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)مطالعه  محصوالت زراعیکشت  نهیبه یالگو نییتعریزی ریاضی در برنامه کاربرد

 جنوبی استان کرمان( یشهرستان ها موردی
 

  ، دانش آموخته اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان*حسین تقی زاده رنجبری

 ، دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهدمحبوبه نارویی
*htaghizadeh87@gmail.com  

 

 

 چکیده 
های کشاورزی باید چندین هدف اع  از آمد، در زمینه انتخاب فعالیتدر بخش کشاورزی یک مدیر همه سو نگر و کار

اقتصادی و زیست محیطی را در نظر داشته باشد. در پژوهش حاضر به منظور تعیین الگوی بهینه کشت در اراضی زراعی 

ستان کرمان انجام شد، هدفهای متعددی نظیر کاهش میزان مصرف آب، کود شیمیایی و جیرفت و کهنوج واقع در جنوب ا

آرمانی برای منطقه جیرفت و کهنوج تدوین ریزینظر قرار گرفت. به کمک رهیافت چند معیاری برنامهسموم شیمیایی مد

زمینی کلزا، گوجه و سیب حل گردید. در الگوی کشت بدست آمده محصوالتی مانند جو، Lindoو به کمک نرم افزار 

درصد،  83.13ای و هندوانه با افزایش همراه بود. افزایش سود خالص به میزان دانهحذف و سطح زیرکشت گندم، ذرت

درصد و کاهش مصرف سموم شیمیایی  42.66درصد و همزمان کاهش مصرف کود به میزان  21کاهش مصرف آب به میزان 

لگوی فعلی از دیگر نتایج پژوهش در اثر تغییر الگوی کشت در منطقه جیرفت و کهنوج درصد در مقایسه با ا 21به میزان 

 است. 

 آرمانی، الگوی بهینه کشت، منطقه جیرفت و کهنوج، تخصیص منابع ریزیواژه های کلیدی: برنامه

 

 
 

 مقدمه
ی و یا در یک منطقه خاص از ریزی کشاورزی و تعیین الگوی بهینه کشت محصوالت زراعی در یک واحد کشاورزدر برنامه

سال است که در خدمت  54ریزی ریاضی بیش از شود. برنامهریزی ریاضی استفاده میریزی خاص از برنامهبرنامه

های کشاورزی تبدیل گشته که اقتصادکشاورزی قرار گرفته و طی این مدت به چنان ابزار سودمندی برای تجزیه و تحلیل

ریزی (.  برنامه1941شود )هیزل و نورتون، ریزی و مدیریت کشاورزی تدریس میهای برنامههاصول اساسی آن در تمام رشت

گیریهای نهایی و مطلوب خطی و آرمانی روشهایی هستند مبتنی بر اصول مدل ریاضی که به منظور تجزیه و تحلیل تصمیم

ترین تکنیک ریزی خطی قدیمیمدل برنامه شود.مدیران واحدهای کشاورزی به شکل معادالت نابرابریهای خطی ظاهر می
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ریزی خطی به حداکثر و یا به حداقل رساندن تابع هدف باشد. هدف برنامهمورد استفاده در تحقیقات مدیریت مزرعه می

-گرفتن تعدادی از محدودیتها )منابع در دسترس( و متغیرهای تصمیم )فعالیتها( به طور همزمان میمدیر مزرعه با درنظر

های اخیر مطالعات مربوط به تخصیص منابع در کشاورزی عمدتا بر روی حداکثرسازی رفاه اقتصادی د. در طول دههباش

شود که بخش کشاورزی نقش حیاتی در توسعه اقتصادی هر کشور و اند، این امر از آنجا ناشی میکشاورزان تمرکز نموده

ریزی خطی یک تکنیک بهینه کردن تک هدفه است و طبیعت برنامه کند. از آنجا کهای ایفا میریزی توسعه منطقهبرنامه

تواند جوابگوی ریزی نمیهدفه است، در چنین وضعیتی روشهای سنتی برنامهریزی کشاورزی چندبسیاری از مسایل برنامه

یر، روشهای نوینی های اخگذاران باشد. با پیشرفتهای علمی و تالش محققان در دههگیرندگان و سیاستهای تصمیمخواسته

ریزی بوجود آمده است که با بکارگیری آنها در شرایط تضاد اهداف مورد نظر مدیران و محدود بودن منابع تولید در برنامه

ریزی آرمانی یکی از ابزارهای برجسته برای توان بهترین جوابها را برای دستیابی به هدفها پیدا کرد. در این زمینه برنامهمی

-باشد که از ویژگیهای آن امکان دستیابی همزمان به چندین هدف میهای چندهدفه در مدیریت مزرعه میمآنالیز تصمی

گیریهای واقعی در پذیری بیشتری در تصمیمخطی از انعطافریزیریزی آرمانی نسبت به برنامهباشد. همچنین الگوی برنامه

ریزی آرمانی تکنیک برتری قان معتقدند که الگوی برنامهواحدهای کشاورزی برخوردار است، به همین دلیل بیشتر محق

ریزی آرمانی در سالهای اخیر به وسیله محققان گسترش یافته ریزی کشاورزی استفاده از الگوی برنامهاست. در زمینه برنامه

ریزی برنامه گیریهای کشاورزی به واقعیت است. در مدلریزی آرمانی در تصمیمو مشخص گردیده که بکارگیری برنامه

اند و این آرمانی نخست، از سوی چارنز و کوپر روشهایی ارائه شد که در آن هدفها در چارچوب محدودیتی تعریف شده

در زمینه  1361ابجیری در سال  .(Charnes and Cooper,1961شدند )اهداف به وسیله متغیرهای انحرافی کنترل می

زو و سایرین از این مدل ریاضی برای (. و سپس لی، اگنیIjiri, 1965اد )گیریهای مدیریتی اقداماتی انجام دتصمیم

-جهت برنامه 1322مدیریت مالی استفاده کردند. همچنین برای نخستین بار از این الگو توسط نیلی و همکاران در سال 

ر شرایطی که عوامل متعددی (. به باور آنها دNeely and et al , 1977های منابع آب استفاده شد )ریزی و انتخاب پروژه

های آینده و اطمینان نداشتن در مورد تامین بودجه، انتخاب های سیاسی، کمبود اطالعات در مورد فرصتاز جمله انگیزه

گیری را تسهیل کند. زلنی و تواند فرایند تصمیمریزی آرمانی میدهد. استفاده از برنامهها را تحت تاثیر قرار میپروژه

ریزی آرمانی، در شرایطی که سطح مطلوب برای هدفها نشان کردند استفاده از برنامهین محققانی بودند که خاطرکوچران اول

در مواقعی که جواب حاصل از  به صورت بدبینانه در نظرگرفته شود، ممکن است جواب مناسب وبهینه نداشته باشد و

 Zeleny andوی صفر باشد احتمال این پیشامد بیشتر است )ریزی آرمانی دارای تعداد زیادی متغیر انحرافی مسابرنامه

Cochrun , 1973محصول استفاده  19ریزی آرمانی برای تخصیص بهینه آب و زمین بین(. سانی، سینگ و پاندا از برنامه

 Soni, Singhکردند و با انجام تحلیل حساسیت، میزان تاثیر پارامترهای مختلف بر روی نتایج را مورد بررسی قرار دادند )

and Panda, 1995( قاسمی .)ریزی تولید ریزی ریاضی فازی، مدلی را برای برنامهگیری از رهیافت برنامه( با بهره1947

-شده، با لحظ نمودن محدودیتمحصوالت زراعی آبی در شمال استان فارس در شرایط عدم قطعیت ارائه داد. در مدل یاد

وری سازی بهرهسازی سودناخالص، بیشینهکار و تناوب زراعی، هدفهایی چون بیشینهیرویآالت، سرمایه، نهای زمین، ماشین

نظر بوده است. نتایج این پژوهش که در سناریوهای های متغیر موردسازی هزینهکشت و کمینهزیرسازی سطحآب، بیشینه

ممکن و همچنین افزایش میزان قطعیت، سوددهد که با گوناگون از نبود قطعیت کامل تا قطعیت کامل اجراشده، نشان می
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(، اسدپور 1926رحیمی )یابد. حاجاستفاده، افزایش میشدن منابع موردزراعی به دلیل قطعیکشت محصوالتزیرسطح

نظرگرفتن دو هدف ریزی آرمانی و درگیری از مدل برنامهای با بهره( نیز مطالعات جداگانه7444( و ترکمانی )1926)

ناز و های جاری، اقدام به تعیین الکوی کشت در مزارع بوکان، دشتسازی هزینهای و کمینهسازی بازده برنامهبیشینه

ریزی ملی محصوالت با استفاده از سازی برنامهای با عنوان مدل( در مطالعه7447دشتستان نمودند. سارکر و همکاران )

نقش بخش کشاورزی در اقتصاد کشور بنگالدش ارائه دادند. در این سازی سهم و معیاره، مدلی برای بهینههای چندروش

-زراعی، نرخ های گرفتن عوامل متعددی همچون نوع زمینخطی و آرمانی ودر نظرریزیهای برنامهمطالعه با تلفیق روش

حصوالت گوناگون، های کشاورزی، میزان تقاضا برای مگوناگون، شرایط آب وهوایی، دسترسی به نهادهمحصوالتعملکرد 

سازی های تولید محصوالت گوناگون، سه هدف بیشینههای دولت و هزینهدسترسی به سرمایه، اولویت محصوالت در سیاست

های مورد نیاز گذاریسازی سرمایهغذایی اصلی نظیر غالت و کمینهسازی وابستگی به واردات موادبازگشت اقتصادی، کمینه

 19آرمانی جهت تخصیص بهینه آب و زمین بین ریزی( از برنامه1331رفتند. سانی و همکاران )برای کشاورزی را در نظر گ

گرفتن نوع خاک، شرایط آب و محصول صیفی و شتوی در ایالت اریسای هندوستان استفاده کردند. در این مطالعه با در نظر

اجتماعی مردم منطقه، سعی در -و شرایط اقتصادیآبی محصوالت، موقعیت توپوگرافی، منابع آبی هوایی، تراکم کشت، نیاز

سازی درآمد خالص تولیدکل، انرژی و پروتئین بدست آمده از محصوالت تولیدی نمودند و سپس پارامترهای مدل را بیشینه

اعی برای ریزی زرآرمانی، به برنامهریزی( با استفاده از تکنیک برنامه1339مورد تحلیل حساسیت قرار دادند. پیچ و رهمان )

ای کل، استفاده از نیروی کار یک مزرعه ذانشگاهی در بریتانیا پرداختند. هدفهای مطالعه شامل بیشینه کردن بازده برنامه

های متغیر کل ساالنه بود. نتایج نشان داد زمانی دائمی در مزرعه، مازاد تجاری و کمینه کردن نیروی کار مزد بگیر و هزینه

هکتار جو  792525هکتار گندم،  759کسانی برای مدیر داشه باشد ترکیب بهینه کشت شامل که تمام اهداف اهمیت ی

بگیر در اواخر تابستان است. در حالی که به کار مزدساعت نیروی 931هکتار چغندرقند و  2424هکتار حبوبات،  43بهاره، 

ی تمام هدفهای دیگر داده شود، الگوی بهینه برا 1در مقابل وزن  7بگیر وزن کار مزدهدف سوم یعنی کمینه کردن نیروی

هکتار چغندرقند  931هکتار حبوبات و  43هکتار جو بهاره،  749هکتار جو زمستانه،  115هکتار گندم،  795کشت شامل 

 است.

 

 مواد وروشها
سازی چندهدفی هآرمانی به عنوان مشهورترین و پرکاربردترین روش در بهینریزیپژوهشگران بسیاری بر قابلیت برنامه  

رود و ریزی کشاورزی بکار میگیریهای مدیریت مزرعه و برنامهای گسترده در تصمیماند. این رهیافت به گونهتاکید کرده

ی همزمان هدفهای گوناگون چندگانه ی آن معطوف به تعیین الگوی بهینه کشت محصوالت زراعی با مالحظهکاربرد عمده

-ریزیهای برنامهخطی در این است که مدلریزیآرمانی و برنامهریزیوجه تمایز برنامه(. Sharma et al, 2006است )

-اند. مبنای کار در این مدلهدفه طراحی شدهآرمانی برای فضاهای چندریزیهای برنامههدفه ولی مدلخطی برای توابع یک

آرمان تعیین و تعیینتابع هدف مدل به صورت ها به این صورت است که برای هر یک از اهداف، مقدار مشخصی به عنوان 
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-ریزیشود. نمایش عمومی یک مدل برنامهکردن مجموع انحرافات نامساعد اهداف از این مقادیر آرمانی فرموله میبیشینه

 (: 1947آرمانی به شکل ریاضی به صورت زیر است )مهرگان،

MinZ= 

,3,…….,k) , (j=1,2,3,……..,m), (i=1,2 i=bip-i)+nj(XiSubject. To: F 

, n, p ≥0 j,    X S   ε C jX 

 kها است. تعداد توابع هدف یا توابع خطی  iXیک تابع خطی )هدف( از  iFاست.  mمتغیرهای تصمیم  iXدر این مدل 

د که به این های غیرمنفی هستنوزن ivو iuبه ترتیب انحراف منفی از آرمان انحراف مثبت از آرمان است.  ipو  inاست. 

های کارکردی است. هر هدف در واقع یک عبارت ریاضی است که فضای حاصل شده از محدودیت sCاند.انحرافات داده شده

کند آرمان تعیین میگیرنده برای هر هدف یک آرمانی تصمیمریزیگیرنده است. در برنامهدهنده خواسته تصمیمنشان

ریال. که در مساله باال این  Yای حداکثر معادل ریال یا صرف هزینه Xل حداقل (، مثال کسب سودی معاد1947)مهرگان،

گیرنده گیری با حل مدل فوق ممکن است تصمیمنشان داده شده است. هنگام تصمیم ibها توسط آرمانها یا سطح تمایل

مثبت است  inند. در حالت اول نتواند به یک یا چند هدف به طور کامل برسد یا از حد مطلوب یا سطح تامین شده عبور ک

توانند به صورت نمی ipو  inبرابر صفر است. توجه شود که  inیک عدد مثبت است و  ipبرابر صفر است، در حالت دوم  ipو 

توان هم از یک آرمان یا هدف گذشت و به آن آرمان نرسید همزمان بزرگتر از صفر باشند چون در عمل نمی

گیرنده سعی دارد متغیرهای انحراف از آرمان را حداقل کند. صفر شدن متغیرهای دف، تصمیم(. در تابع ه1947)مهرگان،

انحراف از آرمان معادل رسیدن به اهداف مربوط بع آن متغیرها است. هر هدفی که در جواب نهایی، متغیرهای تنحراف از 

ف به طور کامل برآورد شده است. در این تحقیق هر دو برابر صفر شوند به این معنی است که آن هد ipو  inآرمان آن یعنی 

های جیرفت و کهنوج در مزارع شهرستان 42-44نوع محصول زراعی تولید شده برای سال زراعی  2از اطالعات مربوط به 

 6متغیر آن، اصلی و 2متغیر است که  19واقع در جنوب استان کرمان استفاده شده است. الگوی مورد استفاده شده شامل 

باشد. اهداف مورد نظر به محدودیت می 2هدف و  9باشند. همچنین این الگو غیر دیگر آن جز متغیرهای انحرافی میمت

 باشد: صورت زیر می

 ∑ F1p-1+n iXiT=1هدف حداقل سموم شیمیایی مورد استفاده    

 ∑ F2p-2+niXiW=2هدف حداقل آب مورد استفاده                

=F33p-3+niXi∑ Nاقل کودشیمیایی مورد استفاده                   هدف حد 

 تشریح اهداف مدیر واحد زراعی

 حداقل استفاده از آب -1

رویه آب یکی از مهمترین عوامل تولید است که استفاده از آن در ایران همواره با محدودیت مواجه است و افزایش بی

مناطق ایران شده است. . منابع آبی از ارزشمندترین منابع استفاده از آن موجب تهدید منابع آب موجود در بسیاری از 

های مختلف اقتصادی شود. در واقع این عامل حیاتی و مهم در بخشهای ملی هر کشور محسوب میطبیعی و جزو سرمایه

زی به کند )خالدی و آل یاسین(. کشاوری پایدار آن نقش مهمی را ایفا میاز جمله بخش کشاورزی و به تبع آن توسعه
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ی اقتصادی کشورها دارد. بخش کشاورزی در اقتصاد عنوان یکی از محورهای اساسی رشد و توسعه، نقش مهمی در توسعه

درصد غذای کشور را به خود  44درصد اشتغال و تامین بیش از  79درصد تولید ناخالص ملی،  72ملی ایران حدود 

ی بخش کشاورزی، به عنوان مواره یکی از مهمترین موانع توسعهاختصاص داده است. در این راستا محدودیت منبع آبی ه

میلیون هکتار  92بستر اصلی نیل به خودکفایی موادغذایی بوده است )گزارش مهندسین مشاور ساز آب شرق(. از حدود

از سوی  شود ومیلیون هکتار آن به صورت آبی کشت می 224اراضی دارای توان تولید به دلیل محدودیت منابع آب، فقط 

درصد آن به بخش کشاورزی  3921ی آب از منابع سطحی و زیرزمینی حدود میلیارد متر مکعب عرضه 4421دیگر از 

(.   به همین دلیل به حداقل رساندن میزان استفاده از آب در تولید محصوالت زراعی به 1921اختصاص دارد. ) وکیلی، 

درصد نسبت  74در این تحقیق هدف، کاهش استفاده از آب به میزان  عنوان یکی از اهداف مدیر واحد زراعی مطرح است.

 به شرایط فعلی است.
3=1600000000 m1p-1+n7+17385X6+17400X5+17600X4+10000X3+6500X2+6500X17250X 

 حداقل استفاده از کودشیمیایی -7

های با ز حد از کودهای شیمیایی در سالباشد. استفاده بیش افسفات و کود پتاس میکودهای شیمیایی شامل کود اوره، کود

-محیطی بر روی اک و آبهای مخرب زیستتواند منجر به افزایش تولید شود، موجب پیامداین تصور غلط که این امر می

های زیرزمینی شده است. به همین دلیل کاهش استفاده از آن و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی باید یکی از اهداف 

درصد نسبت به  74گیری کودهای شیمیایی به میزان احدهای کشاورزی باشد. در اینجا نیز هدف مدیر کاهش بکارمدیران و

 شرایط فعلی است.

660X1+357X2+600X3+750X4+1000X5+925X6+1100X7+n2-p2=168000000 kg               

 حداقل استفاده از سموم شیمیایی -9

-به تولیدات کشاورزی و مواد غذایی به علت رشد بی رویه جمعیت، سالح سم و انجام مبارزهامروزه با توجه به نیاز روزافزون 

کند. به طوریکه این روش به مراتب ی شیمیایی نقش اصلی را در حفاظت گیاهان مورد کشت از گزند عوامل مخرب، ایفا می

کنندگان سموم شیمیایی از آشنایی کافی مصرفبیش از سایر روشهای مبارزه مورد استفاده قرار گرفته و اغلب به علت عدم 

ی مطلوب در گیرد، در نتیجه عالوه بر عدم حصول نتیجهاصول صحیح مبارزه، این کار بطور ناقص و یا بی رویه صورت می

دراز مدت موجب بهم خوردن تعادل طبیعی شده و اثرات زیانباری در محیط زیست و همچنین سالمت کشاورزان و افراد 

گذارد. در کشور ما با توجه به روند رو به رشد جمعیت و محدودیت منابع در بخش کشاورزی ونیازی که به بجای میجامعه 

های منطقی و اصولی علیه آفات، عوامل بیماریزای افزایش تولید محصوالت کشاورزی وجود دارد، ضرورت انجام مبارزه

حیطی و حفظ سالمت و بهداشت افراد جامعه، بیش از پیش های هرز با تاکید بر رعایت مسایل زیست مگیاهی و علف

های استفاده بیش از حد از سموم شیمیایی نیز همانند کود شیمیایی موجب پیامد .(WHO, 1973شود )احساس می

های زیرزمینی شده است. به همین دلیل کاهش استفاده از آن و محیطی بر روی خاک و به خصوص آبمخرب زیست

استانداردهای جهانی باید یکی از اهداف مدیران واحدهای کشاورزی باشد. در اینجا نیز هدف مدیر کاهش  نزدیک شدن به

 درصد نسبت به شرایط فعلی است. 74بکارگیری سموم شیمیایی به میزان 
=665600 kg                                         3p-3+n7+5X6+5X5+4X4+8X3+4X2+1.3X11.2X 
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 حثنتایج و ب

ای( و همچنین سهم هر آوری شده و محاسبات انجام گرفته بر روی آنها، میزان سود )بازده برنامههای جمعبر اساس داده

شیمیایی، سم در منطقه های، کودهای درنظرگرفته شده در مدل، از نهادهمحصول عمده منطقه به عنوان فعالیت 2یک از 

-ح است که بیشترین عایدی اقتصادی در واحد سطح مربوط به محصوالت سیبمورد مطالعه )جیرفت و کهنوج( به این شر

باشد.به لحاظ مصرف آب در واحد سطح گوجه مقام نخست و هندوانه و زمینی، گوجه و کمترین آن مربوط به جو و کلزا می

کلزا مربوط به گندم و  اند. کمترین میزان مصرف آب نیز پس از جو وهای بعدی رو به خود اختصاص دادهزمینی رتبهسیب

زمینی و باشد. همچنین بیشترین سهم استفاده از کودشیمیایی مربوط به محصوالت هندوانه، گوجه و سیبای میدانهذرت

باشد. به لحاظ میزان مصرف سموم بیشترین آن ای میدانهکمترین آن مربوط به جو، کلزا و بعد از آن مربوط به گندم و ذرت

 باشد.ای و کمترین آن مربوط به گندم مینهدامربوط به ذرت

آرمانی در مقایسه با الگوی های( ترکیب و سطح زیر کشت محصوالت عمده منطقه را در الگوی بهینه مدل1جدول شماره )

 دهد.برداری کنونی را نشان میبهره

 برداری فعلی و بهینهترکیب و سطح زیر کشت محصوالت عمده منطقه جیرفت و کهنوج در الگوهای بهره -1جدول

 نوع محصول الگوی فعلی)هکتار( آرمانی)هکتار(مدل درصد ) افزایش یا کاهش(

 گندم 92624 61739 29297+

 جو 9111 4 100-

 کلزا 956 4 100-

 ایدانهذرت 13924 11921 165.09+

 گوجه 7144 4 100-

 زمینیسیب 6141 4 100-

 هندوانه 11444 91715 123.01+

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                             
 

27 

 جمع کل)هکتار( 41457 111314 178.63+

 

(، محصوالتی نظیر جو، کلزا، گوجه، 1های جدول )شود با در نظر گرفتن هدفهای ذکر شده و بر اساس دادههمانگونه که مالحظه می

ارای افزایش ای و هندوانه ددانهاند. در مقابل محصوالتی مانند گندم، ذرتزمینی از ترکیب کشت الگوهای بدست آمده حذف شدهسیب

 باشند.سطح زیر کشت در الگوی بهینه می

  باشد.می آبی محصوالت گوناگون( و با توجه به ضرایب فنی مربوط به نیاز1بر اساس سطوح زیر کشت جدول )
در میلیون مترمکعب  544شود که در نتیجه تغییر ترکیب کشت از الگوی فعلی به الگوی آرمانی میزان به این ترتیب مالحظه می

پذیری منابع آب زیرزمینی کمک شایانی به پایداری منابع آب منطقه شود که با توجه به آسیبجویی میمصرف آب کشاورزی صرفه

 باشد.جیرفت و کهنوج می

 کودشیمیایی

ی برای هر با توجه به ضرایب فنی مربوط به نیاز کودشیمیایی محصوالت گوناگون، نتیجه محاسبات مربوط به میزان مصرف کودشیمیای

برداری آرمانی )بهینه( و فعلی در منطقه جیرفت و کهنوج به این شرح می باشد که ترکیب کشت از الگوی فعلی کدام از الگوهای بهره

تواند موجب کاهش شود که این امر میجویی میکیلوگرم در مصرف کودهای شیمیایی صرفه 4313271622به الگوی آرمانی به میزان 

 زیست محیطی بر روی خاک و آبهای زیرزمینی شود.  پیامدهای مخرب

 سموم شیمیایی

با توجه به ضرایب فنی مربوط به نیاز به سموم شیمیایی محصوالت مختلف، نتیجه محاسبات مربوط به میزان مصرف سموم شیمیایی 

 باشد: ( می7برداری آرمانی و فعلی در منطقه به شرح جدول شماره )برای هر کدام از الگوهای بهره

 

 (kgهای آرمانی )میزان مصرف سموم شیمیایی در الگوی فعلی و مدل -2جدول

 منطقه الگو فعلی آرمانی کاهش درصد

74 166544 kg 661644 kg 497444 kg جیرفت و کهنوج 

 

کیلوگرم  166544میزان  شود در نتیجه تغییر ترکیب کشت از الگوی فعلی به الگوی آرمانی به( مالحظه می7با توجه به جدول شماره )

های زیست محیطی خصوصا آبهای تواند موجب کاهش آلودگیشود که این امر نیز میجویی میدر مصرف سموم شیمیایی صرفه

 زریزمینی شود. 

های جمع آوری شده برای متغیرهای عملکرد، قیمت فروش و هزینه در هکتار هر محصول، مجموع بازگشت اقتصادی یا بر اساس داده

برداری بهینه و فعلی به این صورت است که افزون بر افزایش سطح زیرکشت برخی سود منطقه، ناشی از هر کدام از الگوهای بهره

میلیارد تومان  76394411944محصوالت و کاهش مصرف آب، کود شیمیایی و سموم شیمیایی به شرحی که گذشت به میزان     

 افزایش سود خالص حاصل خواهد شد. 
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 گیری و پیشنهاداتجهنتی
در این پژوهش الگوی کشت زارعین منطقه جیرفت و کرمان واقع در جنوب استان کرمان مورد مطالعه قرار گرفت و با در نظر گرفتن 

برداری زراعی منقه با ریزی محصول و تعیین الگوی مناسب کشت بهرههدفهای اقتصادی، زیست محیطی و پایداری منابع آب به برنامه

-های آرمانی مساله شامل کود شیمیایی، آب و سموم شیمیایی و محدودیتگیری از مدل ریاضی آرمانی پردهخته شد. محدودیتبهره

های سیستمی مساله شامل کود شیمیایی، آب، سموم شیمیایی و زمین بوده است. نتایج حاکی از تغییر الگوی فعلی کشت در جهت 

ای، هندوانه و کاهش میزان دانهزمینی و گوجه، و افزایش سطح زیرکشت گندم، ذرتحذف برخی محصوالت نظیر جو، کلزا، سیب

میلیون کیلوگرم،  714444444میلیارد مترمکعب،  7444444444مصرف آب، کود شیمیایی، سموم شیمیایی به ترتیب از مقدار 

واحدهای زراعی عالوه بر رسیدن به سود  کیلوگرم در الگوی بهینه )آرمانی( است. همچنین مسئوالن کشاورزی و مدیران 497444

های هخیر و همینطور کاهش میزان مصرف نظر در پی اهداف دیگری از جمله کاهش میزان مصرف آب، با توجه به خشکسالیمورد

-زیریباشد. در واقع مدل برنامهکودهای شیمیایی وسموم شیمیایی و در نتیجه حفاظت محیط زیست و توسعه پایداری کشاورزی می

های زیست محیطی، درآمد اقتصادی خود را نیز نظرگرفتن دغدغهدهد که بتواند همزمان با درآرمانی به کشاورز این امکان را می

ای از اهداف متقابل و گاه متضاد را در خود لحاظ کند. بنابراین مدیران واحدهای کشاورزی حداکثر کند. این مدل قادر است مجموعه

توانند با استفاده از این مدل، وضعیت واحد تحت مدیریت خود گ که نگران آثار جانبی  فرایند تولید هستند میمخصوصا واحدهای بزر

آرمانی، مدیر واحد ریزیدهد که با بکار بردن مدل برنامهگیری مناسب نمایند. نتایج تحقیق نشان میرا بررسی کرده و اقدام به تصمیم

 ها به نحو مطلوبتری استفاده نمود. را به طور نسبی بهبود داد و از منابع و نهادهتواند شرایط الگوی کشت زراعی می
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