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 چکیده

دهید کید در اسیتان کرمیان     های انجام شده نشان میی ه و باید بین اهداف متفاوت و گاهاً متضاد، توزیع شود. بررسیاعتبارات کشاورزی محدود بود
ریییی  کند. هدف مطالعد حاضر تخصیص بهیند اعتبارات کشاورزی با اسیتفاده از برنامید  تخصیص اعتبارات کشاورزی از یک مدل مشخصی پیروی نمی

کار، بهره یروین وریبهره ،ینسب تیمیشاخص شامل  6بوده است. در راستای این هدف، از  1393ان کرمان در سال شهرستان شمالی است 9آرمانی در 
های مذکور از روش تحلیل سلسلد مراتبی استفاده شد. برای تعیین ضریب اهمیت شاخص ونییاسیمکان بیکود و ضر وریبهره ن،یزم وریآب، بهره وری

دهد کد وضعیت فعلی تخصییص اعتبیارات کشیاورزی    های شش گاند نشان میاستفاده شد. نتایج تجربی بر پاید شاخص پرسشنامد خبرگان 20فازی و 
هیا از یکنیواختی و تعیادل نسیبی بیشیتری برخیوردار اسیت. در        بهیند نیست. اما در وضعیت تخصیص بهیند، توزیع اعتبارات کشاورزی در بین شهرستان

، دارای ارزش بهتری هستند. بر حسب نتایج بد دسیت آمیده، بیرای    ر گرفتد شده نسبت بد وضعیت موجودهای درنظوضعیت تخصیص بهیند، اکثر آرمان
، راور و زرند بید ترتییب   بافت، ریبردس ،شهربابک رجان،یرفسنجان، سهای شود کد مییان اعتبارات کشاورزی شهرستانتوزیع بهیند اعتبارات پیشنهاد می

ی کشیاورز میلیارد ریال کم شود، تا تخصیص اعتبارات  6و  177میلیارد ریال اضافد و شهرستان کرمان و بم بد ترتیب  2و  5، 8، 18، 25، 62، 65حدود 
 تر گردد.های مختلف، بهیند و یکنواختدر شهرستان

 
 سازی، تحلیل سلسلد مراتبی فازی، کرمانرییی آرمانی، بهیند: اعتبارات کشاورزی، برنامدی کلیدیهاواژه
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 کیی همواره بد عنوان  افتدیاز مناطق کمتر توسعد  تیرفع محروم
کشیور مطیر     یاجتمیاع  و یتحقق عدالت اقتصیاد  یچالش در راستا
و  یلی یجنگ تحم ،ییایجغراف یانیوا لیمتعدد از قب یلیبوده کد بد دال

گیذاری و  دیسیرما  تیی آن، عوامل محدودکننده امن از یناش هاییناامن
تییرین ابیارهییای یکییی از مهییم(. 11محقییق نشییده اسییت   ارات،اعتبیی

راهبردی برای رسیدن بد اهداف هر کشور قیانون بودجید و اعتبیارات    
هیا، برنامید  ها، اولوییت ترین ابیار پیگیری سیاستاست. اعتبارات مهم

ها است. از این رو، شناخت صحیح ایین  رییی، اصال  و تعدیل فعالیت
ولی آن و همچنین شیوه تخصیص بهینید آن از  ابیار و بد کارگیری اص

دهد کد الگوهای (. مطالعات نشان می2اهمیت زیادی برخوردار است  

                                                           
 کشاورزی، اقتصاد گروه ، استاد و استادیاردکتری التحصیل فارغبد ترتیب  -4و  2، 1

 ، کرمانباهنر شهید دانشگاه
 (Email:hmehrabi@uk.ac.ir             * نویسنده مسئول: 

 ، کرمانباهنر شهید دانشگاه ریاضی، گروه دانشیار -3
 ، تهرانتهران دانشگاه مدیریت، گروه ادیاراست -5

DOI: 10.22067/jead2.v32i1.66855 
 
 

 

 
 

سنتی تخصیص بودجد، کیارا و مناسیب نبیوده و نیابرابری و افییایش      
 (. 16شکاف بین مناطق را در پی دارد  

مهمترین وجد مشترک توزیع بودجد و اعتبارات، بهینید و کیارایی   
ها است؛ طوری کد ضیمن بهبیود عملکیرد میالی دولیت،      یع آندر توز

منجر بد کاهش نیابرابری و افییایش سیطح توسیعد ییافتگی منیاطق       
مختلف شود. در همین راستا، محققان همواره در تیالش بیرای ارا ید    

سیازی ریاضیی بیرای    هیای بهینید  رویکرد علمیی و مبتنیی بیر روش   
(. یکیی از  18انید   بوده تخصیص بهیند و کارای منابع مالی و اعتباری

است کد بید دلییل    6یآرمان ییریبرنامدسازی ریاضی، نمودهای بهیند
هیای زییادی   های عملی، از جیذابیت گیریانطباق و نیدیکی با تصمیم

برخوردار است. از این رو از دهد هشتاد میالدی بد بعد توسعد کاربردی 
رد وسییع برنامید  ای داشتد و مطالعات اخیر بییانگر کیارب  قابل مالحظد

(. در مطالعیات  2هیای میدیریتی اسیت     گیریرییی آرمانی در تصمیم
-رییی آرمانی استفاده شده کد بد برخی از آنتجربی بسیاری از برنامد

رییی آرمیانی بیرای   ( از برنامد19شود. سونی و همکاران  ها اشاره می
محصول صیفی و شیتوی بیا توجید بید      13تخصیص آب و زمین بین 
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ملی چون خاک، آب و هوا، توپوگرافی و فشردگی کشت، نیاز آبیی  عوا
محصوالت، منابع آبی و شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقید اسیتفاده   

آب، زمین، درآمد ناخالص، کالری کیل و  مطالعد عوامل  نیدر اکردند. 
پروتئین حاصل از محصوالت بد عنوان هدف در نظر گرفتد شید و بیا   

ییان تأثیر پارامترهای مختلف بیر تخصییص   انجام تحلیل حساسیت، م
( در مطالعید 7آب و زمین را مورد بررسی قرار دادند. گومی و ریسوگ  

متضیاد   اریی مع نیبا چند تیتابع مطلوب قیاز طر رارفتار کشاورزان ای 
ها برای انجام تحقیق مورد نظر و تخمیین  آن. ی قرار دادندبررسمورد 

ریییی آرمیانی اسیتفاده کردنید.     نامدتابع مطلوبیت جانشین، از روش بر
گذاری آب جهت کنترل مصیرف آب بخیش   نتایج نشان داد کد قیمت

 ،ای( در مقالد20تانگ  بخش و مفیدی نیست. کشاورزی ابیار رضایت
بنیدی تخصییص بودجید    ییت اولوو  بندیرتبد یبرا یفاز هایاز روش

ه از هیوش  بودجد با استفاد صیاز تخصی کد مثالوی در  استفاده کرد.
روش کیارا در   کیی کید   ؛ نشان دادداد د ارا FAHPو روش  یمصنوع
( با 8ن  او همکار میهل است. یفاز AHP بودجد استفاده از صیتخص

برتر  هایاز بانک یکیشش هدف  یآرمان ییریاستفاده از مدل برنامد
ثیروت سیهام، درآمید،     ت،یکاهش مسئول ،ییانباشت دارا یعنی ،یمالی

 یمیورد بررسی   یمال هایمطلوب در صورت تیریوارد مدو م یسودآور
کد تمام شش هدف بد طور کامل بد دست  دادنشان  جدینتقرار دادند. 

 یراهنمیا بیرا   کیی بید عنیوان    توانید یمی  یشنهادیآمده است. مدل پ
مقابلد با  یبرا هایییو توسعد استراتژ یریگمیدر تصم یموسسات مال

( در 9جیوانان و همکاران   ه شود.استفاد یمختلف اقتصاد یوهایسنار
ریییی آرمیانی بید    یک مطالعد در زمیند کشاورزی با استفاده از برنامید 

هیا  سازی عملکرد تعیدادی از محصیوالت زراعیی پرداختنید. آن    بهیند
رییی آرمیانی در کشیاورزی   سازی و برنامدهای بهیندمعتقدند کد مدل

در مطالعیات   .قرار گرفتنید در مقایسد با سایر علوم کمتر مورد استفاده 
( با طراحی یک مدل ریاضیی بید بررسیی    2داخلی نیی آذر و قشقایی  

-های کشور پرداختدتخصیص بهیند بودجد حمایتی دولت از شهرداری

های تخصییص اعتبیارات در   اند. در این مطالعد اهمیت و وزن شاخص
های هر استان را مشخص نمود؛ سپس نمره سطح استانی و شهرداری

اصلد وضع موجود هر شهرداری تا وضع مطلوب را کد رفع محرومیت ف
اند. همچنین نمره تخصیص یافتد بد هیر شیهرداری   است، تعیین کرده

محاسبد و با استفاده از مدل ریاضی طراحی شده، تخصیص اعتبیارات  
شهرداری انجام شد. نتایج این مطالعد بیانگر بهیند نبیودن تخصییص   

های است. همچنین رحمانی فضلی و عیرب  بودجد کشور بد شهرداری
 بهینید  تخصییص  جهیت  را آرمیانی  ریییی برنامد مدل یک( 18مازار  

 تحقیق  در راسیتای را طراحی کردنید. ایین میدل     بودجد منابع استانی

 نیر   کاهش شامل کشور اجتماعی و اقتصادی کالن عمده هایآرمان

 سیطح  و الاشیتغ  و تولیید  افیایش و درآمدی نابرابری بیکاری، کاهش

 هیا اسیتان  برای حاصل از این تحقیق نتایج باشد.می اجتماعی سرماید

 سیهمی  اسیتانی  بهیند تخصیص در نسبی همگرایی داد کد اوالً نشان

 تعیین هایآرمان تحقق دارد. ثانیاً وجود کشور عمومی بودجد اعتبارات

 سطو  باالتری تخصیص نیازمند یافتدتوسعد بیشتر هایاستان در شده

میی  یافتید توسیعد  کمتیر  هایاستان بد نسبت ایبودجد و مالی منابع از
 . باشد

منیابع و نامحیدود بیودن     تیبید علیت محیدود    یکنیون  یایدر دن
 یروشی  یرکارگی بد هااز سازمان یاریبس یمسئلد اصل ،جامعد یازهاین

 باشید. یمی   اعتبیارات(  بودجد ریاز منابع محدود نظ ندیاستفاده به یبرا
متفیاوت   هایشهرستان او ی هابخش نیب اتاعتبار عیتوز یبرا معموالً

کد بید علیت وجیود نظیرات و      شودیارا د م یمختلف هایدستورالعمل
بوده  نفعیذ هایگروه نیبحث و جدل ب یسال ق مختلف، همواره مبنا

استفاده  یاضیساده ر هایموارد از فرمول یکد در برخ یاست. بد طور
 کینظرات  ایگذشتد و  هایسال یبر آمارها یمتککد صرفاً  شده،یم
برخیوردار   یقیو  یکیتئیور  یکارشناس بوده و از مبنا یتعداد معدود ای

بیاز بیوده    یسخصی  قدیسیل  ایی و  دهیابراز عق یجا نینبوده است. بنابرا
بدون دخالیت نظیرات    ،جامع یبد الگو  ازیمسا ل ن لیقب نیاست. در ا

 شیده یاحساس می  نفعیذ یهاروهگ ایو  راداعمال فشار اف ایو  یشخص
هیای انجیام   بررسیی  .باشید یم ییمرتبط ن هایبد حوزه میکد قابل تعم

دهد، کد مطالعات بسیاری در زمیند تخصیص بودجید و  شده نشان می
سیازی انجیام   های بهیندها، با استفاده از روشاعتبارات در سایر بخش

ی، جهیت  ولی تاکنون در سطح خرد و کیالن هییت تیوجه    .شده است
هیای اقتصیادی   توزیع بهیند اعتبارات کشاورزی با تمرکی بیر شیاخص  

مخصوص بد هر منطقد، و بد کارگیری روش یا میدلی خیاص؛ نشیده    
در حوزه توزیع اعتبیارات کشیاورزی،    در راستای خالء تحقیقاتیاست. 

ها و مدلی جهت توزیع اعتبارات این پژوهش بد دنبال طراحی شاخص
رییی آرمانی، در استان کرمان برای ه از مدل برنامدکشاورزی با استفاد

-، بهیره 1شاخص مییت نسیبی  6است کد در این راستا از  1393سال 

و  5وری کیود ، بهیره 4وری زمین، بهره3وری آب، بهره2وری نیروی کار
 تیاست کد مسیئول  نینکتد مهم ا استفاده شد.، 6ضریب مکانییاسیون

کامالً مسیتقل   یسازمان کشاورزبد دو  ی استان کرمانبخش کشاورز
منطقد میورد   .و مجیا بنام  حوزه شمال و حوزه جنوب( داده شده است

حیوزه شیمال اسیتان کرمیان اسیت کید شیامل         ق،یی تحق نیمطالعد ا
 رجان،یبیم، رفسینجان، راور، زرنید، سی     ر،یبافت، بردسی  هایشهرستان

 .باشدیشهربابک و کرمان م

 

 هاروشمواد و 

                                                           
1- Relative advantage  
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3- Water productivity  
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( ارا د شده، 5یی آرمانی کد توسط چارنی و کوپر  ریرویکرد برنامد

اسیت. ایین    1گیری با چنید هیدف  یکی از رویکردها در مسا ل تصمیم
سیازی ریاضیی، بیر مبنیای فضیای      هیای بهینید  مدل در رده رویکرده

های تدوین شده، قرار دارد. در نهایت جواب گیری و محدودیتتصمیم
تابع هدف با توجید بید قییود    سازی بهیند و شدنی را در راستای بهیند

رییی آرمانی، اهیداف مسیئلد   دهد. در مدل برنامداعمال شده ارا د می
باشد، لذا جیواب مسیئلد   رسیدن بد سطوحی مناسب از توابع هدف می

با لحاظ  ،یآرمان یییربرنامد کردیدر رو (.17ترین گییند است  مناسب
 در .شیوند یمی  فیتعر هاتمحدودی قالب در را هاآرمان ،یانحراف ریمتغ

سید عنصیر    یآرمیان  ییریمسا ل با استفاده از فرمت برنامد سازیمدل
 (.6  دباشیم ازیمورد ن یاصل

کید   ؛یخطی  ییریمعمول در برنامد یاقتصاد هایتیمحدودالف( 
 هیای تیمحیدود  ایی منیابع   هایتیمحدود انگریب کدنای خاطر بد هاآن

. ابنید ی ریی یتغ توانندینم شند؛بایم میتصم طیشده از جانب مح لیتحم
میی  و شیرایط محیطیی   عوامل، همان میتصم طیجانب محمنظور از 
ها، بیر  های شهرستانپتانسیل وضو  و حتی با وجود تواناییباشند کد 

تیوان  روی توزیع اعتبارات کشاورزی تاثیر دارند کد بد عنوان مثال می
زنیی  قیدرت چانید   های دولتیی، ، آیین نامدگیرانبین تصمیم رقابتبد 

 . اشاره کرد.و..ها مدیران شهرستان
و  یتیریمید  هیای اسیت یس انگریی هدف؛ کید ب  هایتیمحدودب( 

جسیتجو   رندهگیمیتصم قیسطو  مورد نظر اهداف گوناگون کد از طر
 . باشدیم شوند،یم

کد انحرافات موزون از سطو  مورد انتظار اهداف را  تابع هدف؛ج( 
 (.6کند  یحداقل م ن،یمع بندیبر طبق رتبد

در این بخش، بد منظیور تخصییص بهینید اعتبیارات کشیاورزی      
طراحی  رییی آرمانیبرنامد ها، مدلاستان کرمان با لحاظ تحقق آرمان

، عددی گاندی ششهاهدف یک از در این روش، برای هر شده است.
د مبنی بر سپس تابع هدف مربوط شد.آرمان تعیین هر مشخص برای 

شیود.  می ( نوشتد3ها بد صورت رابطد  ردن انحراف از آرمانحداقل ک
گردد کد مجموع وزنی انحراف هر هیدف را  پاسخی جستجو می نهایتاً

در . نمایید  لنسبت بد آرمان تعییین شیده بیرای همیان هیدف، حیداق      
بیید صییورت  کشییاورزیراسییتای تخصیییص بهینیید منییابع اعتبییارات  

ام iشهرستان  یکشاورز تاعتبارامقدار در بخش کشاورزی شهرستانی 
 ixشود.تعریف می (1رابطد   ( بد صورت 

 

                                        1)  
 یهاست. مجموع اعتبارات کشاورزبیانگر تعداد شهرستان Nکد    

درصید   70از  شیموجیود بی   تیدر وضعو است  aها برابر با شهرستان

                                                           
1- Multiple Objective Decision Making (MODM) 

Problems   

 ریاست و سیا  افتدیبد شهرستان کرمان اختصاص  یات کشاورزاعتبار
 اند؛کرده جذب ی راکشاورز اعتبارات از درصد 30 از کمتر هاشهرستان
 :بنابراین

                                                           )2  
های عمده تواند براساس شاخصمی کشاورزی تخصیص اعتبارات

ام Kقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی باشید. لیذا مقیدار شیاخص     ا
ات شود. تخصیص اعتبیار تعریف می  ikCبا  ام برابر iشهرستان ای بر

شهرستانی بد سیطح میورد    هایدر راستای رسیدن شاخص کشاورزی
های مدل کد در حالیت کلیی بیا    آرمانگیرد. بنابراین هدف صورت می

آرمیان   ده شده است، نشانگر مقدار مورد هدف هرنمایش دا نماد

ام iاعتبارات کشاورزی بد شهرسیتان   تخصیص مدلخواهد بود. هدف 
 ixسازی فاصلد ( بد عنوان متغیرهای تصمیم مسئلد در راستای حداقل

. بدین ترتیب است (kg  ( از مقادیر آرمانیikCهای شهرستانی  شاخص
هیای مسیئلد   باشد، در این صورت تعداد آرمان Kها اگر تعداد شاخص

هیا نسیبت بید سیایرین     غالباً بعضی از هدف خواهد بود. Kبرابر با نیی 
توان با کمک ضرایب وزنیی  اهمیت بیشتری دارند. چنین تفاوتی را می

شیوند،  مربوط میی  و  کد بد ترتیب بد متغیرهای  و  

بد صورت فرمول وارد کرد. این ضیرایب وزنیی اهمییت نسیبی نتیایج      
سنجد. در این مطالعد، ضرایب وزنی هر یک از حاصل از انحراف را می

مقایسات زوجیی کید    ها، از طریق استخراج اطالعات پرسشنامدآرمان
توسط خبرگان تکمیل شده و بد روش تحلیل سلسیلد مراتبیی فیازی    

 شود. روش تحلیل سلسیلد مراتبیی فیازی بیرای    الیی شده، تعیین میآن
 سید یپرسشینامد مقا  تکمیل ها وداده یآورهنگام جمع زمانی است؛ کد

. در نتوان پیدا کیرد  یزوج ساتیمقا یبرا یو قطع قیدق ریمقاد یزوج
در  رندهیگمیکد بتوان بد تصم اشیمب یمیبد دنبال مفاه دیبا طیشرا نیا
از  یکی ی یفیاز  مجموعید  یمناسب کمیک کنید. تئیور    میتخاذ تصمإ

در  میدر اتخیاذ تصیم   رنیده یگ میتواند بید تصیم  یاست کد م یمیمفاه
 منظور نیکمک کند. بد هم قیعدم وجود اطالعات کامل و دق طیشرا

 یسلسلد مراتبی  لیتحل ندیفرآترکیب شده و  AHPاین تئوری با روش
هیی تصیمیمات   دبنیدی و وزن را جهیت رتبید  ( Fuzzy AHP  یفیاز 

 مختلف بد وجود آورده است.
در نظر گرفتید   آرمانشش  مسئلد دستیابی بد سطو اصلی  هدف

در بخیش کشیاورزی    ،های کلیدی هر شهرستانرمتغیبا توجد بد  شده
باشید؛  می (8( تا  3روابط  صورت د بطراحی شده  مدلبنابراین است. 

( محیدودیت 8( تیا   4( هدف مدل طراحی شده و روابط  3کد رابطد  
 باشند.رییی آرمانی میهای مدل برنامد

 

Min:   3)          
s.t: 
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 4)                         

                                            )5  
                                                   )6  

                                                         )7  
     

                       )8  
 در این مطالعد،

 کل اعتبارات کشاورزی استان؛: 

 ؛ماiن اعتبارات کشاورزی شهرستا :

 ؛ماiشهرستان ای ام برKاخص مقدار ش :

 ؛امi رییی در شهرستانحداکثر مییان آب قابل برنامد :

 ؛امi ضریب تبدیل آب کشاورزی شهرستان :
C : میلییارد   6.3حداقل اعتبارات کشاورزی هر شهرستان کد برابر

ایین  ریال در نظر گرفتد شده است، کد با توجید بید نظیر کارشناسیی     
 حداقل انتخاب شد؛

 ؛  ضرایب وزنی مربوط بد: 

 ؛ ضرایب وزنی مربوط بد: 

 ؛انحراف منفی از آرمان: 

 ؛انحراف مثبت از آرمان:

N: و  هاتعداد شهرستان 

K :باشد.رفتد میها در نظر گتعداد آرمان 

کد  ها استیعنی آرمان های کلیدی مدلمحدودیتبیانگر ( 4د  یق
در راسیتای   هیا تخصیص یافتد بید شهرسیتان   کشاورزی اعتباراتباید 

 اعتبیارات  مجمیوع دهید کید   می نشان (،5قید   د.نباش هاتحقق آرمان
 در اسیتان کیل   اعتبارات کشاورزیبرابر با  باید هاشهرستان کشاورزی

 گرفتید  نظیر  در را هیا در شهرستان یمنابع آب تی( محدود6  دیق .باشد
( و منیابع آب قابیل   ib  آب لیتبید  بیام، ضیر iشهرستان  برای است،

 شیده اسیت، پیس هیر     فیی (، تعرام  iدر شهرسیتان   ییریی برنامد
شده  ییریشهرستان مجاز بد برداشت حداکثر از منابع آب قابل برنامد

عوامیل   نیعامل در ب نتریآب محدود کنندهجا کد از آن .باشدیخود م
در میدل   رونیی از ا باشید، یاسیتان کرمیان می    یبخش کشیاورز  دیتول

لذا  .آن درنظر گرفتد شده است یبرا یرآرمانیاز نوع غ ییهاتیمحدود

از  کیی برداشت آب؛ بد هیر   یبرا یطیشده است کد حداقل شرا یسع
 برداشیت  تبد ظرفی توجد با  شود الاعم جداگاند طور بد هاشهرستان

مجمیوع برداشیت آب کیل     یمیدل بیرا   نیهر شهرستان(. همچن آّب
 ری. اما سیا ردگیمی نظردر آرمانی صورتبد تیمحدود کی هاشهرستان

 برای هر یک از نیستند،بد اندازه عامل آب محدود کننده،  چونعوامل 
 فتد شده اسیت. در کل استان، در نظر گر یآرمان تمحدودی فقط هاآن
رییال   Cام بایید حیداقل   i ( بییانگر ایین اسیت کید شهرسیتان     7  قید

کید کلیید   کند می( بیان 8  اعتبارات کشاورزی دریافت کند. نهایتاً قید
بایید  و اعتبیارات کشیاورزی هیر شهرسیتان،     منفیی   ،مثبیت  انحرافات

 .(19  باشنداعدادی نامنفی 
 کید اسیت   نبیر ایی   فرض ها،آرمانمقدار هر یک از  یطراح یبرا

 کیرده؛ میدل را حیل    گاهآن. مدل تک آرماند است کیمدل مورد نظر 
های در نظیر گرفتید در   آرمان .شودمی محاسبد هر آرمان مقدار سپس

 این مطالعد شامل موارد زیر است.

 

 الف( مزیت نسبی

ریییی  مییت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامید 
و بد معنای توانایی یک کشور یا یک منطقید   تولید، صادرات و واردات

دهید کید   در تولید یک کاال با هییند کمتر است. این نظرید نشان میی 
هر کشور یا منطقد با توجد بد فراوانی اسیتعدادهای طبیعیی و سیطو     

وری عوامیل تولیید، بید طیور نسیبی در تولیید گیروه خاصیی از         بهره
معتقدند کد بیرای توسیعد   پردازان محصوالت مییت دارد. بیشتر نظرید

هیای  صادرات هر کشوری، از جملد اقدامات ضروری، شناسایی میییت 
در این مطالعد از روش  (.41 د باشنسبی و توجد بد بازارهای هدف می

ضریب مکانی بد عنوان ابیار تحلیل مییت نسبی استفاده شد. ضیریب  
ال مکانی بر اساس متغیرهای مختلفیی ماننید ارزش افییوده ییا اشیتغ     

 ( آورده شده است.9کد در رابطد   شودها محاسبد میفعالیت

           )9  

 ، مطالعد نیدر ا
riVD ارزش افیوده بخش زراعت و باغبانی در شهرستان :iام؛ 
iVD کل ارزش افیوده بخش کشاورزی شهرستان :iام؛ 

rnVDباغبانی در استان کرمان؛ : ارزش افیوده بخش زراعت و 

 nVDکل ارزش افیوده کشاورزی استان کرمان و : 
iLQ:   مییت نسبی شهرستانi.ام است 

 ضریب مکانی میورد اسیتفاده در ایین مطالعید از شیاخص ارزش     
های اقتصادی شهرستان نسبت بد ارزش افییوده همیان   افیوده فعالیت

 یمکیان  بیکید ضیر   یشهرستان فعالیت در کل استان سنجیده شد. هر
رفیاه   شیافیا یبرااست و برخوردار  تیداشتد باشد از می کیاز  شتریب

 هیای تیبد فعال شتریبد توجد ب ازیمنطقد ن یو توسعد اقتصاد یاجتماع
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واحید اسیت،    یمکیان  بیضر یکد دارا یدارد. شهرستانآن شهرستان 
نیاز  باشد؛می خودشمصرف  یکد فقط پاسخگواست  یتیوضع یدارا

در ایین مطالعید    .(14بد واردات و توان صادرات آن فعالییت را نیدارد    
و کمترین میییت   1.59باالترین مییت نسبی را شهرستان سیرجان با 

 دارا است. 0.29نسبی را شهرستان کرمان با 

 

 وری آبب( بهره

هیای  کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده اصلی توسعد فعالییت 
رود. افیییایش روزافیییون جمعیییت و مییی راشییماقتصییادی آینییده بیید 

های کمی منابع آب، مدیریت هدفمند منیابع آب را بییش از   محدودیت
ریت ینماید. بنابراین حفاظت از منابع آبی و اعمال مدپیش ضروری می

خصوص در بخش کشاورزی از د ب آبیبرداری از منابع صحیح در بهره
وری آب بییانگر مقیدار   رههی ب (.4  باشید ای برخیوردار میی  اهمیت ویژه

محصول تولیدی یا درآمد حاصلد بد ازای هر واحد آب مصرفی اسیت.  
اقتصییاددانان بییرای حییل مشییکل تولییید غییذا از منییابع آب محییدود و 

کننید  روید محصوالت کشاورزی، پیشنهاد میی جلوگیری از واردات بی
-هوری فیییکی و در نهایت بهبود بهیر تنها راه موجود افیایش بهرهکد 

وری، از تقسیم مقدار یا ارزش محصیول  بهرهوری اقتصادی آب است. 
 نیی در ا(. 21 آیید  بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بد دست می

 (.21( استفاده شد  10وری رابطد  از شاخص بهرهمطالعد 

 j=1, 2, 3, 4                                         10)  
 مطالعد، نیدر ا

ijIP: وری نهاده هبهرj ام در شهرستانiم؛ا 

iVDافیوده بخش کشاورزی در شهرستان  ش: ارزiام و 

ijX مقدار نهاده :j ام در شهرستانi.ام است 
وری چهیار  در این مطالعد، بر حسب آمار و اطالعات موجود، بهیره 

 عامل شامل آب، زمین، نیروی کار و کود میورد اسیتفاده قیرار گرفتید    
ام اسیت. آب در  iام در شهرسیتان  jمعرف مصرف نهاده  ijXاست؛ کد 
ام iشهرستان  یکشاورز هاینیزمام بر حسب متر مکعب، iشهرستان 

بر حسب هکتار، نیروی کار شاغل در بخش کشیاورزی در شهرسیتان   
iسال، و مییان کود مصیرفی شهرسیتان   -نفر -ام بر حسب روزi  ام بیر

ها بر حسب میلیون ریال وری همد نهادهبهره حسب تن است. بنابراین
 بر واحد نهاده بد دست آمد.

بیا   بیی راور، زرند و بافیت بید ترت   هایآب در شهرستان وریبهره
مکعب در رتبد اول تیا سیوم و    بر متر الیر 13289و  12835، 15565

و  7981، 8066بیا   بیی کرمان، شهربابک و بم بید ترت  هایشهرستان
قیرار  آب  وریبهیره  یینپیا هیای  در اولوییت مکعب  ربر مت الیر 4286
 .دارند

 

 وری نیروی کارج( بهره

ینید تولیید و ارا ید    آامروزه، نقش و اهمییت نییروی انسیانی در فر   
تیرین عامیل مشیخص شیده     خدمات در جوامع بشری بد عنوان مهیم 

وری نییروی انسیانی   وری خصوصاً بهرهاست. بنابراین رشد باالی بهره
 دهید های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار میی لیتکار همد فعا

مهیم هیر    هیای شاخصوری منابع انسانی یکی از . بنابراین بهره(21 
در نظر گرفتد شده است  شهرستان برای تخصیص اعتبارات کشاورزی

طبق محاسبات این تحقیق  ( محاسبد شده است.10کد همانند رابطد  
کیار   یرویی ن وریرفسنجان بهره شهربابک و رجان،یس هایشهرستان

نفر در سال در رتبد اول  بر الیر ونیلیم 360و  393، 417با  بیبد ترت
 ونیی لیم 253و  286با  بیو بم بد ترت ریبردس هایتا سوم و شهرستان

 .باشندا میکار را دار یروین وریبهره نترینیینفر در سال پا بر الیر

 

 وری زمیند( بهره

م تولید در کشاورزی است. بیا وجیود پیشیرفت   زمین از عوامل مه
وری زمین، بد دلیل رشید زییاد جمعییت،    های فناوراند و افیایش بهره

زمین در کشورهای در  بد فیونی است. مخصوصاً اهمیت این نهاده رو
حال توسعد کد بیشتر مردم درگیر در کشاورزی اولید، تولییدات دامیی،   

بیرای توسیعد مسیتقیماً بید      جنگلداری و ماهیگیری هستند و فعالییت 
پس زمیین بیا توجید بید     . کیفیت اراضی و منابع آن پیوند خورده است

های منحصر بد فیرد آن، مثیل نیاهمگنی و غیرمنقیول بیودن،      ویژگی
-وری زمین در کشاورزی یکی از مهمبنابراین بهره .(61  اهمیت دارد

زیسیتی و اقتصیادی اسیت. بیرای محاسیبد ایین       ترین اهداف محییط 
در  نیزمی  وریبهیره در این مطالعد  استفاده شد. (10 خص از رابطد شا

 ونیی لیم 137و  138، 159با  بیشهرستان راور، بم و شهربابک بد ترت
بید   رجانیکرمیان و سی   هایبر هکتار در اول تا سوم و شهرستان الیر

 ها قیرار اولویت نترینییپادر بر هکتار  الیر ونیلیم 71و  80با  بیترت
 دارند.

 

 وری کوده( بهره

بخش کشاورزی با توجد بد افیایش سریع جمعیت کشور و نیاز بد 
هیای  شیود. در سیال  افیایش تولید بیش از پیش در جامعد احساس می

گیری ان محصوالت کشاورزی در کشور بد جای بهرهگتولیدکنند، اخیر
های شییمیایی  های پایدار کشاورزی برای تولید، مصرف نهادهاز روش

انید. مصیرف   یژه کودهای شیمیایی در واحد سطح را افییایش داده بد و
های شیمیایی  سموم و کودهای شییمیایی( در رونید   بیش از حد نهاده

های بسیاری بد محیط زیست و سالمت عمومی وارد کیرده  تولید زیان
 زیسیت  ،کد دارای میایای اقتصادی یاست. بنابراین استفاده از کودهای

و  تیوان تولیید  افییایش  ی منابع موجود در خاک، حفظ پایدار ،محیطی
راهلیذا   شیود. کیید میی  أداده، تمحیطی را کیاهش   های زیستآلودگی
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سیم( در   هیا  کیود و  وری در مصرف نهادهجهت افیایش بهره یکارهای
 (10 . جهت محاسبد ایین شیاخص از رابطید    (3ت  کشاورزی الزم اس

شهربابک، بم و راور  هایشهرستاناستفاده شده است. در این مطالعد، 
بهیره  نیبر تن بیاالتر  الیر ونیلیم 1158و  1172، 1185با  بیبد ترت
، 668بیا   بیی بد ترت ریکرمان، بافت و بردس هایکود و شهرستان وری
 کود را دارند. وریبهره نترینییبر تن پا الیر ونیلیم 427و  527

 

 1ی( ضریب مکانیزاسیون

روز در  یتکنولیو  از استفاده  یرزعات مهم در کشاوواز موض یکی
 یکشیاورز  ونییاسیمکان بیمهم را در ضر نیاست و ا یکشاورز دیتول
عبارتسیت از نسیبت مجمیوع کیل      توان دید. ضریب مکانییاسیونمی

هیای  بید مجمیوع کیل سیطح زمیین      منطقید توان کششی موجود در 
 ونییاسی یرا در مکان تیی فیک ،ونییاسی یمکان منطقد. ضیریب کشاورزی 

میورد   یبد واحیدها  یبستگ ونییاسیمکانضریب  واحد ند.کیم یبررس
بد صورت اسب بخیار بیر    باشد کد غالباًیسطح م ییتوان و ن ینظر برا
محاسبد شیده   (11 ؛ ضریب مکانییاسیون از رابطد شودیم انیهکتار ب
 (.1است  

                                                       11)  
 در این رابطد،

iml :ضریب مکانییاسیون در شهرستان iام؛ 

iA :در شهرستان رکشتیز سطح i؛ام 

it:در شهرسیتان   موجیود  یکشش یهامجموع کل توانi  ام. بیرای

 یهییاتییوان ی، در مرحلیید اولکییل تییوان کششیی مجمییوعی محاسییبد
کنییم. در  ضرب میی  هاآن یمختلف در توان اسم یلرهایتراکتورها و ت

محاسیباتی بیرای تمیام ماشیین آالت و      هیای ضربمرحلد بعد حاصل
 .زنیممیجمع ادوات را 
 بوده است. 0.75 ، کد این ضریبلیتبد بیضر: 

مکانییاسیون استان کرمان هر سالد توسیط   آمار مربوط بد ضریب
شود. برای این تحقیق، اطالعیات  سازمان جهاد کشاورزی محاسبد می

ماری مربوط بد ضریب مکانییاسیون از سازمان جهاد کشاورزی استان آ
کرمان تهید شد. باالترین ضریب مکانییاسیون متعلیق بید شهرسیتان    

 باشد.می 0.65ترین آن بد شهرستان بافت و پایین 1.40کرمان 

 

  هاداده

برای انجیام ایین پیژوهش دو سیری اطالعیات گیردآوری شید.        
جهیاد   هیای سیازمان  از هیا د شیاخص جهیت محاسیب   دیی اطالعات اول

سیازمان   واستان کرمیان   ایآب منطقد ،ی حوزه شمال کرمانکشاورز

                                                           
1- Mechanization Coefficient 

شیده   یآورجمع 1393سال برایاستان کرمان  یییرو برنامد تیریمد
هیای بسییار   هیای اولیید، پرونیده   آوری دادههمچنین جهت جمع است.

د مطالعید  زیادی از اعتبارات کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی مور
های بد عمیل آمیده اعتبیارات کشیاورزی در     قرار گرفت و طی بررسی

ها توزیع استان کرمان، بین هشت سرفصل اعتباری در همد شهرستان
 گاند هیر شهرسیتان نشیان   ی فصول هشتکشاورزشد. جمع اعتبارات 

ها اسیت. اطالعیات   ی اختصاصی بد شهرستانکشاورزدهنده اعتبارات 
ها از اطالعیات پرسشینامد مقایسیات    وزن آرمانثانوید جهت محاسبد 

زوجی استخراج شد. این پرسشنامد پیس از طراحیی، توسیط خبرگیان     
عیدد در سیال    20جهاد کشاورزی و متخصصان اقتصیادی بید تعیداد    

بد دست آمد.  فرمول کوکراناز حجم نموند تکمیل شده است.  1395
نیرم های بستد رییی آرمانی ازبرنامدمدل  از جمع آوری اطالعاتپس 
تحلییل   تجییید و  بیرای  QSBو  Fuzzy AHP  ،LINGO14ریافیا

 اطالعات استفاده شد.

 

 نتایج و بحث

براساس متغیرهای شهرسیتانی   ،های مورد مطالعدآرماناطالعات 
 بد تفکیک شهرستان گیارش شده است. 1جدول محاسبد شده و در 

رمیان،  هیای اسیتان ک  دهد در شهرسیتان نشان می 1نتایج جدول 
هیای متفیاوتی از یکیدیگر    های طراحی شده در رتبد و دامنید شاخص

شییهربابک و  رجان،یسیی هییایدر شهرسییتان هسییتند، بیید طییوری کیید
 ونیی لیم 360و  393، 417با  بیکار بد ترت یروین وریرفسنجان بهره

ن در یزمی  وریدارند. بهیره قرار برنفر در سال در رتبد اول تا سوم  الیر
 ونیی لیم 137و  138، 159با  بیم و شهربابک بد ترتشهرستان راور، ب

شهرسیتان در آب  وری. بهیره قرار دارنید بر هکتار در اول تا سوم  الیر
بر  الیر 13289و  12835، 15565با  بیراور، زرند و بافت بد ترت های

کرمان، شهربابک و بم های شهرستانو در رتبد اول تا سوم مترمکعب 
 نتیری نییمکعیب پیا   بیر متیر   الیر 4286و  7981، 8066با  بیبد ترت
وری عوامل مدیریتی ؛ دلیل این تفاوت دامند بهرهآب را دارند وریبهره

شیهربابک، بیم و راور    هایشهرستانها است. کشاورزان در شهرستان
-بهره نیبر تن باالتر الیر ونیلیم 1158و  1172، 1185با  بیبد ترت

رفسینجان،   رجان،یسی  هیای ندر شهرستا ینسب تیکود دارند. می وری
شهربابک، بیم، راور،   هایو در شهرستان شتریب کیو بافت از  ریبردس

کرمیان،   ونییاسی یمکان بیکمتر بوده است. ضیر  کیزرند و کرمان از 
زرنید،   ر،یو بافیت، بردسی   شیتر یب کیی رفسنجان، شیهربابک و بیم از   

کلیی ییک شهرسیتان     بوده است. بد طور کیو راور کمتر از  رجانیس
-ممکن است در یک شاخص باالترین رتبد و در شاخص دیگر پیایین 

های ترین رتبد را داشتد باشد. شهرستانی وجود ندارد کد تمام شاخص
 ، در آن از همد باالتر باشد.مورد مطالعد

ها، وزن هر در ادامد با استفاده از پرسشنامد مقایسات زوجی آرمان
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 گیارش شده است. 2در جدول راتبی فازی تعیین و نتایج آن آرمان با استفاده از روش تحلیل سلسلد م
 

 تخصیص اعتبارات کشاورزیهای مورد استفاده در شاخص -1ل جدو
Table 1- Indicators used in agricultural credits allocation 

 هاشهرستان
Townships 

نیروی  وریهرهب

)میلیون ریال  کار

 بر نفر در سال(

Labor 

Productivity 

(million Rials 

per person in 

year) 

 وری زمینهرهب

)میلیون ریال بر 

 هکتار(
Land 

Productivity 

(Milion Rials 

per Hectare) 

)ریال بر  وری آبهرهب

 متر مکعب(

Water 

Productivity(Rials 

per cubic meter) 

 وری کودهرهب

)میلیون ریال بر 

 تن(
Fertilizer 

Productivity 

(Milion Rials 

per year) 

 زیت نسبیم

Relative 

Advantage 

ریب ض

اسب مکانیزاسیون )

 (بخار بر هکتار

Mechnization 

Coefficient 

(Horsepower 

per hectare) 

 بافت

(Baft) 
289 95 13289 427 1.20 0.65 

 بردسیر 

(Bardsir) 
286 79 11793 527 1.44 0.95 

 بم 

(Bam) 
253 138 4286 1172 0.48 1 

 راور

(Ravar) 
355 159 15565 1158 0.44 0.77 

 رفسنجان

(Rafsanjan) 
360 99 8186 889 1.25 1.30 

 زرند

(Zarand) 
338 135 12835 1055 0.48 0.80 

 سیرجان

(Sirjan) 
417  71 9571 572 1.59 0.73 

 شهربابک 

(Shahrbabak) 
393 137 7981 1185 0.83 1.10 

 کرمان

(Kerman) 
257 80 8066 668 0.29 1.40 

 تحقیقهای خذ: یافتدأم
Source: Research findings 

 
 ها در تابع هدفوزن آرمان -2جدول 

Table 2- The weight of the ideals in the objective function 

 کار یروینوری بهره

Labor 

productivity 

 نیزموری هرهب

Land productivity 

 وری آبهرهب

Water 

productivity 

 وری کودهرهب

Fertilizer 

productivity 

 زیت نسبیم

Relative 

advantage 

 ریب مکانیزاسیونض

Mechnization 

coefficient 
0.253 0.048 0.294 0.146 0.214 0.045 

 تحقیق هاییافتدخذ: أم
Source: Research findings 

 

 یرویی ن وریآب و بهیره  وریآرمان بهره 2بر اساس نتایج جدول 
در  0.214و  0.253، 0.294یب بیا ضیر   بیی بد ترت ینسب تیو می کار
 وریکود، بهره وریبهره هایاول تا سوم قرار دارند؛ آرمان هایتیاولو
و  0.048، 0.146 بیبیا ضیر   بیی بید ترت  ونییاسیمکان بیو ضر نیزم

 دارای هیا میان آر نیچهارم تا ششم قرار دارند. بنابرا تیدر اولو 0.045
 .گرندیکدیاز  یمتفاوت هایتیاولو

انحراف مثبیت و   12شهرستان، لذا  9آرمان و  6با توجد بد وجود 

متغیر تصمیم در مورد اعتبارات کشیاورزی وجیود دارد، کید     9منفی و 
گیارش شده  3رییی آرمانی نتایج آن در جدول پس از حل مدل برنامد

 است. 
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 های کرمان )میلیارد ریال(خصیص یافته در بین شهرستان یکشاورز اعتبارات -3جدول 
Table 3- Allocated credits in agriculture (billion Rials) 

 هاشهرستان

Townships 

 اعتبارات موجود تیضعو
 یکشاورز

Allocation credits of 

current situation 

 ییریبرنامد یصیتخص یعتبارات کشاورزا
 آرمان

Allocation of agricultural credits 

of goal programming 

 عداد بهره بردارانت
  نفر(

Number of 

beneficiaries 

(n) 

ساحت بهره برداریهای بازمین م
 (هکتار 

Land area utilization 

(hectare) 
 بافت

(Baft) 
15.8 21.92 

17251 80934 

 بردسیر

(Bardsir) 
9.6 27.55 

6772 33257 

 بم

(Bam) 
12.6 6.3 

16285 45497 

 راور

(Ravar) 
3 8.8 

3171 5763 

 رفسنجان

(Rafsanjan) 
7.7 72.37 

32765 79450 

 زرند

(Zarand) 
4.5 6.3 

10611 20211 

 سیرجان

(Sirjan) 
6.7 69.78 

18184 72870 

 شهربابک

(Shahrbabak)) 
3.5 28.5 

9704 25585 

 کرمان

(Kerman) 
199.7 22.08 

12687 48943 

 یکشاورز ع اعتباراتمجمو

(Sum of agricultural 

credits) 
263.7 263.7 

  

 های تحقیق: یافتدخذأم
Source: Research findings 

 

هیای تعییین   آرمیان دستیابی بد  ، کددهدنشان می 3جدول  نتایج
هیای تعرییف شیده بیا مقیدارهای متفیاوتی از       برمبنای شاخص؛ شده

 در پیذیر اسیت  های کرمان امکیان برای شهرستان کشاورزی اعتبارات
، 199.7بیا   بیکرمان، بافت و بم بد ترت یهاموجود شهرستان توضعی
 ر،یبردس یهادر رتبد اول تا سوم شهرستان الیر اردیلیم 12.6و  15.8

در رتبد  الیر اردیلیم 6.7و  7.7، 9.6با  بیبد ترت رجانیرفسنجان و س
بیا   بیی بید ترت  ک و راورزرند، شهرباب هایچهارم تا ششم و شهرستان

اعتبیارات   عیی در رتبید هفیتم تیا نهیم توز     الیی ر اردیلیم 3و  3.5، 4.5
 ییریی برنامید  میدل  در هیا شهرستان تیقرار دارند. اما وضع یکشاورز

 72از  شیصورت است کید شهرسیتان رفسینجان بیا بی      نیبد یرمانآ
 را بد خیود اختصیاص   یاعتبارات کشاورز یانیم نیباالتر الیر اردیلیم

و  69.78بیا   بیو شهربابک بد ترت رجانیس هایداده است. شهرستان
اعتبییارات  عیییدوم و سییوم توز هییایرتبییددارای  الیییر اردیییلیم 28.5

هیای رفسینجان و   شهرسیتان  رازی. اندکرمان بوده ستاندر ا یکشاورز
درصید   37بیرداران و حیدود   درصید تعیداد بهیره    40سیرجان بیش از 

                                                           
 

دهند ی مورد مطالعد را تشکیل میمنطقد مساحت اراضی کشاورزی در
 هیای شهرستان وری نیروی کار در این دو شهرستان باال است.و بهره
 8.8و  21.92، 22.08، 27.55با  بیکرمان، بافت و راور بد ترت ر،یبردس

 یاعتبیارات کشیاورز   عیتوز هفتمچهارم تا  هایتیدر اولو الیر اردیلیم
هیای  ان شهرستان کرمان بعد از شهرستانبردرتعداد بهره. قرار گرفتند

ییا از نظیر    رتبید پینجم قیرار دارد،   رفسنجان، سیرجان، بافت و بم در 
مساحت اراضی، شهرستان کرمان، بعد از بافت، رفسنجان و سییرجان  

وری آب، در مقام چهارم قرار دارد.  همچنین شهرستان بردسییر بهیره  
بیم و زرنید بیا حیداقل      هایشهرستان کود و مییت نسبی باالیی دارد.

در رتبید   الیی ر اردیی لیم 6.3 یعنی صیتخص یاعتبارات کشاورز یانیم
 وریو بهیره  ینسیب  تیی قیرار دارنید. می   یاعتبارات کشاورز عیآخر توز

 بیو ضییر ینسییب تیییدر شهرسییتان بییم و می نییکییار پییا یروییین
کیم اعتبیارات    یانیی م نیا لین در شهرستان زرند دلییپا ونییاسیمکان

-در مدل برنامید  یاعتبارات کشاورز عیبوده است. دامند توز یکشاورز

 . بوده است تریمتعادل عیتوز کی یآرمان ییری
هیا در نید شهرسیتان مید نظیر،      با هدف سطح یکسیان از آرمیان  

ای باشد کد تعادل نسبی در تخصییص  تخصیص اعتبارت باید بد شیوه
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نشیان میی   3ها دیده شود. نتایج جدول ی شهرستانکشاورزاعتبارات 
ی در اسیتان  کشیاورز دهد کد در وضعیت موجود تخصییص اعتبیارات   

هیای سینتی   ها و معیارهای عملکردی، بد شیوهبدون توجد بد شاخص
ی کشیاورز گوند تعادل در توزیع اعتبارات صورت گرفتد است، زیرا هیت

وضعیت موجود تخصییص بودجید    شود، بد طوری کد درمشاهده نمی
کرمیان اختصیاص    ستانارات کشاورزی بد شهردرصد اعتب 70بیش از 

درصیید از اعتبییارات  30هییا کمتییر از شهرسییتان سییایریافتیید اسییت و 
اما در وضعیت تخصیص بهینید اعتبیارات    اند.را جذب کرده یکشاورز
های در نظر گرفتد شده یک تعیادل مشیاهده   ی بین شهرستانکشاورز

ان بسییار  ی شهرسیتان کرمی  کشاورزبد طوری کد اعتبارات شده است 
ها افیوده شده اسیت،  ی سایر شهرستانکشاورزکم شده و بد اعتبارات 

هیا میورد   بنابراین تخصیص اعتبیارات کشیاورزی در بیین شهرسیتان    
  تر شده است.مطالعد متعادل

ی بیر شیش آرمیان    کشاورز در ادامد اثر تخصیص مجدد اعتبارات
تید اسیت کید    ها مورد بررسی قرار گرفمورد بررسی و انحراف از آرمان
 گیارش شده است.  5و  4نتایج آن بد ترتیب در جداول 

 دهید ینشان می  موجود طشرای در هاآرمان تیوضع 4نتایج جدول 
 نیزمی  وریبرنفر در سال(، بهره الیر ونیلی م کار یروین وریکد بهره

 وریبر متر مکعب(، بهیره  الی ر آب وریبر هکتار(، بهره الیر ونیلی م
و   اسب بخار بر هکتار( ونییاسیمکان بیبر تن(، ضر الیر ونیلی م کود
، 2247379، 25170.72، 71372بییا  برابییر بیییبیید ترت ینسییب تیییمی

. میدل  دهید یمقدار آرمان را تحقیق می   123.36 و 18/336، 182950
، 22739، 93048بیا   بیی بید ترت ها را آرمان ی، همانآرمان ییریبرنامد

 دهیآرمان تحقق بخش یانیم 307.62و  265.90، 200970، 2528333
 وریبهیره  ن،یزمی  وریکار، بهره یروین وریاساس بهره نیاست. بر ا
از  شیتر یب ینآرما ییریدر مدل برنامد ینسب تیکود، می وریآب، بهره

 بیبییوده اسییت؛ ضییر یاعتبییارات کشییاورز عیییموجییود توز تیوضییع
را  آرمیان در نظیر گرفتید    ی،آرمیان  ییریی در مدل برنامد ونییاسیمکان

از  شیتر یموجیود ب  تیی در واقع بیضیر  نیا یانیتحقق داده است اما م
در شهرسیتان   ونییاسی یمکان بیضیر  رایی اسیت. ز  یآرمیان  ییریبرنامد

از  شتریشهرستان ب نیا یو اعتبارات کشاورز هبود کیاز  شیکرمان ب
 اریموجیود بسی   تیبوده است باعث شده است کد آرمان در وضیع  199

 نید یبه یاعتبیارات کشیاورز   صتخصیی  در هیا آرمان نیباال برود. بنابرا
. پیس در  انید صیموجود تخصی  تینسبت بد وضع یارزش بهتر یدارا
در اعتبارات  کنواختیهمگرا و  صیتخص کی ندیبه صیتخص تیوضع

 ددار وجود هاشهرستان نیدر ب یکشاورز
 اصیلد فاهیداف  موجیود،   توضعی دهد درنشان می 5نتایج جدول 

شده دارند؛ مانند بهیره  یرت کمبود با آرمان طراحبد صو یادیز اریبس
نفیر در   بیر  الیی ر ونیی لیم 21441با  یکار بد صورت منف یروین وری

بر هکتار،  الیر ونیلیم 3061با  یبد صورت منف نیزم وریسال، بهره
بیر تین، بهیره    الیی ر ونیلیم 18927با  یکود بد صورت منف وریبهره
 ینسب تیمکعب، می بر متر الیر 256331با  یمنف صورتآب بد  وری

با آرمیان در نظیر    0.79مثبت  بیبا ضر ونییاسیمکان بیو ضر 183با 
فاصیلد   یآرمیان  ییریی برنامید  تیگرفتد شده فاصلد دارند. اما در وضیع 

 با آرمان در نظر گرفتد شده دارند.  یمازاد

 
 

 نیریزی آرماشرایط موجود و برنامهها در مقایسه مقادیر آرمان -4جدول 
Table 4- The Comparison of ideals values in the Current situatios and goal programming 

 هاآرمان

Ideals 

  موجود تیضعو

Current situation 
 ریزی آرمانیرنامهب

Gola programming 
 کار یروینوری بهره

Labor productivity 
71372 93048 

 نیزموری بهره

Land productivity 
22739 25170.96 

 آبوری بهره

Water productivity 
2247379 2528333 

 کودوری بهره

Fertilizer productivity 
182950 200970 

 ینسب تیمی

Relative advantages 
123.36 307.62 

 ونییاسیمکان بیضر

Mechanization coefficient 
336.18 265.90 

 یقهای تحقخذ:یافتدأم
Source: Research findings 
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 ریزی آرمانیها در شرایط موجود و برنامهمقایسه مقادیر انحراف از آرمان -5جدول 
Table 5- Comparison of deviations from ideals in current situation and goal programming 

 هاآرمان

Ideals 
 احدو

Unit 

 نحراف از آرمانا

Deviation from the 

ideal 

 ضعیت موجودو

Current 

situation 

 رنامه ریزی آرمانیب

Goal 

programming 

 نیروی کاروری بهره

(Labor productivity) 

 برنفر در سال الیر ونیلیم

(Milion Rials per person in 

year) 

 مثبت

(Positive)  
0 235 

 منفی

(Negetive) 
21441 0 

 زمینوری بهره

(Land productivity) 
 بر هکتار الیر ونیلیم

(Milion Rials per Hectare) 

 مثبت 

(Positive) 
0 0 

 منفی

(Negetive) 
3061 630 

 آبوری بهره

(Water productivity) 
 بر متر مکعب الیر

(Milion Rials per cubic meter) 

 مثبت

(Positive)  
0 4593 

 منفی

(Negetive) 
256331 0 

 کودوری بهره

(Fertilizer productivity) 
 بر تن الیر ونیلیم

(Milion Rials per Ton) 

 مثبت

(Positive)  
0 0 

 منفی

(Negetive) 
18928 0 

 مییت نسبی

(Relative advantage) 
  

 مثبت 

(Positive) 
0 1.76 

 منفی

(Negetive) 
183 0 

 ضریب مکانییاسیون

(Mechanization 

coefficient) 

 هکتار اسب بخار بر

(Horsepower per Hectare) 

 مثبت

(Positive)  
71 0.6 

 منفی

(Negetive) 
0 0 

 های تحقیقیافتد :خذأم
Source: Research findings 

 

 ونیلیم 235کار بد صورت مثبت با  یروین وریکد بهره یبد طور
 ونیی لیم 630بیا   یبد صورت منفی  نیزم وریبرنفر در سال، بهره الیر
بیر متیر    الیی ر 4593مثبیت   بیآب بیا ضیر   وریکتار، بهرهبر ه الیر

بیا   ونییاسی یمکان بیو ضر 1.73مثبت  بیبا ضر ینسب تیمکعب، می
با آرمان در نظر گرفتید شیده   ؛ اسب بخار بر هکتار 0.60مثبت  بیضر

در  بسیار پایینبر انحرافات  مبتنی هاآرمان تیوضع جیفاصلد دارند. نتا
اعتبیارات   عیی توزبیودن   ندیکننده به دأییت یین یآرمان ییریمدل برنامد

. پس استفاده از میدل برنامید  است یآرمان ییریمدل برنامد یکشاورز
رییی آرمانی، زمیند را برای رسیدن اهیداف کلیی طراحیی شیده ایین      

ی موجیود  کشاورزتحقیق فراهم کرده است. یعنی با توجد بد اعتبارات 
منید، توزییع اعتبییارات   ریییی هدف تیوان بیا برنامید   و در دسیترس میی  

ی را بهینیید نمییود تیا بیید سییطو  بیاالتری از اهییداف کییالن   کشیاورز 
 درکشاورزی استان کرمان دست یافت.

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 عیی توز عیدالت در  ی، ضمن برقرار یاعتبارات کشاورز عیتوز مدل

بتوانید بید    دهیای مختلیف بایی   شهرستان انیدر م یاعتبارات کشاورز
متیداول   هیای زنیی و چانید  یسنت یهاوهیو بد دور از ش ندیبه ایوهیش

هیر   یو عملکیرد  یتوضعی ها، فاکتورهابد شاخصبد طوری کد باشد. 
 هیای آرمیان بر اساس نظر خبرگیان کشیاورزی    شهرستان توجد شود.

بایید در اولوییت    ینسیب  تیی و می کار یروین وریآب و بهره وریبهره
 یبیرا  دهید یمطالعید نشیان می    جیتیا نرییی آرمانی قرار گیرند. برنامد

مختلف استان الزم است بد  هایبد اهداف مشترک شهرستان دنیرس
و  ریشهربابک، بردس رجان،سی رفسنجان،  خصوصاً هاشهرستان یهمد

حصیول   لیی کنید. دل  دایاختصاص پ یشتریب یبافت( اعتبارات کشاورز
بخیش   رموجیود د  هیای لیو پتانسی  هاتیرا وجود ظرف ایجدینت نیچن

ر شهرسیتان کرمیان بیا توجید     د. اسیت  هیا شهرسیتان  نیی ا یکشاورز
 شتریبکار بردن ب ،یموجود در بخش کشاورز هایلیو پتانس هاتیظرف

و اختصیاص دادن اعتبیارات    باشید ینمی  یضیرور  یاعتبارات کشاورز
 نید یبا انجام پرو ه بیا هی  یبد شهرستان کرمان عمالً مساو یکشاورز

با جیذب اعتبیارات    توانندیم گرید هایهرستانشبوده است. اما  شتریب
 ینید یبالقوه و بالفعیل خیود را بیا هی    هایساخت ریز شتریب یکشاورز
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مجدد اعتبارات  صیگفت با تخص توانیم نیفعال کنند. بنابرا یکمتر
 ریو عدالت در سا یتوسعد کشاورز ریباعث هموارکردن مس ،یکشاورز

( 19  و عیرب میازار   یفضل یرحمانبود، و با نتایج  خواهد هاشهرستان
 همخوانی دارد. 

بد وضو  نتایج حاصل از این مطالعد در زمیند اعتبارات کشاورزی 
سیال   در براسیاس قیانون  دهد اوالً، تخصیص اعتباراتی کید  نشان می

های در نظر متعادل نبوده است. ثانیاً، با توجد بد آرمان ،ر  داده 1393
باشد، زییرا  ارات کشاورزی بهیند نمیگرفتد شده، تخصیص موجود اعتب

از شش آرمان در نظر گرفتد شده بد جیء آرمان ضیریب مکانییاسییون   
هیا کمترنید؛ پیس    در وضعیت موجود بیشتر بوده اسیت، سیایر آرمیان   

 کتخصیص موجود اعتبارات کشیاورزی بهینید نیسیت. ثالثیاً، اگیر یی      
هیا  میان ی باشید، آر در اعتبارات کشاورز کنواختی و متعادل تخصیص

ها در تخصیص وضیعیت موجیود   کردند؛ از آن جا آرمانتحقق پیدا می
توان گفت تخصیص اعتبارات کشاورزی تحقق پیدا نکردند براحتی می

باشید، و پیرو ه  ی نمیی کنواختی و متعادل تخصیص کدر این استان ی
-ها هیینید های انجامی در شهرستان کرمان نسبت بد سایر شهرستان

تخصیییص یکنواخییت و متعییادل  توزیییع بهینیید( در باشییند. برتییر مییی
هیای بیشیتر   هیا و پتانسییل  ها بد معنی اسیتفاده از ظرفییت  شهرستان
های توانمند است. این امر ریشید در ایین موضیوع دارد کید     شهرستان

هیا جهیت   ها و توانایی های بخش کشاورزی ایین شهرسیتان  ظرفیت

ص اعتبیارات  توجهی و عیدم صیحیح تخصیی   ها بدلیل بیتحقق آرمان
هیای  توان با صیرف هیینید  کشاورزی بال استفاده مانده است. پس می

های زیادی جهت کیاهش نیابرابری   بردایها بهرهکمی از این پتانسیل
های استان ای، تعادل در سطح تولید، اشتغال و توسعد شهرستانمنطقد

کرمان نمود. همچنین حرکت بودجد متوازن را شیروع کیرد، در پاییان    
 شود:نهاد میپیش

از مییان اعتبیارات کشیاورزی تخصیصیی در شهرسیتان کرمیان      
رفسیینجان، هییای کاسیتد شییود و بید اعتبییارات کشییاورزی شهرسیتان   

اضافد شود. یعنی سیاسیت توزییع    و بافت ریشهربابک، بردس رجان،یس
 مجدد اعتبارات کشاورزی انجام شود.

هیر   یتصیاد اق هیای لیبد پتانس دیباکشاورزی اعتبارات  عیدر توز
اعتبیارات   نید یبه عیی توجد شیود تیا توز   (1 اطالعات جدول  شهرستان
در  اعتبارت کشیاورزی  شتریب یاثربخش شاهدو  ردیصورت گکشاورزی 

 .اشیماستان باین 

هیای  توان بنا بد ابییار سیاسیتی، از شیاخص   در تحقیقات آتی می
 ها استفاده کرد.اقتصادی دیگری برای تدوین آرمان

ر بخش کشاورزی استان کرمان انجیام شیده اسیت.    این تحقیق د
ها و سطح ملی انجام شود تا شیاخص تحقیقات دیگری در سایر استان

های موجود هیر منطقید، بیرای    ها تخصیصی بیشتری با توجد بد داده
 توزیع بهیند اعتبارات کشاورزی معرفی گردد.
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