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ل به ين يکشت در راستا ةنيبه ين الگوييدر تع يافت فازيکاربرد ره

 شهرستان آمل ،بخش زراعتريز: ييدار روستايپا ةاهداف توسع

  ∗∗∗∗يدآباديب يرانيفرهاد شو ، يد اشراقي، فرشيين جوالي، رامتيميکرريشهرزاد م
  ۵/۷/۱۳۹۴: تاريخ پذيرش  ۲۲/۷/۱۳۹۳: تاريخ دريافت

  دهيچک

 ياضـ ير يزيـ ر برنامه يها ، استفاده از مدليزراع يت واحدهايريت مدياهمبا توجه به نقش و 
 يآرمـان  يزيـ ر روش برنامـه  حاضـر،  قيـ تحق در. سزا داردهب یکشت نقش ةنيبه ين الگوييدر تع
 يسـاز نهيشـ يب( ويپـنج سـنار   قالب اهدافی شـامل  کشت در يالگو يساز نهيبه راستایدر  يفاز

، ش اشتغاليافزا ،يدار کشاورزيپا ةتوسع ،يزراع يت اساسدر محصوال ييل به خودکفاين ،سود
 دسـتيابی  اهـداف در  اهميت اين. مورد توجه قرار گرفت) يادشدهاهداف زمان به  هم بیاتيدسو 

محيطی و اجتماعی ستزي، يسه بعد اقتصاد يپايدار ،در آناست که  ييروستا ة پايداربه توسع
سـاده و از   يتصادف يريگ ش با استفاده از روش نمونهپژوه ازياطالعات مورد ن. ردگيرا دربرمی

د کـه در  داالگوها نشان  جينتا .دست آمدپرسشنامه از سطح شهرستان آمل به ۱۲۴ل يق تکميطر
ک تـا چهـار   يـ  یهاسناريو يمدل فاز ، تعاملی ميانزمان طور همکردن اهداف بهصورت لحاظ 

 ،توجـه شـده و در مقابـل    کمتر يو اجتماع يداقتصا يها آرمانبه  ،ن مدلآيد؛ در اي وجود میبه
  .ن شده استيتأم ياديتا حد ز ييفاو خودک يطيمحستيز يها آرمان

                                                 
گرگان و  يعيو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز ،يارشد اقتصاد کشاورز يکارشناس آموختةدانش ،بيترتبه ∗

ار گروه اقتصاد يمسؤل و استاد ةسندينو ؛يسار يعيمنابع طب و يدانشگاه علوم کشاورز يردکت يدانشجو
ار گروه اقتصاد ياستاد ؛)r_joolaie@yahoo.com(گرگان  يعيو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز يکشاورز
دانشگاه علوم  يار گروه اقتصاد کشاورزياستاد ؛ وگرگان يعيو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز يکشاورز
  .گرگان يعيو منابع طب يکشاورز
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، )زيـربخش (، زراعت يي، خودکفاييدار روستايپا ة، توسعيفاز يآرمان يزير برنامه :ها واژهکليد
  ).شهرستان(آمل 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  
  مقدمه

ـ ار مهـم در تول يسب نقشیاست كه  يت اقتصاديك فعالي يكشاورز ،امروزه د ناخـالص  ي
و  يز کشـاورز يـ خحاصل يها نيزم با توجه به محدوديت. كند يم فايا هر كشور يداخل

از اهـداف خـرد و کـالن     يکشت هر منطقه با آگاه ةنيبه ين الگوييتع ، بايدمنابع کشور
در . اسـت متنـاقض   ی همگاه البته و يستبر هم منطبق ن لزوماً ی کهرد، اهدافيصورت گ

ار مـؤثر بـر   يمناسـب کشـت توسـط کشـاورز از عوامـل بسـ       ين الگـو ييخرد، تعسطح 
دنبـال  گذاران در سطح کـالن   استيسآنچه که  ي، در حالاوست يسودآور يسازحداکثر

ت منابع آب يري، مدراهبردی يد محصوالت زراعيدر تول ييبه خودکفا يابيدست کنند،می
ـ پا ةتوسـع ، يطـ يمحستيز ي، کاهش اثرات منف)آب ةريذخ( ش يو افـزا  ،ييروسـتا  داري

در جامعـه   ين تقاضـا يافزون بر تـأم  ،ها نه از نهادهيبه يبردار بهره ،نيبنابرا. استاشتغال 
ـ بـرداران را ن  ش درآمد بهرهيتواند افزا يک هدف کالن، مي قالب ـ ي . داشـته باشـد   يز در پ

ت و يريمـد در  يکم يها ن روشيتر ساده ،ن حالين و در عيد از مؤثرتريتول يساز نهيبه
  .)١٣٨٣، ييجوال( درو يمشمار به يريگ ميتصم

ز، آب فراوان و يخ، خاك حاصلييايت خاص جغرافيبا توجه به موقع ،استان مازندران
ـ ا يكشاورز يقو يها از قطب يكي آن، يعيط مساعد طبيع شرايتجم طـور  بـه . اسـت ران ي
 يبر كشـاورز  ي، متكيعتمحدود صن يها تيفعال يقطع نظر از برخ ،اقتصاد مازندران ،يكل

 يكشـور  دوم ةرتب ،ايد كلزا، توتون و سويدر تولو  اول رتبة ،د برنج و شبدريدر تول بوده و
ت يـ نشان از وجود ظرف يد محصوالت زراعيمازندران در تول يباال ةن رتبيهم. را داراست

 يلگـو ت ايريمـد  ،نيو بنـابرا  دارد يکشاورزد محصوالت يش تولين استان در افزايا يباال
   .استت يو حائز اهم ين استان ضروريا يها از شهرستان کدامکشت در هر 

ـ تول .اسـت  حاضـر  منتخب در پژوهش ةشهرستان آمل منطق تـن غـالت    ١٨١٦٠٩د ي
تـن محصـوالت    ١٤١٤٤، )ا و عدسيلوب(تن حبوبات  ١٠٣، )برنجگندم، جو و شلتوک (

ـ يزم بيسـ (جات يتـن سـبز   ٥٢١٥٦٢، )ا و کلزايسو( يصنعت ر فرنگـی و سـاي   گوجـه ، ين
ـ   ( يزتـن محصـوالت جـالي    ٥٠٣٩، )هازیسب و سـاير   يا ار گلخانـه هندوانـه، خيـار، خي
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ر نباتـات  يونجـه، شـبدر و سـاي   ( يا علوفـه تن نباتـات   ١١٢٨٢٩و ) يزمحصوالت جالي
 .است يد محصوالت زراعين شهرستان در توليا يباال يها تيقابل يايگو) يا علوفه

کار رفتـه  نه بهيکشت به ين الگوييتع يمتعدد برا يها وهشيگذشته  در طول چند دهة
ـ داشته اسـت، ز  يگر برتريد يها نسبت به روش )١(يفاز يآرمان يزير برنامه شيوةکه  را ي

 يا فـاز يـ  يتواننـد قطعـ   يها مـ  تين هدف، اهداف و محدوديبه چند يابيعالوه بر دست
در اهداف با گذشـت زمـان    رييدن تغ، امکان لحاظ کرن مدليدر ا سخن،ر ديگ ؛ بهباشند

 نـة يبه ين الگـو ييتع برای رو،از اين. اهداف در مدل وجود دارد يگذار تيو امکان اولو
  .کار گرفته شده استبه يفاز يآرمان يزير روش برنامه ،کشت شهرستان آمل

 ي، سلطان)١٣٩٠( يو محمد ي، بوستان)١٣٩٠(افروزه و همکاران  ،رياخ يها در سال
و همکـاران   يو مردان) ١٣٩١(و همکاران  ي، محمد)Soltani et al., 2011(و همکاران 

ژنــگ و همکــاران ، )Sharma and Jana, 2009(شــارما و جانــا در داخــل و ) ١٣٩٢(
)Zeng et al., 2010 (   و ژانـگ و همکـاران)Zhang et al., 2011 ( يطـ  ،در خـارج 

اند  دهکر يسع، يافت فازيره کشت با استفاده از نةيبه ين الگوييتع ، بامطالعات جداگانه
  .را مورد توجه قرار دهند گوناگوناهداف 

  يافت فازيشده با کاربرد رهخالصة مطالعات انجام - ۱جدول 
  لحاظ شده در مطالعه يها رمانآ  سندگانينو

آالت و نياسـتفاده از آب، ماشـ   سـازی کمينـه کـار،   يرويـ دات و نيـ تول سازیبيشينه  )١٣٩٠(افروزه و همکاران 
  ييايميش يودهاک

، حـداقل مصـرف کـود    بآالص، حداکثر اشتغال، حداقل مصـرف  حداکثر بازده ناخ  )١٣٩٠( يو محمد يبوستان
  مخاطرهو حداقل  ييايميش

  و همکاران  يسلطان
)Soltani et al., 2011(  

ـ ن يريـ کار گبه سازیکمينهد محصول و بازده خالص و يتول سازیبيشينه کـار،   يروي
  تآال نيآب و ماش

ش يد و افـزا يـ تول سازیکمينه، ييايميمصرف کود ش سازیکمينهکاهش مصرف آب،   )١٣٩١(و همکاران  يمحمد
  کار يرويش سطح اشتغال نيق افزاياز طر يمنافع اجتماع

  ازيکار مورد ن يرويش سود خالص، کاهش مصرف آب، کود و نيافزا  )١٣٩٢(و همکاران  يمردان
  شارما و جانا

)Sharma and Jana, 2009(  در دسترس بودجة عملکرد برنج با توجه به سازیبيشينهکود و  نةيکاهش هز  

  نگ و همکارانز
)Zeng et al., 2010(  در منابع آب ييجو صرفه  

  ژانگ و همکاران
)Zhang et al., 2011(  

بــا توجــه بــه  يکشــاورز نظــامبــه حــداکثر ســود  يابيت آب، دســتيــفيت کيريمــد
  مربوط به آب يها تيمحدود

  های پژوهشيافته: مأخذ
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و  ياقتصـاد  يهـا  ن تنها بـه آرمـان  يشيمطالعات پدهد که در اکثر  ينشان مها  يبررس
بـا  امـا پـژوهش حاضـر     ،توجه شده يو اجتماع ياقتصاد  يها آرمانا يو  يطيمح ستيز

بـه   يابيد و دسـت يش تولي، افزايطيمح ستيو ز ي، اجتماعياقتصاد يها ن آرمانمصالحه ميا
  :ند ازان مطالعه عبارتيااهداف  ،طور خالصهبه. ز مد نظر قرار داده استيرا ن ييخودکفا

 ؛ يا بازده برنامه يسازنهيشيب - ۱

 ؛ يزراع يدر محصوالت اساس ييل به خودکفاين - ۲

 ؛ )، سموم و آبييايميمصرف کود ش سازیکمينه( يدار کشاورزيپا ةوسعت - ۳

 ؛ و ش اشتغاليافزا - ۴

  .ادشدهياهداف زمان به  هم دستيابی - ۵

  ها مواد و روش

 يبررس يصورت فازشه بهياهداف مختلف هم ي، سطوح آرزويفاز يآرمان يزير در برنامه

ا يـ  يصـورت فـاز  توانـد بـه   يهـا مـ   تير سمت راست محدوديکه مقاد يد، در حالشو يم

). Biswas et al., 1978( دارد يريگ ميط تصميبودن مح يبه فاز يباشد که بستگ يفازريغ

  :)١٣٨٦ان، کهنسال و محمدي( است ريصورت زبه يفاز دل چندهدفهم يفرم کل
���� ���1, �2, �3, … , �� �                                                                            �1� 
So as to satisfy 

 
Subject to:  

 

مرتبط بـا   یسطح آرزو biو ) يخطريا غي يخط( ين هدف فازيام fi(x)،i در آن، که
fi(0) ــنعکس  يهــا عالمــت و ــدم ــاز ةکنن ــودن ســطوح آرز يف  و و ب

 ،يفـاز  يريـ گ ميتصـم  طيدر محـ  .اسـت  قطعی يها تيمجموعه محدود ةکنندمنعکس
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 باال تحملقابل  راتييتغ فيها که از تعرمربوط به آن )٢(تيتوابع عضو از طريقاهداف 
به نـوع هـدف    يبستگ تيشوند و نوع تابع عضو يمشخص م ،ديآ يدست مهب نييپا و

 يحتـ  رنـده يگ ميکند که تصـم  يم انيدر باال ب ين هدف فازيامi )٣(ييآرزو سطح. دارد
بـه همـان    bi کمتر از ايقابل تحمل مجاز رات ييزان تغيبه م biاز  تر بزرگ ريمقاد يبرا
  .خواهد شد يراض زانيم

بـا   ياهداف فـاز  يبه سطوح آرزو تيابیدس يرات قابل تحمل مجاز براغييت ةمحدود
ــواع محــدوديت ــه  ةشــدداده يهــا ان ــترب ، صــورت ، بــهبتي

ـ بـه  و  خواهد بود کـه   و    ةمحـدود  ،بترتي
رات قابل تحمـل  دهندة تغيينشان tiاگر . شوند غييرات قابل تحمل پايين و باال ناميده میت

 صـورت تواند بـه  ي، م، يبا هدف فاز ت متناظرباشد، تابع عضوي bi یسطح آرزو يبرا
  :)١٣٨٦ان، کهنسال و محمدي( ف شودير تعريز
  :استر يصورت زبه ياز نظر جبر از نوع  ياهداف فاز يبرا
  

����� =

��
��
��
�     1                         ��                    ���0� = ����� + ��� − ���0�

��              ��              �� < ���0� ≤ �� + ��
���0� − ��� − ���

��             ��              �� − �� ≤ ���0� < ��
             0                          ��                    ���0� < �� − ��                                                                 ���0� > �� + �� ��

��
��
 

                      �2� 

  

  :استر يصورت زبه از نوع  ياهداف فاز يبرا

����� =
��
� 1                           ��                    ���0� ≤ ��  

    ��� + �� � − ���0�
��      ��              �� < ���0� ≤ �� + ��

          0                           ��                       ���0� > �� + �� ��
 

                          �3� 

 



  ...شهرزاد ميرکريمی، رامتين جواليی،                ۳ة ، شمار۱۸روستا و توسعه، سال  ةامفصلن � ۱۱۴

 

  :استر به صورت زي از نوع  ياهداف فاز يو برا

����� =
��
�

 
   1                         ��                    ���0� ≥ ��  

���0� − ��� − �� �
��            ��              �� − �� ≤ ���0� < ��

       0                          ��                       �� < �� − �� ��
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دسـتيابی تـابع    به معنی يشبه سطح آرزو يهدف فاز تيابی، دسيفاز يرگي در محيط تصميم
ترين از طريق تعيـين بـاال  ت توابع عضوي. است) يک(عضويت مرتبط با آن به بيشترين مقدار 

هـر کـدام    ين براانحرافی باال و پايي يرهاتغيم به عنوان سطح مطلوب و معرفی) يک(مقدار 
انحرافـی بـر    يرهاغيدر تابع هدف، مت ،سپس کنند؛ غيير پيدا میت )٤(تها به اهداف عضوياز آن

  ).١٣٨٦ان، کهنسال و محمدي(شوند  میر مطلوب حداقل ستيابی به مقاديت داساس اهمي
صـورت  بـه کل منطقه  يم براير تصميمتغ پانزدهو  يت قطعيمحدود ٤٥با  يفاز يها مدل

ر کشت، انواع کودهـا،  يسطح ز تيمحدودشامل  يقطع يها تيمحدود .ده استفرمول درآم
، آب و ينيخـدمات ماشـ  . اسـت ه يآالت و سرماني، ماشيکار، آب مصرف يرويانواع سموم، ن

هـا و   سيانـد . اه در مـدل لحـاظ شـده اسـت    م دوازده يصورت جداگانه و براكار به يروين
  .آمده است ٣و  ٢ترتيب، در جداول ، بهکار رفته در مدلهب يها ريمتغ

زمانی . تعريف شده است ، تابع عضويت يفاز يها از محدوديت کدام هر يبرا
رابر با مقدار بيشتر و يا ب برابر يک خواهد بود که مقدار تابع  مقدار تابع عضويت

  .پردازيم در قالب سناريو می يفاز يها در پی، به بيان مدل .مطلوب شود

  ها سياند يمعرف - ٢جدول 

۱ i=   برنج دانه بلند
زميني سيب  =i ۷  جو آبي  =i ۴  مرغوب

  لوبيا چيتي آبي  =i ۱۳  کاهو  =i ۱۰  آبي

۲ i=   بلند برنج دانه
کلزا   =i ۱۱  شبدر  =i ۸  جو ديم  =i ۵  محصولپر

  يونجه آبي  =i ۱۴  مدي

۳ i=  ۶  جعفري i=  
سويا 
بهاره 
  ديم

۹ i=  ۱۲  عدس آبي i=   گندم
 برنج مرغوب،  =i ۱۵  آبي

  شبدر

  های پژوهشيافته: مأخذ
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  مدل يها ريمتغ يمعرف - ٣جدول 

Xi ر کشت محصول يسطح زiام  Ai  محصول  کش سم علفزان مصرف يمiام  

Si   بازده ناخالص محصولiام  Hi  کش محصول  شرهزان مصرف سم حيمiام  

Fi  زان مصرف کود فسفاته محصول يمiام  GHi  کش محصول  زان مصرف سم قارچيمiام  

Azi  زان مصرف کود ازته محصول يمiام  Wi  زان مصرف آب محصول يمiام  

Pi  زان مصرف کود پتاسه محصول يمiام  Li 
  امiکار محصول  يروين يريکارگ بهزان يم

  های پژوهشيافته: مأخذ

  )يآرمان اقتصاد(ک ي سناريوی

مختلف در هر هكتـار از حاصـل    محصوالتبازده ناخالص : يا بازده برنامه يسازنهيشيب
رات يين حد تغيتر نييپا. ديآ يدست مآن به يمت بازاريمحصول در ق ضرب عملكرد هر

ن يـ شهرسـتان آمـل و مقـدار مطلـوب ا     يفعل يا ، بازده برنامهيا قابل تحمل بازده برنامه
ن منطقه در نظر گرفتـه شـده   يا يا بازده برنامه يدر مقدار فعل يدرصد دهش يافزاآرمان، 
  .ده استشن ييدگاه کشاورزان منطقه تعين درصد با توجه به ديا. است

 )٥(                                                 1
139707

1397766

: 11

15

1

1
=−+

−∑
= pn

XS
i

ii

µ  

  )ييآرمان خودکفا(دو  سناريوی

در اصول مختلف قانون  ييت غذايو توجه به امن ييضرورت خودکفا: ييل به خودکفاين
پـنجم   ةمطابق با برنامـ . د قرار گرفته استيم مورد تأكيمستقريم و غيطور مستقبه ياساس

 يکشـاورز  يد محصوالت اساسيدر تول ييل به خودکفاياز اهداف دولت ن يکي ،توسعه
اسـت کـه از آن   شـکر  يو ن ندر قندچغ، يروغن يها از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه

ن حـد  يتر نييپا. امکان کشت گندم، جو، برنج و کلزا در شهرستان آمل وجود دارد ميان،
ان آمل ن محصوالت در شهرستيا ير کشت فعلين آرمان، سطح زيرات قابل تحمل اييتغ

 يياتکـا ب خوديبـه مقـدار مطلـوب، ضـر     يابيمنظـور دسـت  بـه . در نظر گرفته شده است
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ن ير کشت ايش سطح زيافزا نظر عبارت است از و آرمان مورد شده يبررس تمحصوال
ب يضـر . کشور برابر با صـد شـود   ييب خوداتکايکه ضر يا محصوالت حداقل تا اندازه

 د بـر يـ م مقـدار تول ياز محصـوالت از تقسـ   کدام هر ياست که برا يشاخص يياتکاخود
هـر محصـول    ييص خودکفـا د و از آن به عنوان شـاخ يآ يدست مآن به يمصرف داخل

  .دشو ياستفاده م
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  )يطيمحستيآرمان ز(سه  سناريوی

ر بـا  يـ اخ يها در سال ييايميش يحد از كودها ش ازيب ةاستفاد: مصرف کود سازیکمينه
 يامـدها يموجـب پ  د شـود، يـ ش توليتواند منجر بـه افـزا   ين امر مين تصور غلط كه ايا

 كـاهش  ،ليـ ن دليبه هم. شده است ينيرزميز يها خاك و آب در يطيمح ستيمخرب ز
ـ با يجهـان  يك شدن بـه اسـتانداردها  ياستفاده از آن و نزد ران ياز اهـداف مـد   يكـ يد ي

 ةپـنجم توسـع   ةسـال پـنج  ةقـانون برنامـ   ١٤٣مطابق بـا مـاده   . باشد يكشاورز يواحدها
ـ از طر ييايميشـ  يکودهـا  يدرصـد  ٣٥کاهش  ،)١٣٩٠-٩٤(ران يا ياسالم يجمهور ق ي

ان برنامه مد نظر قـرار دارد کـه   يتا پا) کيارگان( يستيو ز يآل يج استفاده از کودهايترو
ـ از ا. اسـت  در هر سـال د درص هفتزان کاهش معادل ين ميا آرمـان مـورد نظـر     ،روني

  .استفسفاته، ازته و پتاسه  ياز انواع کودها کدامهر  يدرصد تهفکاهش 
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و  كـش  حشـره  كـش،  علـف  شـامل  اسـتفاده  مـورد  سـموم : مصرف سـم  سازیکمينه
 يبيش عملكـرد، آسـ  يافـزا  يبـه بهـا   يسموم كشـاورز  ةيرو يبمصرف . است كش قارچ
كاهش مصـرف سـموم    ،نيبنابرا. وردآ يوارد م ستيز طيمح و يعيرا بر منابع طب يجد

 ٢٨ ةطبـق مـاد  . دروشـمار مـی  بـه ر مزرعه يمد يطيمح ستياز اهداف ز يكي يكشاورز
نظارت بـر   ةفين سازمان وظيپنجم توسعه، ا برنامة ٣٤ة قانون سازمان حفظ نباتات و ماد

تـات،  بر پاية گزارش سازمان حفظ نبا. د را بر عهده دارديتول ة سموم در مرحلةمانديباق
 ةاسـتفاد  بادرصد  دوسالم،  کامالًَ يدرصد محصوالت کشاورز ٩٧ توليد ،١٣٩٠در سال 

ـ ا رو،از ايـن . انجـام پـذيرفت  ش از حد سم يب ةاستفادبا ک درصد يمجاز سم و تنها  ن ي
 ةف برنامـ يک مطـابق تکـال  يـ د محصول سـالم و ارگان يطرح تول ياجرا نةيسازمان در زم
درصد کردن سالمت محصـوالت را در   صدسموم و  يک درصديکاهش  ،پنجم توسعه

هـر   يک درصـد يـ ش رو، آرمان مورد نظر کاهش يق پيدر تحق. ت قرار داده استياولو
  .است ييايمياز انواع سموم ش کدام
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ـ پا«، يطـ يو مح ياز شـروع تفكـرات اقتصـاد   : استفاده از آب سازیکمينه در  »يداري

ـ ر برنامـه  يبـرا  ،عيطور وسشد و بهدار يپد »يزير طرح«ك مفهوم ي قالب ة و توسـع  يزي

از . اسـت  يمنابع آب يداريدر اقتصاد، پا يداريمهم پا يها از جنبه يكي. رفتكار هجوامع ب

و اسـتفاده از منـابع    يداريـ توجه بـه اصـل پا   ،خشك واقع شده ایران در منطقهيكه ا جاآن

ـ   ،نيبنابرا. استت يز اهمئار حايبس ندگانيبا در نظر گرفتن منافع آ يعيطب  يحفظ منـابع آب

سـت  يط زيمحـ  يدر سـند ملـ  . رودشـمار مـی  بـه دار يپا ةتوسع ةنيزمران در ياز اهداف مد

از  يکـه در بخشـ   شدهارائه  ،١٤٠٤ن سازمان در افق يانداز اران، چشميا ياسالم يجمهور

تـا سـال    ١٣٩٠ ةياز سال پا يمصرف آب در بخش کشاورز يدرصد سيزدهبه کاهش  ،آن

ن آرمـان  يا. اشاره شده است )در هر سالدرصد کاهش مصرف  ٩٣/٠ ،يا به عبارتي( ١٤٠٤

  .استدر مصرف آب  ساالنه يدرصد ٩٣/٠کاهش  افته و هدفيماه گسترش  دوازدهدر 
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  )يآرمان اجتماع(چهار  سناريوی 

ــتغال و پ ــث اش ــچيبح ــا يدگي ــان پر يه ــ آن در جه ــه بس ــروز توج ــتاب ام از  ياريش

 يکـ ي ،در حال حاضر و مردان و کارشناسان را به خود جلب کردهگذاران، دولت استيس

 ةپـنجم توسـع   ةدر برنامـ . اسـت  آن پيامـدهای و  يکاريران بياقتصاد ا ياز مسائل اساس

. مد نظر قـرار دارد  سال پنج يط اشتغال يدرصدهفت  شيران، افزايا ياسالم يجمهور

در اشـتغال بخـش    يدرصد ٤/١ش يافته و هدف افزايماه گسترش  دوازدهن آرمان در يا

  .باشد ين شهرستان ميا يکشاورز
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  پنج سناريوی

زمـان در مـدل   طور هـم تا چهار بهک ي یهاسناريو يفاز يها تيمحدودو، ين سناريادر 
ة نوسان قابل تحمل مربـوط  و محدود يمقدار سطوح مطلوب اهداف فاز. شود يلحاظ م

  .ده استآم ٤ها در جدول به آن

  هانرات قابل تحمل مربوط به آييو حدود تغ يسطوح مطلوب اهداف فاز - ٤جدول 

  مقدار مطلوب  اهداف
  رات قابل تحملييحدود تغ

  ن                 باالييپا
             ١٣٩٧٠٦٦  ١٥٣٦٧٧٣  )اليون ريليم( يا بازده برنامه يسازنهيشيب

               ٣٣٢٠٣  ٤٥٤٨٤  )هکتار(در برنج دانه بلند مرغوب  ييخودکفا
                ٥٧٢٥  ٧٨٤٣  )هکتار(محصول بلند پر دانه در برنج ييخودکفا
                  ١٠٠  ١١٥  )هکتار(م يدر جو د ييخودکفا
                ٤٦٩٣  ٥٠٩٠  )هکتار(م يدر کلزا د ييخودکفا
                      ٠  ٣٠  )هکتار( يدر گندم آب ييخودکفا

  ٨٠/٥٤٠٩           ١١/٥٠٣١  )تن(مصرف کود فسفاته  يسازنهيکم

  ١٦٩٠٩            ٣٧/١٥٧٢٥  )تن(مصرف کود ازته  يسازنهيکم

  ٣٧٠              ١٠/٣٤٤  )تن(مصرف کود پتاسه  يسازنهيکم

  ٥١/٢٤٥            ٠٥/٢٤٣  )تريهزار ل(کش  مصرف سم علف يسازنهيکم

  ٨٧/١٨٨٧           ٩٩/١٨٦٨  )تريهزار ل(کش  مصرف سم حشره يسازنهيکم

  ٦٩/٨٥١٥          ٥٤/٨٤٣٠  )تريهزار ل(کش  مصرف سم قارچ يسازنهيکم

  ٠٠/٤٨             ٥٣/٤٧  )ون متر مکعبيليم(مصرف آب در هر ماه  يسازنهيکم
                  ٠٧/٥٣٥  ٥٦/٥٤٢  )هزار نفر(ن يفروردش اشتغال، يافزا
                  ٠٣/٦٠٨  ٥٤/٦١٦  )هزار نفر( بهشتيارد ،ش اشتغاليافزا
                  ٧١/٥٨٣  ٨٨/٥٩١  )هزار نفر( خرداد ،ش اشتغاليافزا
                  ٧١/٥٨٣  ٨٨/٥٩١  )هزار نفر( ريت ،شتغالش ايافزا
                  ٣٥/٦٣٢  ٢٠/٦٤١  )هزار نفر( مرداد ،ش اشتغاليافزا
                  ٣٥/٦٣٢  ٢٠/٦٤١  )هزار نفر( وريشهر ،ش اشتغاليافزا
                  ٧١/٥٨٣  ٨٨/٥٩١  )هزار نفر( مهر ،ش اشتغاليافزا
                  ٧١/٥٨٣  ٨٨/٥٩١  )هزار نفر( آبان ،ش اشتغاليافزا
                  ٧١/٥٨٣  ٨٨/٥٩١  )هزار نفر( آذر ،ش اشتغاليافزا
                  ٧١/٥٨٣  ٨٨/٥٩١  )هزار نفر( يد ،ش اشتغاليافزا
                  ٣٩/٥٥٩  ٢٢/٥٦٧  )هزار نفر( بهمن ،ش اشتغاليافزا
                  ٧١/٥٨٣  ٨٨/٥٩١  )هزار نفر( اسفند ،ش اشتغاليافزا

  های پژوهشيافته: مأخذ
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، nبا  يدر جهت منفاز آرمان مورد نظر ق حاضر، انحراف يتحق يفاز يها در مدل

ش ينما wها با  از آرمان کدامو وزن هر  pبا در جهت مثبت آرمان مورد نظر  انحراف از

 يها وزن آرمان ۶W تا ۲W ،يا بازده برنامه يسازنهيشيب  وزن آرمان ۱W داده شده است؛

 يسازنهيکم يها وزن آرمان ۹Wتا  ۷Wدر محصوالت مورد نظر،  ييبه خودکفا يابيدست

مصرف  يسازنهيکم يها وزن آرمان ۱۲Wتا  ۱۰Wسه، پتا و فسفاته، ازته، يمصرف کودها

 يسازنهيکم يها وزن آرمان ۲۴Wتا  ۱۳W و قارچ کش، ،کش کش، حشره سموم علف

ش اشتغال در هر ماه در نظر يافزا يها وزن آرمان ۳۶Wتا  ۲۵Wمصرف آب در هر ماه و 

هداف دن به ايت رسي، اولوکار رفتهبه يدر روش فاز .)۵جدول (گرفته شده است 

 .دنشود تا حد ممکن اهداف مورد نظر با هم پوشش داده شو يم يندارد و سع يتياهم

ن شده است که مجموع وزن هر آرمان برابر با ييتع يا گونهها به مطالعة حاضر، وزن در

  .ک شودي

  شده در مدللحاظ يها وزن آرمان - ٥جدول 

۱ = ۱W  ۳/۰ = ۷W  ۰۸۳/۰ = ۱۳W ۰۸۳/۰ = ۱۹W  ۰۸۳/۰ = ۲۵W ۰۸۳/۰ = ۳۱W  

۲/۰ = ۲W  ۳/۰ = ۸W  ۰۸۳/۰ = ۱۴W  ۰۸۳/۰ = ۲۰W  ۰۸۳/۰ = ۲۶W  ۰۸۳/۰ = ۳۲W  

۲/۰ = ۳W  ۳/۰ = ۹W  ۰۸۳/۰ = ۱۵W  ۰۸۳/۰ = ۲۱W  ۰۸۳/۰ = ۲۷W  ۰۸۳/۰ = ۳۳W  

۲/۰ = ۴W  ۳/۰ = ۱۰W  ۰۸۳/۰ = ۱۶W  ۰۸۳/۰ = ۲۲W  ۰۸۳/۰ = ۲۸W  ۰۸۳/۰ = ۳۴W  

۲/۰ = ۵W  ۳/۰ = ۱۱W  ۰۸۳/۰ = ۱۷W  ۰۸۳/۰ = ۲۳W  ۰۸۳/۰ = ۲۹W  ۰۸۳/۰ = ۳۵W  

۲/۰ = ۶W  ۳/۰ = ۱۲W  ۰۸۳/۰ = ۱۸W  ۰۸۳/۰ = ۲۴W  ۰۸۳/۰ = ۳۰W  ۰۸۳/۰ = ۳۶W  

  های پژوهشيافته: مأخذ
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 همة کشـاورزان  دربرگيرندة يآمار ةجامع ،حاضر ةدر مطالع که است شايان يادآوری

د ، تعـدا ١٣٨٢در سـال   يبخـش کشـاورز   ين سرشـمار يکه در آخر بودهشهرستان آمل 

روش  .نفـر گـزارش شـده اسـت     ٢٥٢٠٢شهرستان در بخـش زراعـت    اين بردارانبهره

بـا   يريـ گ نمونـه  يهـا  ن روشيتـر  يمين و قديتر از ساده يکيساده  يتصادف يريگ نمونه

حجـم نمونـه از    ،ن روشيـ در ا. دارد ياريکاربرد بس ،است که در عملاحتماالت برابر 

  ):١٣٨٠ان، و همکار شيفر(د يآ يدست مر بهيز ةرابط

)۳۱         (  

 

  ز يو ناست  انس جامعهيوار حجم جامعه،  Nحجم نمونه،  n ،که در آن

ر يپذامکان  ةجا که اغلب محاسباز آن. برآورد است يکران خطا  ،که در آنبوده 

، حاضر پژوهش در. دکراستفاده ) (انس نمونه يآن از وار يجا توان به يست، مين

ن ييدرصد تع ٧٣نان يساده و با اطم يتصادف يريگ حجم نمونه با استفاده از روش نمونه

  .ه استشد

 يهـا  نـه ياطالعات درآمد و هز هايی مرتبط باپرسش کشت، نةيبه ين الگوييتع رایب

سـازمان جهـاد    يهـا  پرسشـنامه ق اسـتفاده از  ياز طر آن ريمقاد مطرح شد که کشاورزان

 ١٢٤ل يــشهرسـتان آمـل و تکم   کشـاورزان اسـتان مازنـدران و مصـاحبه بــا     يکشـاورز 

  .استخراج و پردازش شده است ١٣٩١در سال  پرسشنامه

  ج و بحثينتا

  .است دهآم ٦ در جدول آن جيو نتاشده  برآورد Lingo 11.0افزار ها به کمک نرم مدل
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 شدهبرآورد يها ج مدلينتا - ٦ جدول

  محصول

  سطح زير کشت

  )هکتار(
  الگو

  ٥سناريو   ٤سناريو   ٣سناريو   ٢سناريو   ١سناريو   خطي  فعلي

برنج دانه بلند 

  مرغوب
١X ٣٧٩٧٩  ٠  ٣٨١٥٧  ٣٣٣٤٠  ١٤٠٣٥  ١٤٠٢٤  ٣٣٢٠٣  

بلند برنج دانه 

  پرمحصول
٢X  ٠  ١٣٩٠٦  ٠  ٧٨٤٤  ٠  ٠  ٥٧٢٥  

  ١٨٥٦١  ١٩١٧٦  ١٨٦٧٦  ٠  ١١٩١٧  ١١٩١٨  ٥٢٤٤  ٣X  يجعفر

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤X  يجو آب

  ١١٥  ٠  ٠  ١٤٨٦٥  ٠  ٠  ١٠٠  ٥X  ميجو د

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦X  ميا بهاره ديسو

  ١٦١٩  ١٠٨٢٠  ٠  ٠  ١٠٢٨٦  ١٠٢٩٦  ٥٧٠  ٧X  يآب ينيب زميس

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨X  شبدر

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٨ ٩X  يعدس آب

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٦٧٥٩  ٦٧٥٨  ٥٢٤٤  ١٠X  کاهو

  ٠  ٠  ٠  ٥٠٩٠  ٠  ٠  ٤٦٩٣  ١١X  ميکلزا د

  ٣٠  ٠  ٤٣٣٥  ٣٠  ٠  ٠  ٠  ١٢X  يگندم آب

  ٢٨٦٤  ٥٥٤٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٣X  يآب يتيا چيلوب

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٤٥٥  ١٤X  يونجه آبي

 ،برنج مرغوب

  شبدر
١٥X  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٨١٧١  ١٨١٧١  ٤٨٦٦  

مجموع سطح 

  ر کشتيز
XT  ٦١١٦٨  ٦١١٦٨  ٦١١٦٨  ٦١١٦٨  ٦١١٦٨  ٦١١٦٨  ٦١١٦٨  

  يا بازده برنامه
ون يليم

  الير
١٢٦٨٣٧٦  ١١٦٦٩٣١  ١١٨٦٨٨٣  ١١٣٢٠٢٥  ١٤٤٥٨٠٦  ١٤٤٥٧٨٦  ١٣٩٧٠٦٦  

ر در بازده ييتغ

نسبت  يا برنامه

  يفعل يبه الگو

  -٢١/٩  -٤٧/١٦  -٠٤/١٥  -٩٧/١٨  +٤٩/٣  +٤٩/٣  -  درصد

  های پژوهشيافته: مأخذ
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 سـود را  يساز نهيشيبک که آرمان ي سناريوی يآمده از مدل فاز دستبهج ينتابر پاية 
ـ ليم ٤٩ک به ينزد يفعل ينسبت به الگو يا زان بازده برنامهيم ،کنديلحاظ م ـ ارد ري ال و ي

ـ ، در اسـخن  گـر يبـه د . ابـد ي يش مـ يال افـزا يارد ريليم ٠٢/٠ يخط ينسبت به الگو ن ي
، مقدار مطلوب به علـت محـدود   يفعل يا ش در بازده برنامهيدرصد افزا ٤٩/٣با  ،ويسنار

ت و انحـراف  يمقـدار تـابع عضـو    ٧جـدول  . شـود  يصل نمـ حا يديتول يها بودن نهاده
  .دهد ين آرمان را نشان مينامطلوب ا

  يک سناريوی يت و انحراف نامطلوب در مدل فازيمقدار تابع عضو - ٧جدول 

    or   
٦٥١/٠  �١=  ٣٤٩/٠  

  های پژوهشيافته: مأخذ

بـه   يابيدو کـه آرمـان دسـت    سـناريوی  يآمـده از مـدل فـاز    دستبهج ينتابر اساس 
ـ  ينيزمبي، سيمحصوالت جعفر ،کند يرا لحاظ م يدر محصوالت زراع ييخودکفا ، يآب
کشـت   ياز الگـو شـبدر   -و کشت مضاعف برنج مرغوب يونجه آبي، کاهو، يعدس آب

ـ      يـ و سـطح ز شود میحذف  يفعل نـه بلنـد   رنج دار کشـت بـرنج دانـه بلنـد مرغـوب، ب
ش يافـزا  ييبه خودکفا يابيدست راستایدر  يو گندم آب، ميد یکلزا ،ميمحصول، جو دپر
ر کشـت محصـوالت بـرنج دانـه بلنـد      يسطح ز ،وين سناريدر ا در همين راستا، .ابدي يم
کـه مقـدار تـابع     يا گونـه د، بـه يبه مقدار مطلـوب رسـ   يم و گندم آبيمحصول، کلزا دپر

. آمـد  دسـت بـه ) صفر(ک يبرابر با  ين اهداف فازيا يبرا) انحراف نامطلوب(ت يعضو
شتر از مقدار مطلـوب حاصـل شـد،    يهکتار ب ١٤٧٥٠م ير کشت جو ديسطح ز ،نيهمچن

ـ ن ين هدف فازيا يت برايکه مقدار تابع عضو يا گونهبه ک حاصـل شـد   يـ ز برابـر بـا   ي
  ).٨جدول (

  دو سناريوی يت و انحراف نامطلوب در مدل فازيمقدار تابع عضو - ٨جدول 

   or     or  

 ٩٩٠/٠  �٢=  ٠١٠/٠  ٥=  ١�    
٣=  ١�   ٦=  ١�    
٤=  ١�      

  های پژوهشيافته: مأخذ
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 و يطـ يمحستيز يها سه که آرمان سناريوی يآمده از مدل فاز دستبهج ينتابر پاية 
حاصـل   ٨٩/٠ت يمقدار تابع عضـو  ،در مورد کود فسفاته ،کند يدار را لحاظ ميپا توسعة

انحراف (ت يز مقدار تابع عضويدر مورد کود ازته ن د؛يمقدار مطلوب رس ةشد و به آستان
زان يـ در م يامـا کاهشـ   آمد؛ دستبه) صفر(ک يبرابر با  ين هدف فازيا يبرا) نامطلوب

در مورد سه آرمان کـاهش مصـرف سـموم    ). ٨جدول (ده نشد مصرف کود پتاسه مشاه
ـ يـ موفق ،کش کش و قارچ کش، حشره علف ش از حـد مشـاهده شـد و مقـدار تـابع      يت ب
آرمـان مربـوط بـه کـاهش      دوازدهدر مـورد  . آمـد  دستبه) صفر(ک يت برابر با يعضو

  ).٩جدول (آمد  دستبه) صفر(ک يت برابر با يز مقدار تابع عضويمصرف آب ن

  سه سناريوی يت و انحراف نامطلوب در مدل فازيمقدار تابع عضو - ٩دول ج

    or     or     or  

١١/٠  �٧=  ٨٩/٠  ١٩=  ١    �١٣=  ١�    
٢٠=  ١    �١٤=  ١    �٨=  ١�    
٢١=  ١    �١٥=  ١    �٩=  ٠�   
٢٢=  ١    �١٦=  ١    �١٠=  ١�    
٢٣=  ١    �١٧=  ١    �١١=  ١�    
٢٤=  ١    �١٨=  ١    �١٢=  ١�    
  های پژوهشيافته: مأخذ

ش يدر مـورد افـزا   زيـ چهـار ن  سـناريوی  يآمده از مدل فـاز  دستبهج ينتابر اساس 
برابـر بـا    ين اهداف فازيا يبرا) نامطلوبانحراف (ت يمقدار تابع عضو ،فرصت اشتغال

  ).١٠جدول (آمد  دستبه) کي(صفر 

  چهار سناريوی يت و انحراف نامطلوب در مدل فازيمقدار تابع عضو -١٠جدول 

   or     or     or  

٣٣=  ٠    �٢٩=  ٠   �٢٥=  ٠�    
٣٤=  ٠    �٣٠=  ٠    �٢٦=  ٠�    
٣٥=  ٠    �٣١=  ٠    �٢٧=  ٠�    
٣٦=  ٠    �٣٢=  ٠    �٢٨=  ٠�    
  های پژوهشيافته: مأخذ
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مقـدار انحـراف   کـه  شـود   يمشـاهده مـ   ،١٠ تـا  ٧از جداول  يکل يبندک جمعيدر 
دسـت  ک بهيابر ش اشتغال بريکاهش مصرف کود پتاسه و افزا همچون ينامطلوب اهداف
 يهـا  ت آرمانيتابع عضو ،در مقابل ست؛ها ن آرمانيدب يابيعدم دست دهندةآمده که نشان

صوالت بـرنج  ر کشت محيش سطح زيکاهش مصرف کود ازته، کاهش مصرف آب، افزا
ـ ا ييبـه خودکفـا   لين راستایم در يو جو د يم، گندم آبيمحصول، کلزا ددانه بلند پر ن ي

  .ستها ن آرمانيدب يابيدست گويایه که حاصل شدک يبا محصوالت برابر 

  شنهادهايو پ يريگجهينت

 يطـ يمحسـت يو ز ي، اجتمـاع يزمان به اهداف اقتصاد هم يابيدست يچنانچه دولت در پ
دار يپا ةتوسع يها ن مدل، آرمانيدر ا. پنج را مد نظر قرار دهد سناريویمدل  ، بايدباشد

کـش و آرمـان    کـش و قـارچ   ش، حشـره کـ  علفدر مصرف  يک درصدياز جمله کاهش 
ت يو مقدار تابع عضـو شده است در مصرف آب در هر ماه حاصل  يدرصد ٩٣/٠کاهش 

  ).١٠ جدول(د يآ يدست مبه) صفر(ک ي با ها برابردانمربوط ب) انحراف نامطلوب(
  

  پنج سناريوی يت و انحراف نامطلوب در مدل فازيمقدار تابع عضو -١٠جدول 

 

  or 
  

  or 
  

  or 
  

  or 
 

               
٦١/٠  �٢=  ٣٩/٠  

           

                
٠١/٠  �٤=  ٩٩/٠  

            

                

                

                

                

                
  های پژوهشيافته: مأخذ
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ش سـطح  يافـزا  يهـا  ت آرمانيتابع عضو ،دآي يمبر ١٠ج جدول ينتااز که  گونههمان
و  ن محصـوالت يا ييل به خودکفاين راستایدر  يم و جو آبير کشت محصوالت کلزا ديز

و  کشکش و قارچکش، حشرهکاهش مصرف کود ازته و سموم علف يها آرمان ،نيهمچن
  .ستها ن آرمانيدب يابيدست گويایک حاصل شده که ي با کاهش مصرف آب برابر

کهنسـال و   ؛۱۳۸۴اسدپور و همکاران، ( نيشيهمانند مطالعات پ ،ق حاضريج تحقينتا
 يزيـ ر روش برنامه يريکارگ است که به آن يايگو ،)۱۳۹۲، يميرکريم ؛۱۳۸۶ان، يمحمد
منطقـه و   يکشـت فعلـ   يص منابع بر الگـو ياهداف و تخص يساز نهيدر به يفاز يآرمان
اسـتفاده از   ؛ بـه ديگـر سـخن،   دارد ينسـب  يبرتـر  يخطـ  ةنـ يکشت به يالگو ،نيهمچن
  .همراه است تر يج منطقينتا با هدفهي تکها نسبت به مدل هدفهچند يها مدل

ن ينابيب ایهيتوصيادشده، ن اهداف يجاد مصالحه و توازن بيبا ا پنج، یويمدل سنار
از آنجـا کـه در مـدل    . دکنـ  ين شهرسـتان ارائـه مـ   يـ کشـت ا  يالگو ينگر براو جامع

، مقـدار مطلـوب حاصـل    يفعلـ  يا درصد کاهش در بـازده برنامـه   ٢١/٩با  ،يشنهاديپ
 يشتيت معيداشت و وضع خواهد يکاهش رفاه کشاورزان را در پ رويهن يشود، ا ينم

ـ از قب ييهـا  تيـ حما شود که يشنهاد ميپ رو،کند؛ از اين يرا با مخاطره مواجه م آنها ل ي
 ةج مبـارز يمتفـاوت، تـرو   ينيتضـم  يهـا  متيبهره، اعمال ق موقع اعتبارات کمن بهيتأم
  .رديدولت صورت پذ يک از سويولوژيتر ب تر و ارزانآکار

محصول و کلـزا  در محصوالت برنج پر ييه خودکفاب يابيدست ،ن مدليدر ا ،نيهمچن
در محصـوالت جـو و    ييبـه خودکفـا   يابيضـمن دسـت   ،در مقابل شود؛ يده گرفته ميناد

شـنهاد  يپ رو،از ايـن شـود؛   يحاصل م ييخودکفا ةز آستانيگندم، در مورد برنج مرغوب ن
ـ ن راسـتای د و در شونه اعمال ين زميمناسب در ا يتجار يها استيس که شود يم ل بـه  ي

شـدن کشـت محصـوالت خـاص      يدر کشور، هر منطقه به سـمت تخصصـ   ييخودکفا
  .دکنسازگار با امکانات خود حرکت 

ـ ا. دهـد  يفسفاته و پتاسه رخ نمـ  يدر مصرف کودها يکاهش ،ن مدليدر ا ن نکتـه  ي
مـت  يق يسـاز ها و آزاد ارانهي يطرح هدفمند اجرایبا توجه به  که است يادآوریان يشا
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رفته اسـت؛  ينسبت به گذشته صورت پذ يزان کمتريبه م  ن نهادهيع اي، توزييايميکود ش
  .ه استيدست آمده قابل توجهج بينتا رو،از اين

ـ ن يشغل يها ش فرصتيافزا ،ن مدليدر ا  ، چنانچـه نيبنـابرا . يسـت ر نيپـذ ز امکـان ي
ه جـاد شـد  يکار گرفته شود، اشتغال ان شهرستان بهيا يدر بخش زراع يکار اضاف يروين

ـ ر برنامه شود که يشنهاد ميپ رو،از ايندار نخواهد ماند؛ يکاذب بوده و پا زان کشـور بـه   ي
  .ها باشند ر بخشيجاد فرصت اشتغال در سايفکر ا

و  يـي زان دولـت، مسـئوالن اجرا  يـ ر مشترک برنامـه  يتنها با همکار طرحن يا ياجرا
ـ  طالعـات م در کـه  شود يشنهاد ميپ ،انيدر پا. ر استيپذکشاورزان امکان منظـور  ، بـه يآت

 يفـاز  ةهدفچند يها مانند مدل آرمان شيوهر يسان شهرستان، يکشت ا ةنيبه ين الگوييتع
کـار گرفتـه و   بـه ک يـ تم ژنتيمانند الگور يتکامل يها تميا الگوري )MOFNLP( يخطريغ
  .دشوسه يحاضر مقا ةج آن با مطالعينتا
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