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 چکیده
بدیل این بخش اقتصادی، لزوم توجه جدی به مقوله توسعه کشاورزی در جوامع از نقش اساسی برخوردار است. کارکرد بی هدف:

های متعددی است که بهسازی و ساماندهی ستها و سیارساند. دستیابی به این مهم مستلزم اتخاذ برنامهپایدار کشاورزی را می

آباد در شهرستان توان اقدامی بنیادی برای توسعه پایدار کشاورزی برشمرد. دشت سهلالگوی کشت محصوالت کشاورزی را می

له های شدید محیط انسانی و طبیعی مواجه است. در این مقانهبندان یکی از نواحی جغرافیایی شرق کشور است که با محدودیت

وری ید بر بهرهتأکآباد با ریزی آرمانی، الگوی بهینه کشت محصوالت زراعی در دشت سهلگیری از مدل برنامهسعی شد تا با بهره

 های طبیعی تولید هم چون آب ارائه شود.اقتصادی بنیان

فاده شده است. حجم نمونه مورد ها از مطالعات اسنادی و میدانی استمقاله حاضر کاربردی است. به منظور گردآوری داده روش:

ها و ارائه الگوی آباد بوده است. تجزیه و تحلیل دادههای دشت سهلروستا از آبادی 23بردار ساکن در بهره 240مطالعه مشتمل بر 

 ریزی آرمانی یا چندهدفه صورت گرفته است.ای و محاسبه توابع مدل برنامهکشت به کمک تحلیل خوشه

یست محیطی فاقد صرفه است. زهمنشان داد کشت محصول ارزن در الگوی کنونی هم به لحاظ اقتصادی و نتایج  ها:یافته

محیطی برخوردار است. الگو بهینه ارائه شده یستزین اهداف اقتصادی در این محدوده از اولویت برتری در قیاس با اهداف چنهم

 شود.های محدودکننده تولید میا سبب کاهش مصرف مقادیر نهادههریزی آرمانی و در تمامی گروهدر هر دو ساختار برنامه

 ویژه زراعت در محدوده مورد مطالعه.های تولید در بخش کشاورزی بهروز از هزینهنبود آمار به :راهبردهاها/ محدودیت

 رزی.های هزینه / درآمدسنجی برای محصوالت کشاوبازدید میدانی و تکمیل پرسشنامهراهکارهای عملی: 

کند که از ای ارائه می: ویژگی خاص نوشتار حاضر آن است که الگوی بهینه کشت محصوالت زراعی را برای ناحیهاصالت و ارزش

 تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد.یمپذیری باالیی دارد و نتیجه تحقیق لحاظ محیطی شکنندگی و آسیب

 آباد.ریزی آرمانی، دشت سهل، الگوی بهینه کشت، برنامهتوسعه پایدار کشاورزی :هادواژهیکل

 

 

                                                            
ول: ئ. نویسندة مسEmail: mhajipour24@yahoo.com 
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 مقدمه. 1
 . طرح مسئله1. 1

بخش کشاورزی در سازمان فضایی هر سرزمینی دارای نقش 

ی اول، بدیلی است. کارکرد این بخش اقتصادی در وهلهبی

کمک به پایداری حیات انسانی است. پس از آن، کشاورزی به 

صنعت، اثرگذاری در  اولیه بخش وادم کنندگیسبب تأمین

 بخشی از ینتأمتوسعه فضاهای روستایی و محو تدریجی فقر، 

افراد جامعه و تولید درآمد برای خانوارها، عرضه نیروی  اشتغال

بخش صنعت(، ایجاد  یژهوبههای اقتصادی )کار به سایر بخش

 انداز، فعالیتی کم ارزبر،بازار برای محصوالت صنعتی، عرضه پس

امکان تحصیل درآمد ارزی و کمک به برقراری عدالت اجتماعی 

در رشد اقتصادی و توسعه سرزمین از اهمیت برخوردار است 

 ،، چیذری و فعلی؛ یعقوبی231. ص ،1934 مازندرانی،زاهدی)

، 1، جانسون و ملور93. ص ،1930 پور،حجی ؛4. ص ،1931

، 9ی هلند؛ شبکه راهبر1. ص ،2010 ،2؛ سکوایرا44. ص ،1311

 (.14-10، ص.  2000

های تحول جوامع پیشرفته در عرصه جهانی، پویش زمینه

بسیاری از این ممالک،  یافتگیتوسعهگویای آن است که منشأ 

مازاد تولید بخش کشاورزی و پویایی آن بوده که در مراحل 

لنگرودی و تحوالت شده است )مطیعی مبنا سازاولیه توسعه 

، با توجه به این که کشاورزی روینازا(. 34 .ص ،1931شمسایی،

های در تحکیم پایه حال گذاردر کشورهای رو به رشد و در 

 ،2000 ،4کند )گانگن و لیناقتصاد آن نقشی اساسی ایفا می

رشد فزاینده جمعیت در این کشورها نیاز  ینچنهم( و 23. ص

توان گفت تالش در به تولید مواد غذایی را افزایش داده، می

جهت گسترش تولیدات کشاورزی از ضروریات اساسی نظام 

یافته به ریزی است. به بیان دیگر، کشورهای کمتر توسعهمهبرنا

منظور توسعه همه جانبه و پایدار سرزمینی خود نیازمند 

بخش کشاورزی و پیگیری توسعه پایدار کشاورزی  ساماندهی

 .(1.ص ،1933 ،مقدم و متین، کرمیدوستهستند )مهدی

های توسعه پایدار کشاورزی در سه محور امنیت عمده تالش

غذایی، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد در مناطق روستایی است 

که هدف غایی آن ریشه کن نمودن فقر و حفظ منابع طبیعی و 

(. در 1334 ،4باشد )برنامه عمران سازمان مللمی زیستیطمح

تحوالتی است که از  واقع توسعه پایدار کشاورزی ایجاد تغییر و

پذیر، از نظر اجتماعی نظر فنی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه

 .ص ،1934 قابل قبول و از نظر محیطی مطلوب باشد )کوچکی،

(. به بیان دیگر، رهیافت توسعه پایدار به دنبال حداکثر 32

های بخش کشاورزی )اعم از طبیعی وری از ظرفیتنمودن بهره

 محیطییستزنمودن پیامدهای مخرب و انسانی( و حداقل 

(. به 13.ص ،1932 ،پور، گرزین و نجاتی، حجیاست )افراخته

های محیط طبیعی سبب پیوند عمیق بخش کشاورزی با توان

( دستیابی به این مهم نیازمند اجرای 2009 ،1)اندرسون

های مناسب با محیط )انسانی و طبیعی( و ها و برنامهسیاست

جامعه کشاورزان است )محمدی و پذیرفتنی از سوی 

ها و (. در واقع بایستی سیاست203.ص ،1930ترکمانی،

های طبیعی و انسانی اقداماتی را اتخاذ نمود که بر چرخه چالش

فراروی توسعه پایدار کشاورزی به طور شایسته فائق آمد 

های مورد (. یکی از سیاست2011 ،3یآ .ای.جی.آر.یپ )سی.ایی.

ه بهبود نقش اقتصادی بخش کشاورزی و استفاده در زمین

کاهش فشارهای اکولوِژیکی آن در راستای توسعه پایدار، تهیه و 

 تدوین الگوی کشت مناسب برای نواحی مختلف است.

در کشورهایی نظیر ایران، فعالیت کشاورزی در چارچوب 

پذیرد که الگوی کشت در آن بر نظام خرده مالکی صورت می

است. در الگوهای سنتی کشت، هدف از مبنای تنوع محصوالت 

رفع احتیاجات خانوار بوده است. در حالی که در  صرفاًتولید 

دنیای مدرن کنونی نیازهای جدیدی تکوین یافته و برآورده 

ساختن آن نیازمند وجود درآمد کافی روستانشینان است. 

گویی به این نیازها و بهبود سطح درآمد سان، جهت پاسخبدین

های تولیدی و فعالیت در بخش کشاورزی، نظامحاصل از 

گیرد. در ادبیات اقتصادی الگوهای کشت نوین شکل می

 "الگوی بهینه کشت"الگوهای جدید کشت تحت عنوان 
شود و تاکنون به کمک آن بسیاری از مشکالت شناخته می

-تولید محصوالت زراعی، باغی و مرتعی نیز مرتفع شده و بهره

فرد و فزایش یافته است )نقشینهوری عوامل تولید ا

 ،، چیذری، یوسفی و باللیزاده؛کرامت13. ص ،1931همکاران،

1931.) 

ایران با قرارگیری در کمربند خشک جهان و میانگین 

متر در سال( که کمتر از میلی 240بارندگی سالیانه آن )حدود 

(، دسترسی به منابع آب از 1931متوسط جهانی است )زالی،

رود ای آن به شمار میموانع زیستی و توسعه تریناساسی

ترین (. منابع زیرسطحی از عمده19.ص ،1949 نژاد،)صفی

نیاز آبی جامعه است. در بخش کشاورزی به  کنندهینتأممنابع 

درصد از آب استحصال شده از منابع زیرزمینی  32تنهایی 

( که به 224.ص ،1933 شود )قنبری و برقی،صرف تولید می
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ی هم چون ازدیاد جمعیت، افزایش نیاز غذایی، توسعه دالیل

گیری از های اقتصادی، تقاضای بهرهبهداشت و گسترش فعالیت

-(. بدین411.ص ،1331 ،3این منابع رو به فزونی است )بهنیا

-های شدید منابع آب و خشکسالیسان، با توجه به محدودیت

ری تولید ها و نیاز به پایداهای پیاپی، بیالن منفی آب دشت

هایی به منظور کمک به محصوالت باید در جهت اتخاذ روش

های زیرزمینی آب و افزایش راندمان مصرف و بهبود سفره

 توسعه پایدار کشاورزی حرکت نمود )منصوری و کهنسال،

 الگوی دهی الگوی کشت یا تدوینبنابراین سامان؛ (1931

 تولیدی ابعمن هایقابلیت و هاظرفیت با بهینه متناسب کشت

 توسعه به نیل جهت در ضروری گام یک زراعی، هایدشت

 .رودایران به شمار می کشاورزی پایدار

شهرستان نهبندان در شرق کشور یکی از مناطق خشک و 

درصد از جمعیت آن  1/13جنب بیابانی کشور است که 

(. از 11.ص ،1931 پور،سلیمان و حجیروستانشین هستند )فال

فتگی و رفاه، مردم این منطقه )به ویژه یاحیث توسعه

ترین میزان توسعه هستند روستائیان( در کل ایران دارای پایین

آباد یکی (. دشت سهل14. ص ،1931 ،، محمدی و عطار)زیاری

رغم این از واحدهای جغرافیایی شهرستان نهبندان است. علی

که فعالیت اقتصادی غالب روستائیان در این دشت زراعت و 

غداری است، محدودیت در دسترسی به منابع آب در بخش با

های توسعه پایدار و کشاورزی و دیگر مصارف از عمده چالش

 ،1930 پور،شود )حجیدر بخش کشاورزی محسوب می یژهوبه

ریزی گیری از برنامه(. در این مقاله سعی شده تا با بهره33. ص

آباد ت سهلآرمانی، الگوی بهینه کشت محصوالت زراعی در دش

وری اقتصادی آب مصرفی در راستای بر راندمان و بهره یدتأکبا 

 کمک به توسعه پایدار کشاورزی ناحیه ارائه شود.

 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1
در زمینه بحث مورد نظر مقاله تحقیقات متعددی به انجام 

 عبارتند از: هاآنرسیده که برخی از 

ی به تعیین الگوی ( در تحقیق1933محمدی و بوستانی )

بر محدودیت منابع  یدتأکبهینه کشت شهرستان مرودشت با 

ریزی آرمانی استفاده اند. در این تحقیق از برنامهآب اقدام نموده

ها نشان داده است که ریسک تولید بین الگوی شده است. یافته

 رایج و الگوی بهینه دارای تفاوت قابل توجهی است.

ای با استفاده ( در مطالعه1933) ه، صبوحی و قادرزادزمانی

ریزی آرمانی به تعیین الگوی بهینه کشت در سه از برنامه

ساختار و دو سطح اولویت از روستاهای توابع شهرستان سقز 

که الگوی بهینه کشت  اندیدهرسبه این نتیجه  هاآن اند.پرداخته

با اولویت اقتصادی بیشترین درآمد ناخالص را به دست داده 

 .کندیمصت اشتعال بیشتری ایجاد فر

( در تحقیقی با عنوان 2004) 3لیمان و ریسکو-گامز

ی آب در چندمعیاری توابع تقاضای مشتق شده وتحلیلیهتجز

گذاری آب جهت کنترل کشور اسپانیا دریافتند که قیمت

مصرف آب بخش کشاورزی ابزار رضایت بخشی جهت ارتقاء 

 وری آن نیست.بهره

( در منطقه شمال 2001) 10یدمور و جنکینزتانپاکان، م

-شرقی هند به منظور تعیین محصوالتی که همزمان از انرژی

کنند و دارای های موجود در روستا بیشترین استفاده را می

ریزی آرمانی استفاده حداکثر درآمد نقدی هستند از برنامه

بر روی حداکثر  یدتأککه اگر  اندگرفتهنتیجه  هاآنکردند. 

ها از محل آن یازموردندن محصوالتی است که بیشتر انرژی کر

شود، باید به سمت تولید محصوالتی رفت که می ینتأمروستا 

 شود.های آن نیز در روستا تهیه مینهاده

ویژگی خاص نوشتار حاضر آن است که الگوی بهینه کشت 

کند که از لحاظ ای ارائه میمحصوالت زراعی را برای ناحیه

پذیری باالیی دارد و نتیجه تحقیق کنندگی و آسیبمحیطی ش

 ریزان قرار گیرد.مورد استفاده برنامه تواندیم

 شناسی تحقیق. روش2

مقاله حاضر به لحاظ هدف کاربردی و دارای ماهیتی 

ها به کمک مطالعات تحلیلی و ژرفانگرانه است. داده –توصیفی 

دانی از اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در روش می

نامه محقق ساخته، مصاحبه با مطلعین ابزارهایی چون پرسش

نامه به کلیدی و مشاهده استفاده شده است. روایی پرسش

کمک دانش و آگاهی محققین صاحب تجربه در زمینه مورد 

بحث سنجش و پایش شده است. جامعه مورد مطالعه شامل 

ان آباد شهرستتمامی روستاهای دارای سکنه در دشت سهل

پارچه آبادی( بوده است. طبق آمار سرشماری سال 32نهبندان )

خانوار در روستاهای دشت مورد مطالعه  1414تعداد  1934

آباد، روستاهای اند. از میان روستاهای دشت سهلسکونت داشته

خانوار جمعیت به عنوان روستاهای نمونه  20دارای بیش از 

بوده است. تعداد  پارچه آبادی 23برگزیده شد که تعداد آن 

بردار زراعی بهره 240خانوارهای نمونه با کمک فرمول کوکران 

گیری تصادفی ساده انتخاب و تعیین گردید که با روش نمونه

روستاها و  1گری واقع شدند. در جدول شماره مورد پرسش

 1خانوارهای نمونه در هر کدام نشان داده شده است. شکل 
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تاهای مورد مطالعه و تراکم نقشه پراکنش جغرافیایی روس

 دهد.جمعیت در هر کدام از این روستاها را نمایش می

 

  .روستاهای مورد مطالعه و حجم نمونه در هر روستا -1جدول 

 1931 های پژوهش،؛ یافته1934 مأخذ: مرکز آمار ایران،

 نمونه خانوار روستا نمونه خانوار روستا نمونه خانوار روستا

 3 92 فیروزآباد 4 29 کوران دره 29 101 طارق

 3 91 چاه آخوندشفیع 4 20 سنجی علیا 1 21 رای

 10 49 توتسک 13 34 آبادسهل 14 19 کالته خداداد

 3 94 تیغدرعلیا 10 49 سریخان سفلی 3 90 بیدک

 4 20 اسدآباد عرب
-شهرک تجمیع سهل

 آباد
 1 21 چاه جنگلبانی 4 24

 3 90 دستگرد 1 21 شیرشتر 13 33 چاهدراز

 4 22 نوغاب 14 13 مزار سیدعلی 4 20 بندانک

 3 94 گلندر 4 22 کالته میر 3 23 خسروآباد

    3 23 ابراهیمی 20 31 آباداسماعیل

 3 91 سیدمراد 4 29 کالته نو

 

 
 آباد و میزان تراکم خانوار در هر آبادینقشه روستاهای مورد مطالعه در دشت سهل -1شکل 

 1932ای پژوهش، همأخذ: یافته
 

ها و تعیین الگوی کشت بهینه در به منظور تحلیل داده

ریزی آرمانی عمل شده است که در ادامه چارچوب روش برنامه

به اختصار این مدل و نحوه بکارگیری آن در تحقیق حاضر 

 تشریح شده است:

ریزی آرمانی بر مبنای یک مدل ریاضی استوار مدل برنامه

ررسی چند هدفه طراحی شده است. در این بوده که بر اساس ب

بندی توان اهداف را بر مبنای اولویت رتبهریزی میمدل برنامه

ریزی آرمانی متغیر تصمیم وجود کرد. در تابع هدف مدل برنامه

ندارد و به جای آن متغیرهای انحراف منفی و انحراف مثبت را 

تر از توان دید. انحراف منفی مبین میزان دسترسی پایینمی

 یدمؤدهد و انحراف مثبت هدف مطلوب تعیین شده را نشان می

 میزان دسترسی بیشتر از هدف مطلوب تعیین شده است.



 44                                                 ... سازی الگوی کشت محصوالت زراعیبهینه                           م                  چهارسال            

i  ،بیانگر اهداف مورد نظرx  ،بیانگر متغیرهای تصمیم(x)if 

مقدار آرمانی هر هدف را  ibبیانگر مقدار در دسترس هر هدف و 

شود که در تعریف می 1نشان دهد. برای هر هدف تابع شماره 

به ترتیب میزان انحراف منفی و مثبت از اهداف  ipو  inاین تابع 

i (:1931 است )کهنسال و محمدیان، ام 

fi(x)+ni+pi=bi 1 تابع 

توان ریزی آرمانی میبرای حل مسائل با استفاده از برنامه

ریزی آرمانی ریزی آرمانی وزنی و برنامهبه دو روش برنامه

ترتیبی عمل نمود. در این تحقیق به سبب وجود  اولویتی یا

اهداف متضاد در بخش تولید کشاورزی )از منظر کشاورز و 

دولت(، تغییر در اهداف با گذشت زمان و امکان لحاظ آن در 

ها در مدل از گذاری آرمانو هم چنین ایجاد امکان اولویت مدل

 ت.ریزی آرمانی )ترتیبی( استفاده شده اسروش دوم برنامه

-ها به دستهریزی آرمانی اولویتی یا ترتیبی، آرماندر برنامه

شود و سپس اولویت هر دسته هایی تقسیم میها و مجموعه

ها بر دیگر ای از آرمانگردد. بر این اساس، مجموعهمشخص می

شود که آرمان با تقدم ها تقدم خواهد یافت و فرض میآرمان

تر رمان با تقدم پایینباالتر از اهمیت بیشتری نسبت به آ

برخوردار است. در این روش ابتدا بدون در نظر گرفتن مقادیر 

هایی که دارای باالترین تقدم هستند را سایر اهداف، آرمان

داشتن مقدار تابع آرمان با نماید. سپس با ثابت نگهبهینه می

های با تقدم دوم تقدم اول، راه حل بهینه برای اهداف و آرمان

آید. در حالتی که تقدم چند هدف مشابه به دست می تا چندم

باشد، تمامی این اهداف دارای تقدم مشابه در یک مجموعه 

-گیرد و با تعریف ضرایبی )که در اصطالح برنامهآرمانی قرار می

شود( برای هر کدام، ریزی آرمانی، ضرایب جریمه نامیده می

شود. یین میها در میان هر مجموعه تعاهمیت نسبی این آرمان

-تجارب وی داده می برحسبریز و ضرایب توسط برنامه معموالً

ها را برابر با ریزی آرمانی ترتیبی اگر تعداد اولویتشود. در برنامه

L  در نظر گرفته شود، فرم جبری آن به شرح زیر است

 (:1934؛ نجارزاده و رحیمی،1931)سخدری و صبوحی،

 

 

 
های کمی و ارائه ئه سیاستدر این تحقیق به منظور ارا

-آباد، آرمانالگوی بهینه کشت محصوالت زراعی در دشت سهل

های اقتصادی )شامل کسب ها در دو ساختار یا دو گروه اولویت

های ای و مصرف حداقل نهاده آب( و اولویتحداکثر بازده برنامه

)شامل حداقل نمودن مصرف کودهای شیمیایی،  محیطییستز

صرف سموم شیمیایی و حداقل استفاده از حداقل نمودن م

-بندی شده است. )بر اساس نظر بهره( تقسیم11ماشین آالت

برداران مورد مطالعه اهداف اقتصادی در اولویت برتری نسبت به 

های یاد شده به نوعی بوده است.( آرمان محیطییستزاهداف 

 باشد.های آرمانی نیز میمبین محدودیت

ها به بندی آرمانو ساختار اولویتتابع هدف نهایی در د

 شکل زیر بوده است:

 الف( ساختار اقتصادی

 
 محیطییستزب( ساختار 

 
 

انحراف منفی مربوط به هدف حداکثر  1nدر توابع فوق 

تا  3pانحراف مثبت هدف حداقل مصرف آب،  2pای، بازده برنامه

5p  به ترتیب انحراف مثبت هدف حداقل مصرف کودهای

به ترتیب انحراف  7pتا  6pو  ی ازته، فسفاته و پتاسهشیمیای

 8pکش و در نهایت مثبت هدف حداقل مصرف علفکش و حشره

-ماشین وآمدرفتانحراف مثبت مربوط به هدف حداقل کردن 

 آالت کشاورزی بوده است.

از آن جا که امکان ارائه الگوی کشت بهینه 

شدنی است یا در برداران مورد مطالعه امری نتک بهرهبرای تک

-واقع به منظور اجتناب از اریب کلی ناشی از مطالعه بهره

گیری متفاوتی را دارا بردارانی که صفات و رفتارهای تصمیم

و بر حسب دو معیار  kای هستند، با استفاده از تحلیل خوشه

متوسط سطح زیرکشت و میانگین بازده ناخالص در هکتار، 

 بندی شدند.هایی تقسیمگروهبرداران مورد مطالعه به بهره
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 ریزی آرمانی ترتیبیفرآیند انجام تحقیق در چارچوب برنامه -2شکل 

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 تحقیق . مبانی نظری3
مفهوم پایداری و توسعه پایدار در چند دهه اخیر چنان 

و  زیستیطمح که هر بحث جدیدی درباره اهمیتی پیدا کرده 

شود توجه به مقوله پایداری، بحثی ناتمام تلقی می توسعه بدون

پایدار رویکرد مفهوم توسعه (.10.ص ،1932 )بدری و افتخاری،

مسائل اجتماعی، اقتصادی و  در خصوصاست که  بسیطی

 های مختلف انسان مطرح گردیدناشی از فعالیت محیطییستز

 (. به بیان دیگر،111. ص، 1931 ،، تقدیسی و طوسی)بسحاق

بعد اقتصادی  را با یستیزیطو محای از ابعاد اجتماعی لسفهف

؛ 39.ص ،1933، ، اسدی و چوبچیان)کالنتری کندطراحی می

 ،2010 91؛ کرال و تآاو24.ص ،2009 ،21نیومن و راوی

به عنوان وجه وصفی توسعه در بحث  "پایداری"(.233.ص

تی پایدار از جایگاه خاصی برخوردار بوده و مبین وضعیتوسعه

کند. است که امکانات موجود در طول زمان کاهش پیدا نمی

 Teneresیعنی از پایین  Sustenere (Susواژه پایداری از کلمه 

یعنی نگه داشتن( به معنای زنده نگه داشتن گرفته شده است 

)زاهدی و  کندکه بر حمایت یا دوام بلند مدت تأکید می

ری به عنوان یکی (. از منظری دیگر، پایدا33.ص ،1934نجفی،

 ،1333 ،41شود )بوسلاز اهداف توسعه پایدار معنی و تفسیر می

 (.29.ص

-پایدار در قالب مفاهیم متنوعی هم چون بیان چشمتوسعه

ها (، تبادل ارزش412.ص ،1339 ،41اندازها )لی و گرید

(، توسعه اخالقی، بازسازماندهی 41.ص ،1333 ،11)کالرک

خطر نینداختن  به وی آینده بهتر،اجتماعی، فرآیند تحول به س

 ،31؛ آویژیت12.ص ،1933 )صرافی، زیستیطمحکیفیت 

(، توانمندسازی مردم، 9.ص ،1333 ،31؛ اوورتون33.ص ،1333

-های جدید، احترام به دانش بومی، افزایش آگاهیایجاد ظرفیت

؛ 2000 ،31؛ اومانا1934 مازندرانی،ها و اطالعات )زاهدی

اندن انسان به مرحله رضایت از زندگی (، رس2004 ،20دابی

داری بدون اضمحالل، (، نگه1331 ،12خویش )اسکایپ

( و آزادی 192.ص ،2003 ،22گاه زندگی )گانیپشتیبان، تکیه

ها )اوکسین و انتخاب و برابری در دسترسی به فرصت

اما ؛ شودیم( تلقی 1331 ،42؛ آفوف131.ص ،1333 ،32اوکسین

تفسیرهای متنابهی که از توسعه پایدار  رغمبه طور مسلم، علی

 است ایهتوسعپایدار ارائه شده است، بر این تعریف که توسعه
که نیازهای نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن توانایی 

 سازدمیهای آینده برای تأمین نیازهای خودشان برآورده نسل

؛ 910.ص ،2003 ،52، محمودالعالم، وحید مراد و االمینیرا)سیو

( اتفاق نظر وجود دارد. در مجموع 909.ص ،2000 ،62هوگ

مفهوم توان اذعان داشت دارد میهمان طور که تیلور بیان می

، رودبه شمار میتوسعه پایدار مرحله مهمی در تئوری محیطی 

کند جامعه چگونه باید خودش را سازماندهی ثابت می چرا که

 (.2.ص ،2002 ،72)تایلر کند

پایدار کشاورزی بایستی این بخش توسعه جهت نیل به

. اساساً تعریف واحدی برای سازی شوداقتصادی بسامان

، وسنیک، استرویک و دی کاجیرندارد )کشاورزی پایدار وجود 

 ،2003 لیمان و ریسکو،-گامز ؛3.ص ،2002 ،82رنکما

فائو کشاورزی پایدار را مدیریت و حفاظت از منابع (. 9944.ص

تکنولوژی و نهادی در  هاییدگرگوندایت طبیعی پایه و ه

 یهانسلراستایی که متضمن ارضای مستمر نیازهای انسانی 

( تعریف 31.ص ،1934 )نجفی و زاهدی، حاضر و آینده باشد

کند. این چنین کشاورزی در دراز مدت کیفیت محیط و یم

غذا و پوشاک انسان را تأمین  ؛دهدیم منابع طبیعی را ارتقاء

ظر اقتصادی پویایی دارد و کیفیت زندگی کشاورز و کند، از ن

 ،1931 هاتفیلد و کارلن،بخشد )یمبهبود کل جامعه را 

برخی از متخصصان از دید اکولوژیکی به کشاورزی  (.143.ص
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پایدار نگریسته و برخی دیگر، این اصطالح را فراتر از تضمین 

بهجن یرندهدربرگهای اکولوژیکی صرف دانسته و آن را جنبه

های اخالق، رشد پایدار، پایداری نهادها و جوامع روستایی نیز 

-سان میبدین (.41.ص ،1934 مقدم و کرمی،)رضایی دانندمی

وری اقتصادی، سه هدف اصلی کشاورزی پایدار را بهرهتوان 

)کریمی  تماعی عنوان کردو مسئولیت اج محیطییستزکیفیت 

، افتخاریین الدرکن؛ 334.ص ،2003 ،23و منصورآبادی

( که به 39.ص ،1933 ،پورطاهری، فرج زاده و حیدری ساربان

های منظور تفوق در آن بایستی در هر سه بعد یاد شده و زمینه

 مربوط به آن، دگرش اساسی ایجاد شود.

در بخش کشاورزی از ماهیت  یژهوبهتوسعه پایدار 

 ار طلب روند تغییرات رو به بهبودنگری و استمرچندجانبه

 ،1930 ،، شایان، سجاسی و صادقلورخوردار است )خسروبیگیب

گذاری و ایجاد بایستی به منظور امر سیاست روینازا(. 144.ص

هر نوع تغییر متناسب با هدف، از ابزارهای مناسب بهره برد. 

تغییر الگوی کشت و ارائه الگوی کشت بهینه که نوعی تکاپو در 

وری بهرهرزی )افزایش زمینه تحقق اهداف توسعه پایدار کشاو

دهای طبیعی تولید و ساماندهی ساختاری اقتصادی، تقویت بنیا

گیری از رود، مستلزم بهره( به شمار میتماعکارکردی اج -

ها سازی برآوردریزی جهت تدقیقهای چند هدفه برنامهروش

ترین ابزارها جهت به دست آوردن ترکیب است. یکی از متداول

-ریزی آرمانی )هدف( است. برنامه، برنامهمناسب از محصوالت

ریزی ریاضی جهت در ریزی آرمانی به عنوان شکلی از برنامه

گیری توسط چارنز و های چندگانه در تصمیمنظر گرفتن هدف

( و لی 1331(، ایگنیزیو )1314کوپر ارائه و توسط ایجری )

ریزی آرمانی ( تکمیل و گسترش یافت. استفاده از برنامه1332)

بار توسط نیلی، نورث و فورتسان برای در کشاورزی برای اولین

ها در منابع آب صورت گرفته است ریزی و انتخاب پروژهبرنامه

 (.13-20.ص ،1931 فرد و همکاران،)نقشینه

محققان  کشاورزی، عده کثیری از ریزیبرنامه راستای در

 ی نسبتبرتر تکنیک ،آرمانی ریزیبرنامهاستفاده از  که معتقدند

 از هدف ریزیالگوی برنامه است. چرا که خطی ریزیبرنامه به

 واحدهای در واقعی هایگیریدر تصمیم بیشتری پذیریانعطاف

هدف  ریزیبرنامه هایبرتری از یکی. است کشاورزی برخوردار

 به یابی همزماندست است، یافتهتوسعه اخیر یهاسال در که

تاکنون تجارب  .باشدمی دیبناولویت مبنای بر هدف چندین

 ینةدرزمهدف  ریزیبرنامه یریکارگبهنشان داده است که 

ترکمانی ) است تریکنزدواقعیت  به کشاورزی هایگیرییمتصم

(. بر اساس روابط تئوریکی شناخته شده 1934 رحیمی،و حاجی

ریزی توان مکانیزم کنش برنامهدر تحقیق و ادبیات آن می

توسعه پایدار کشاورزی یا به عبارتی مدل آرمانی در راستای 

 ، ترسیم نمود.9شکل مفهومی تحقیق را به صورت 

 
ریزی آرمانی در راستای توسعه مکانیزم کنش برنامه -3شکل 

 پایدار کشاورزی )مدل مفهومی تحقیق(

 1932های پژوهش، مأخذ: یافته

 های تحقیق. یافته4
درصد مرد  34اند، بردارانی که مورد پرسش قرار گرفته بهره

سال بوده  42اند. میانگین سنی افراد حدود درصد زن بوده 1و 

برداران در محدوده مورد بودن بهره سالیانم یدمؤاست که 

 93است.  نفر بوده 4متوسط  طوربهباشد. بعد خانوار مطالعه می

درصد آنان باسواد هستند. در  12سواد و برداران زراعی بیبهره

ان بیشترین فراوانی متعلق به تحصیالت مقطع بین باسواد

 ابتدایی بوده است.

آباد، ساماندهی منطقی الگوی کشت در دشت سهل منظوربه

ای به سه برداران مورد مطالعه با استفاده از تحلیل خوشهبهره

-(. بیشترین فراوانی بهره2بندی شده است )جدول گروه تقسیم

نفر بوده است که دلیل عمده  134برداران در گروه اول با تعداد 

آباد و آن حاکمیت شدید نظام خرده مالکی در ناحیه سهل

شهرستان نهبندان است. متوسط سطح زیر کشت  ینچنهم

های زراعی هکتار و میانگین بازده ناشی از فعالیت 2/4گروه اول 

ریال در هر هکتار برآورد شده  2324140توسط این گروه 

بردار جای گرفته است که بهره 41د است. در گروه دوم تعدا

هکتار و میانگین بازده  2/13متوسط سطح زیرکشت آنان 

ریال برآورد  4401190ناخالص تولیدات زراعی این گروه نیز 



 9/  پیاپی  1  شمارۀ                                                             ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                 24

برداران بزرگ که متوسط شده است. در گروه سوم یا گروه بهره

-بهره 14هکتار بوده است، تعداد  1/41ها سطح زیرکشت آن

برداری بزرگ و یا به عبارت شود. وجود بهرهل میبردار را شام

دیگر مزرعه بزرگ در تقسیمات ارائه شده مرهون تشکیل 

آباد آباد در قسمتی از دشت سهلشرکت سهامی زراعی سهل

که این شرکت سهامی زراعی  1934از سال  درواقعبوده است. 

تا حدودی نظام خرده مالکی شدید حاکم بر ناحیه  پا یافته است

 را تعدیل نموده است.

 مطالعه بردار مورد های بهرهمشخصات گروه -2جدول 

 1931های پژوهش،مأخذ: یافته

 گروه
تعداد 

 برداربهره

متوسط سطح 

زیرکشت 

 )هکتار(

متوسط بازده 

ناخالص تولیدات 

زراعی )ریال در 

 هکتار(

 2324140 2/4 134 اول

 4401190 2/13 41 دوم

 3312200 1/31 14 سوم

هم چون گندم، جو، یونجه  یمحصوالت نوع محصوالت، زنظرا

ای( توسط هر سه گروه مورد مطالعه ای و علوفهو ذرت )دانه

برداران را ترین تعداد بهرهشود. در گروه اول که عمدهکشت می

شود. گردد، تمامی محصوالت زراعی عمده کشت میشامل می

است. ترکیب  در گروه دوم تنها کشت محصول ارزن دیده نشده

الگوی کشت در  بازگوکننده ینوعبهکشت در گروه سوم که 

آباد بوده، در دشت سهل یاسمقبزرگهای برداریمزارع و بهره

دهد که محصوالتی چون گندم، جو، یونجه، ذرت نشان می

 شود.ای( و ارزن کشت میای و دانه)علوفه

راستای ریزی آرمانی تالش شد تا در با استفاده از برنامه

بهینه  سطحهمآباد، ساماندهی الگوی کشت رایج در دشت سهل

های مصرف بهینه نهاده مقدارهمکشت محصوالت و 

الگوی کشت  روینازامحدودکننده تولیدات زراعی تعیین شود. 

ریزی آرمانی بر پایه دو محصوالت زراعی در چارچوب برنامه

بررسی الگوی مطالعه گردید.  محیطییستزساختار اقتصادی و 

( یاسمقکوچکهای برداریبرداران )بهرهکشت در گروه اول بهره

( بر پایه ساختار اقتصادی که دارای اولویت 9نشان داد )جدول 

درصد و جو با  1/43برتر نیز بوده است، دو محصول گندم با 

 کشت یرزیابد. در مقابل سطح درصد کاهش می 3/43

ای ای و ذرت علوفهدانهمحصوالتی چون یونجه، پنبه، ذرت 

مربوط  کشت یرزافزایش خواهد یافت و بیشترین افزایش سطح 

توان اذعان می روینازادرصد خواهد بود.  4/114به یونجه با 

داشت جهت تحقق اهداف ساختار اقتصادی بایستی در الگوی 

-ای و ذرت علوفهکشت محصوالتی نظیر یونجه، پنبه، ذرت دانه

 اقتصادی هستند، سازمان یابد.ای که دارای صرفه 

 یرزبه ترتیب بایستی سطح  محیطییستزبر پایه ساختار 

ای درصد(، ذرت علوفه 2/101محصوالتی چون گندم ) کشت

آباد درصد( در دشت سهل 4/100درصد( و پنبه ) 3/104)

گسترش یابد. از سوی دیگر، کشت محصولی چون جو بایستی 

د و محصوالتی نظیر یونجه و از الگوی رایج حذف شو یطورکلبه

-آن کاهش داشته باشد. بدین کشت یرزای سطح ذرت علوفه

منوط  محیطییستزتوان گفت تحقق اهداف ساختار سان می

به حذف کشت جو از الگوی رایج و جایگزینی محصوالتی چون 

 ای و پنبه است.گندم، ذرت علوفه

 ریزی آرمانیدو الگوی کنونی و برنامهسطح زیر کشت محصوالت زراعی گروه اول در  -3جدول 

 1931های پژوهش،مأخذ: یافته 

 محصول
الگوی موجود 

 )هکتار(

 ساختار اقتصادی

 )هکتار(

تغییرات نسبت به الگوی 

 درصد() یفعل

-ساختار زیست

 هکتار() یطیمح

تغییرات نسبت به الگوی 

 درصد() یفعل

 +2/101 3/1 -43 1 1/1 گندم

 -100 0 -3/43 1 3/1 جو

 -4/34 3/1 +4/114 9/2 01/2 یونجه

 +4/100 1/2 +2/104 2/2 03/2 پنبه

 -3/33 1/1 +111 2 3/1 ایذرت دانه

 +3/104 2/2 +3/104 2/2 1/2 ایذرت علوفه

 0 0 0 0 4/1 ارزن
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های تولید در الگوی کنونی کشت و بق بررسی مصرف نهاده

آباد برای گروه لریزی آرمانی در دشت سهساختارهای برنامه

 شدهارائه(، چنان چه از الگوی 4توان گفت )جدول اول می

استفاده شود و اهداف اقتصادی مدنظر باشد، میزان بازده 

درصد خواهد یافت. چنان چه  4/111ای افزایشی برابر برنامه

ای اولویت داشته باشد، میزان بازده برنامه محیطییستزاهداف 

ها گویای این واقعیت ت سایر زمینهکاهش خواهد یافت. وضعی

به کمک  شدهارائهاست که در پی استفاده از الگوی کشت 

 همریزی آرمانی، هم با اولویت یافتن اهداف اقتصادی و برنامه

 محیطی، مقادیر آن کاهش خواهد یافت.یستز

  مانیریزی آرهای تولید گروه اول در الگوی کشت کنونی و برنامهمصرف نهاده -4جدول 

 1931های پژوهش،مأخذ: یافته

 ساختار اقتصادی الگوی موجود زمینه و نهاده
تغییرات نسبت به 

 درصد() یفعلالگوی 
 محیطیساختار زیست

تغییرات نسبت به 
 درصد() یفعلالگوی 

هزار ای )بازده برنامه
 یال(ر

91343 42310 
4/111+ 

91490 
3/33- 

 -39 93343 -39 44044 49010 آب )مترمکعب(

 -1/33 33 -1/39 34 101 آالت )ساعت(ماشین

 -3/31 1133 -4/32 1411 1140 کود ازته )کیلوگرم(

 -30 334 -3/31 1110 1233 کود فسفاته )کیلوگرم(

 -42 449 -2/11 140 1044 کود پتاسه )کیلوگرم(

 -34 9 -40 2 4 کش )لیتر(سم علف

 -3/33 3 -3/33 3 3 کش )لیتر(سم حشره
 

-برداریبرداران )بهرهرسی الگوی کشت در گروه دوم بهرهبر

( بر پایه ساختار 4های متوسط مقیاس( نشان داد )جدول 

درصد(، یونجه  1/403گندم ) کشت یرزاقتصادی بایستی سطح 

درصد( افزایش یابد و  3/111ای )درصد( و ذرت علوفه 1/144)

الگوی کشت بر پایه این محصوالت شکل گیرد. در عوض 

برآورده ساختن اهداف ساختار اقتصادی، بایستی  منظوربه

 یطورکلبهای کشت محصوالتی چون جو، پنبه و ذرت دانه

ها نشان داد بررسی محیطییستزمتوقف شود. به لحاظ ساختار 

آباد بایستی بر پایه دو محصول که الگوی کشت دشت سهل

و  4/949ای شکل یابد و به ترتیب به میزان گندم و ذرت علوفه

درصد سطح زیر کشت این دو محصول گسترش یابد.  1/211

ای به کشت محصوالتی نظیر جو، پنبه و ذرت دانه ینچنهم

باید از چرخه تولید کنار  محیطییستزسبب نداشتن صرفه 

 گذاشته شود.

  ریزی آرمانیسطح زیر کشت محصوالت زراعی گروه دوم در دو الگوی کنونی و برنامه -5جدول 

 1931های پژوهش،أخذ: یافتهم

 محصول
الگوی موجود 

 )هکتار(
ساختار اقتصادی 

 )هکتار(
تغییرات نسبت به الگوی 

 درصد() یفعل
-ساختار زیست

 هکتار() یطیمح
تغییرات نسبت به الگوی 

 درصد() یفعل
 +4/949 3/3 +1/403 4/3 9/2 گندم

 -100 0 -100 0 02/2 جو

 -1/13 9/2 +1/144 3/4 4/9 یونجه

 -100 0 -100 0 4 پنبه

 -100 0 -100 0 3/2 ایذرت دانه

 +1/211 1/3 +3/111 2/4 1/9 ایذرت علوفه

 0 0 0 0 0 ارزن

های تولید در الگوی کنونی کشت و مطالعه مصرف نهاده

آباد برای گروه ریزی آرمانی در دشت سهلساختارهای برنامه

 شدهارائهالگوی  یریکارگبه( در صورت 1جدول دوم نشان داد )

و در نظر داشتن اهداف اقتصادی با اولویت برتر، میزان بازده 

اما چنان چه اهداف ؛ ای افزایشی خواهد یافتبرنامه

ای کاهش اولویت برتر باشد، میزان بازده برنامه محیطییستز

توان گفت که در ها نیز میخواهد یافت. در خصوص سایر زمینه

، هم با اولویت یافتن اهداف شدهارائه پی استفاده از الگوی کشت

 ، مقادیر آن کاهش خواهد یافت.محیطییستزاقتصادی و هم 
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  ریزی آرمانیهای تولید گروه دوم در الگوی کشت کنونی و برنامهمصرف نهاده -6جدول 

 1931های پژوهش،مأخذ: یافته

 زمینه و نهاده
الگوی 

 موجود
 ساختار اقتصادی

تغییرات نسبت به 

 درصد() یفعلگوی ال

ساختار 

 محیطیزیست

تغییرات نسبت به 

 درصد() یفعلالگوی 

هزار ای )بازده برنامه

 (یالر
133449 132143 

1/102+ 
110123 

2/30- 

 -3/393 1031343 -3/30 113339 143233 آب )مترمکعب(

 -32 133 -1/34 243 211 آالت )ساعت(ماشین

 -9/10 2313 -9/39 4233 4433 کود ازته )کیلوگرم(

 -4/32 2433 -3/33 2313 9433 کود فسفاته )کیلوگرم(

 -43 1001 3/32 1231 1344 کود پتاسه )کیلوگرم(

 -3/42 1 -40 3 14 کش )لیتر(سم علف

 -2/33 13 -4/33 21 24 کش )لیتر(سم حشره

-برداران )بهرهی الگوی کشت در گروه سوم بهرهمطالعه

( بر پایه ساختار 3نشان داد )جدول ( یاسمقبزرگهای برداری

یونجه به میزان  کشت یرزاقتصادی بایستی به ترتیب سطح 

درصد افزایش یابد.  3/211درصد و گندم به میزان  3/911

درصد کاهش  4/43ارزن به میزان  کشت یرزسطح  ینچنهم

ای( ای و دانهیابد و کشت محصوالتی چون جو و ذرت )علوفه

 ید حذف گردد.از چرخه تول کامالً

در  محیطییستزبرآورده ساختن اهداف ساختار  منظوربه

آباد بایستی الگوی کشت ریزی آرمانی در دشت سهلبرنامه

زراعی بر پایه گسترش سطح زیرکشت محصوالتی نظیر ارزن، 

محصول  کشت یرزگندم و جو باشد و عالوه بر این که سطح 

-ای و دانهلوفهیابد، بایستی محصول ذرت )عیونجه کاهش می

 کامل حذف شود. طوربهای( از الگوی کشت 

  یآرمانریزی سطح زیر کشت محصوالت زراعی گروه سوم در دو الگوی کنونی و برنامه -7جدول 

 1931های پژوهش،مأخذ: یافته

 محصول
الگوی موجود 

 )هکتار(

ساختار اقتصادی 

 )هکتار(

تغییرات نسبت به 

 درصد() یفعلالگوی 

-ستساختار زی

 محیطی )هکتار(

تغییرات نسبت به 

 درصد() یفعلالگوی 

 +3/191 3/13 +3/211 2/23 19 گندم

 +2/111 9/19 -100 0 3 جو

 -3/44 1/4 +3/911 2/21 4/3 یونجه

 0 0 0 0 0 پنبه

 -100 0 -100 0 9/3 ایذرت دانه

 -100 0 -100 0 1/1 ایذرت علوفه

 +2/231 3/21 -4/43 3/9 3 ارزن

هییای تولییید در الگییوی کنییونی سییی مصییرف نهییادهبرر

رییییزی آرمیییانی در دشیییت کشیییت و سیییاختارهای برنامیییه

( 3آبیییاد بیییرای گیییروه سیییوم نشیییان داد )جیییدول سیییهل

بیییرای ایییین گیییروه هیییم  یشنهادشیییدهپاسیییتفاده از الگیییوی 

چیییییون دو گیییییروه اول و دوم، در رویکیییییرد اقتصیییییادی 

ای افییییزایش و بییییا رویکییییرد میییییزان بییییازده برنامییییه

ای کیییاهش خواهییید یافیییت. ، بیییازده برنامیییهیطیمحیسیییتز

هییا گویییای اییین واقعیییت وضییعیت سییایر زمینییه ینچنییهم

 شیییدهارائهاسیییت کیییه در پیییی اسیییتفاده از الگیییوی کشیییت 

ریییزی آرمییانی، هییم بییا اولویییت یییافتن بییه کمییک برنامییه

، مقییییادیر آن محیطییسییییتزاهییییداف اقتصییییادی و هییییم 

  کاهش خواهد یافت.
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  یآرمانریزی لید گروه سوم در الگوی کشت کنونی و برنامههای تومصرف نهاده -8جدول 

 5935های پژوهش،مأخذ: یافته

 زمینه و نهاده
الگوی 

 موجود
 ساختار اقتصادی

تغییرات نسبت به 

 درصد() یفعلالگوی 

-ساختار زیست

 محیطی

تغییرات نسبت به 

 درصد() یفعلالگوی 

 -32 213753 +3/553 198755 273584 یال(هزار رای )بازده برنامه

 -2/83 473283 -74 437818 972278 آب )مترمکعب(

 -7/75 375 -7/71 5547 5537 آالت )ساعت(ماشین

 -3/85 55273 -8/39 59717 52871 کود ازته )کیلوگرم(

 -75 7582 -7/74 7927 55578 کود فسفاته )کیلوگرم(

 -7/84 9744 -1/75 2571 2378 کود پتاسه )کیلوگرم(

 -3/35 25 -5/72 98 22 کش )لیتر(سم علف

 -5/11 12 -8/79 74 37 کش )لیتر(سم حشره

 گیرینتیجهبحث و . 5
هر فعالیت اقتصادی انسان در عرصه فضایی به دنبال 

های کشاورزی یابد و فعالیتدستیابی به حداکثر سود شکل می

نیست. امروزه یکی  مستثنادر مناطق روستایی نیز از این قاعده 

های اساسی بشر، لزوم توجه به پیامدها و آثار دغدغه از

تاکنون تبعات  چراکههای انسانی است فعالیت محیطییستز

سوء ناشی از عدم توجه به طبیعت بر زندگی انسان مترتب شده 

همزمان با رویکرد  محیطییستزمالحظات  روینازااست. 

اصلی های توسعه بخش کشاورزی، ها و سیاستاقتصادی برنامه

نیل به توسعه پایدار  منظوربهتکاپو  درواقعبنیادی است. 

سازان فضا و کشاورزی، بنیان و گرایش اصلی عملکرد برنامه

توسعه است. جهت کمک به برآورد ساختن اهداف  یانمتصد

الگوی کشت محصوالت  سازیینهبهتوسعه پایدار در کشاورزی، 

رود. در شمار می در نواحی روستایی یکی از اقدامات اساسی به

این مقاله تالش شد تا ضمن بررسی الگوی رایج کشت 

گیری از مدل آباد با بهرهمحصوالت زراعی در دشت سهل

ریزی آرمانی عالوه بر پیشنهاد الگوی بهینه کشت، سطح برنامه

های تولید نیز تعیین بهینه کشت محصوالت و مقدار بهینه نهاده

 گردد.

شت رایج محصوالت زراعی در نتایج نشان داد الگوی ک

ریزی الگوی منتج شده از برنامه ینچنهمآباد و دشت سهل

بردار مورد مطالعه متفاوت بوده های بهرهآرمانی در میان گروه

، چنان یاسمقکوچکبرداران که در گروه بهره یاگونهبهاست. 

در ساختار  شدهیینتعبردار بخواهد بر پایه اهداف چه بهره

ای و ریزی آرمانی )حداکثر بازده برنامهمدل برنامه اقتصادی

مصرف حداقل نهاده آب( عمل نماید، بایستی در الگوی کشت 

ای که ای و ذرت علوفهمحصوالتی نظیر یونجه، پنبه، ذرت دانه

-اما چنان چه بهره؛ دارای صرفه اقتصادی هستند، سازمان یابد

)حداقل  حیطیمیستزبردار به دنبال برآورده ساختن اهداف 

نمودن مصرف کودهای شیمیایی، حداقل نمودن مصرف سموم 

( باشد، بایستی کشت آالتینماششیمیایی و حداقل استفاده از 

ای جو از الگوی رایج حذف و محصوالتی چون گندم، ذرت علوفه

 و پنبه جایگزین شود.

برداران متوسط مقیاس )گروه دوم( در ناحیه مورد بهره

ای تحقق اهداف ساختار اقتصادی بایستی مطالعه در راست

ای را از الگوی کشت محصوالتی چون جو، پنبه و ذرت دانه

محصوالتی نظیر گندم،  کشت یرزخارج سازند و در مقابل سطح 

برداران ای را افزایش دهند. این بهرهیونجه و ذرت علوفه

بایستی در الگوی  محیطییستزنیل به اهداف ساختار  منظوربه

ای اقدام ورزند و ه به کشت دو محصول گندم و ذرت علوفهبهین

این محصوالت را افزایش دهند. در مقابل جهت  کشت یرزسطح 

ساماندهی الگوی کشت بایستی محصوالتی نظیر جو، پنبه و 

از چرخه  محیطییستزای به سبب نداشتن صرفه ذرت دانه

 کشت کنار گذاشته شود.

نیل به  منظوربه یاسمقرگبزبرداران گروه سوم یعنی بهره

های ساختار اقتصادی بایستی در الگوی کشت خود سطح آرمان

ارزن  کشت یرزیونجه و گندم را افزایش دهند. سطح  کشت یرز

ای و کاهش یابد و کشت محصوالتی چون جو و ذرت )علوفه

برآورده  منظوربهاز چرخه تولید حذف گردد.  کامالًای( دانه

بایستی ترکیب الگوی  محیطییستزر ساختن اهداف ساختا

کشت زراعی مشتمل بر کشت محصوالتی نظیر ارزن، گندم و 

محصول یونجه  کشت یرزسطح  کهیناجو باشد و عالوه بر 
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ای( از ای و دانهیابد، بایستی محصول ذرت )علوفهکاهش می

-کامل حذف شود. از مجموع سه گروه می طوربهالگوی کشت 

شت نمود که محصول ارزن فاقد صرفه بردا گونهیناتوان 

 آباد است.اقتصادی در دشت سهل

-توان اذعان داشت مدل برنامهاساس نتایج کسب شده می

بردار، سبب تغییر مقدار بازده ریزی آرمانی در هر سه گروه بهره

که در ساختار اقتصادی با افزایش  یاگونهبهشود ای میبرنامه

با کاهش این پارامتر  محیطییستز ای و در ساختاربازده برنامه

-در هر سه گروه، مقدار بازده برنامه عالوهبهمواجه خواهیم بود. 

و شرایط فعلی  محیطییستزای در ساختار اقتصادی از ساختار 

ریزی به کمک برنامه شدهارائه، الگوی کشت درواقعبیشتر است. 

 ها سبب کاهشآرمانی در هر دو ساختار و در تمامی گروه

 شود. های تولید میمصرف مقادیر نهاده

 هایادداشت
1- Johnston & Mellor 

2- Sequeira 

3- Irish Leader Network 

4- Gongn & Lin 

5- UNDP 

6- Anderson 

7- CEPAGRI 

8- Behnia 

9- Gomez-Limon & Riesgo 

10- Thankappan, Midmore & Jenkins 

گین کشاورزی سبب تشکیل آالت سنچون رفت و آمد مکرر ماشین -55

شود که نتیجه آن کاهش کیفیت خاک است، این ی سخت زیرین میالیه

 متغیر برگزیده شده است.
12- Newman & Rowe 

13- Cirella & Tao 

14- Bossel 

15- Lee & Greed 

16- Clark 

17- Avijit 

18- Overton 

19- Umana 

20-Dobie 

21- Escape 

22- Gane 

23- Axinn & Axinn 

24- Uphoff 

25- Siwar, Mahmudul-Alam, Wahid Murad & Al-Amin 

26- Hugh 

27- Taylor 

28- De Koeijer, Wossink, Struik & Renkema 

29- Karami & Mansoor Abadi 
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Abstract 
Purpose: Agriculture has a fundamental role in societies. The unique performance of this section 

of economic is the reason for strict attention to sustainable development in agriculture. 

Achieving this important matter needs various programs and policies which include optimizing 

and organizing patterns for cultivating agricultural products as a fundamental action for 

sustainable development in agriculture. Located in Nehbandan, Sahl-Abad Plain is one of the 

geographical regions in east part of the country which has severe restrictions for human and 

natural environment. By using goal programming model, in this study we tried to present 

optimized patterns for cultivating agricultural products in Sahl-Abad plain emphasizing on 

economic efficiency of natural basics for production such as water.   

Methodology: This study is an applied research. For data collection, we used documentary 

research and fieldwork. A sample size of 250 producers living in 28 villages in Sahl-Abad plain 

was studied. Data analysis together with presenting patterns for cultivation has been done by 

cluster analysis and calculating functions of goal programming model or multiple goals.  

Findings: the results show that cultivating millet by current pattern is not economically or 

environmentally affordable. In this context, economic goals have priority to environmental goals 

too. The optimized pattern which is presented in both structures of goal programming and also in 

all groups leads to decrease in consumption of measures of production limiting agents.  
Research limitation: Lack of up to date statistics of production costs in agriculture section 

especially farming in studied regions.  

Practical implications: Field visits and completing questionnaires about costs/ income survey 

for agricultural products. 

Original/value: the special characteristic of this study is that it presents optimized pattern for 

cultivating agricultural products for a region that is fragile and vulnerable environmentally and 

the results of this study could be used by programmers.     

Keywords: Sustainable development in agriculture, optimized pattern for cultivation, goal 

programming, Sahl-Abad Plain. 
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