاورزان به بیمه كردن محصوال كشاورزي به ويژه ذرت، چغندرفند و سیب 

 ها. زمیني و كاهش حق بیمه آنخصوص در مورد محصوالت ذرت آبي، چغندرقند و سیبرش چتر حمايتي بیمه بهگست 

 شود كه كشت ريزي در اين پژوهش، پیشنهاد ميبا توجه به بهینه بودن محصول زراعي ذرت آبي در هر سه مدل برنامه

 ي اين محصول نیز افزايش يابد. گذاري برااين محصول در استان در اولويت قرار گیرد و سرمايه

 شود كه هاي اصلي زراعي در بخش كشاورزي استان سمنان، براي اين استان پیشنهاد ميبا توجه به يافتن محدوديت

 ها را كاهش دهد. وري بیشتر از محصوالت كشاورزي استان، اين محدوديتدولت در بخش كشاورزي براي افزايش و بهره

 هاي بزرگتر انجام گرفته در صورت امکان پژوهشي در سطح وسیع تر و با نمونهاهداف تحقیق،  ه بهشود با توجپیشنهاد مي

 و و نتايج حاصل با نتايج بدست آمده از اين پژوهش مقايسه گردد.  
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Abstract: 

In the present research the most suitable pattern of optimization of cultivating crops include wheat, barely, 

corn, beetroot, potato and sunflower in Semnan Province by the aid of random programming models 

which are able to mediate risk conditions and lack of certainty in final responses of problem by using data 

of interval of  6002 to 6022 and finally the compared.  The techniques used in this linear planning 

research, are quadratic programming and Mutad planning.  The results imply that dry forming corn, 

beetroot and barely are the least risk crops and aqueous wheat and dry wheat don’t show a reaction toward 

risk, in other word, it should be said that this crop, is a crop with neutral risky grade.  Also, this 

studyimplemented using software winQSB.  

Keywords: measuring the risk of crops cultivating, linear programming, quadratic programming, Mutad 

programming, Semnan Province 
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