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.3دانشجویدک تریاقتصادکشاورزیدانشگاهزابل 
(تاریخ دریافت -1391/10/25 :تاریخ تصویب)1394/3/18 :

چکيده
امروزه روشهایی که براي تعیین الگوي بهینۀ کشت محصوالت زراعی به کار میروند اغلب در راستاي افززایش رفزاه کشزاورزان و
حداکثرسازي سود آنها گام برمیدارند .درحالیکه غفلت از آثار مخرب زیستمحیطی میتواند پیامدهاي سوء و معضالت فراوانزی
براي نسلهاي آیندۀ بشري به وجود آورد .بنابراین ،انتخاب روشی که بتواند به حفظ محیط زیست کمز کنزد و اهزدا متعزدد
مدیران را براي دستیابی به الگوهاي مناسب کشت در ی مدل بگنجاند ضروري و درخور اهمیت است .به همین منظزور ،در ایزن
پژوهش براي دستیابی به اهدا همهجانبۀ فوق بهویژه تعیین الگوي کشت مناسب در بخش رودبار الموت غربی اسزتان زززوین و
همچنین کاهش آلودگی آبهاي حوضۀ رودخانۀ شاهرود کزه ناشزی از مصزر بزیش از حزد کودهزاي شزیمیایی اسزت ،از مزدل
برنامهریزي آرمانی اولویتی استفاده شد .دادههاي این پژوهش از طریق همکاري با کشاورزان نمونۀ این بخش ،مطالعزات میزدانی،
پرسشنامه ،سالنامۀ آماري  1389و همچنین آمار منتشرشدۀ سازمان جهاد کشاورزي اسزتان زززوین گزردآوري و بزراي تجزیزه و
تحلیل دادهها و حل مدل پیشنهادي از نرمافزار  Excelاستفاده شد .نتایج حاصل نشان داد که الگوي فعلی کشزت در ایزن بخزش
بهینه نیست و نهادههاي تولیدي بهصورت غیرکارآمد استفاده میشوند .بنابراین ،با استفاده از مزدل پیشزنهادي مزککور مزیتزوان
عالوه بر انتخاب الگوي مناسب و استفادۀ بهینه از منابع منطقه ،در راستاي افززایش درآمزد کشزاورزان و کزاهش تخریزب محزیط
زیست گامهاي مؤثري برداشت.
کليدواژگان :الگوي کشت ،الموت غربی ،برنامهریزي آرمانی اولویتی ،پایداري منابع ،محیط زیست.


* نویسندۀ مسئول ،تلفن ،09122863278 :فاکس0283337840:

Email: Abozar.parhizkari@yahoo.com
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.1مقدمه
بخززش کشززاورزي نقززش مهمززی در ازتصززاد ملززی،
اشتغالزایی و تأمین غزکاي افزراد جوامزع مختلز
دارد .بنابراین ،الزم است از منابع و ابزارهاي تولیزد
در این بخش به بهترین شیوۀ ممکن استفاده شزود
تا ضمن کاهش مصر این منابع ،سودآوري و رفاه
کشاورزان نیز افززایش یابزد .از طرفزی محزدودیت
منابع در بخش کشاورزي و نیاز بزه افززایش تولیزد
محصوالت زراعزی بزراي پاسز گزویی بزه تقاضزاي
فزایندۀ ناشی از رشزد جمعیزت از یز سزو و نیزز
ضرورت مبارزۀ مدیریتشده با آفات از سوي دیگر،
سزبب شززده اسززت فشززار بززر منززابع تولیززد بخززش
کشاورزي به فشار بزر محزیط زیسزت منجزر شزود
( .)Halkidis & Papadimos, 2007حزد بحرانزی
این فشار به طورعمده بهصورت استفادۀ گسزترده و
بززیش از حززد از نهززادههززاي شززیمیایی اسززت؛
بهطوريکه در حال حاضزر مهز تزرین جنبزههزاي
زیستمحیطی نگرانکنندۀ فعالیتهاي کشزاورزي،
اسززتفاده از نهززادههززاي تهیززهشززده در بخززش
غیرکشززاورزي (صززنعت) هماننززد کودهززا ،سززموم،
آفتکش و عل کشهاست .رخداد این وضزعیت در
نظزززامهزززاي تولیزززدي امزززروزه میزززان اهزززدا
زیستمحیطی و ازتصزادي کشزاورزان تعزار بزه
وجود آورده است .افزون بر ایزن ،عمزدتاً بیشزترین
تالش کشاورزان معطو به دستیابی بزه بیشزترین
سززطت تولیززد اسززت و کمتززرین توجززه را بززه بعززد
زیستمحیطی تولید دارند .به همین دلیزل امزروزه
بحران آلودگیهزاي زیسزتمحیطزی بزه لزالش و
موضززوم ملززی و بززینالمللززی تبززدیل شززده اسززت
(.)Kupusovic et al., 2007
در طرح برنامههاي ازتصادي بخش کشزاورزي،
براي تعیین الگوي بهینۀ کشت محصوالت زراعی و
باغی عموماً از الگوهاي برنامهریزي ریاضی استفاده
میشود .برنامهریزي خطی و آرمانی نیز روشهایی
مبتنی بر اصول مدلهاي ریاضی هستند کزه بزراي
تجزیه و تحلیل در تصمی گیريهاي نهایی مدیران
واحززدهاي کشززاورزي بززهکززار مززیرونززد .مززدل

برنامهریزي خطی در پژوهش هاي مدیریت مزرعزه
بهمنزلۀ زدیمیترین تکنی استفاده مزیشزود کزه
هد آن حدازل و یا حزداکثرسزازي توابزع هزد
مززدیران کشززاورزي بززا درنظززرگززرفتن برخززی
محدودیتها بهصورت ه زمان است ( & Mansuri
 .)Kohansal, 2007در طول دورههاي اخیر اغلزب
مطالعات براي تخصیص منابع در بخش کشزاورزي
عمدتاً روي افزایش هرلزه بیشزتر رفزاه ازتصزادي
کشاورزان تمرکز یافته است .ایزن امزر ناشزی از آن
است که بخش کشاورزي در توسعۀ ازتصزادي هزر
کشوري نقش مؤثري ایفا میکند .اما توجه بیش از
حززد بززه رفززاه ازتصززادي کشززاورزان بززه غفلززت از
پیامدهاي مخرب زیستمحیطی منجر شده اسزت.
به همین دلیل خأل استفاده از مدلهزاي کارآمزدي
کززه بتواننززد هزز زمززان تمززام جوانززب ازتصززادي،
اجتماعی و زیستمحیطی را تأمین کننزد ،بزهطزور
محسززوس زابززل مشززاهده اسززت ( & Hilier
 .)Liberman, 1995برنامهریزي خطی ی الگوي
بهینهسازي ت هدفه است .درحالیکه اغلب مسائل
برنامهریزي در بخش کشاورزي ماهیتی لندهدفزه
دارند .بنابراین ،این روش نمیتواند بهتنهایی بزراي
تصمی گیري و سیاستگکاري ازتصزادي در بخزش
کشاورزي جوابگو باشد .با توجه بزه پیشزرفتهزاي
شگر علمی و تحقیقاتی که در لند دهۀ اخیر در
بخش کشاورزي صزورت گرفتزه اسزت ،روشهزاي
متداول و جدیدي در برنامهریزي بزه وجزود آمزده
است .به کم این روشها میتزوان بزا توجزه بزه
محدودبودن منابع و نهادههزاي تولیزدي و تضزادي
که گاهی بین اهدا مزدیران وجزود دارد بهتزرین
جوابها را براي دستیابی به اهدا موردنظزر پیزدا
کرد .ازجملۀ این روشها میتوان بزه برنامزهریززي
آرمانی اشاره کرد که ابزار مناسزبی بزراي تجزیزه و
تحلیل تصمی هاي لندهدفزه در مزدیریت مزرعزه
است (.)Asadpue et al, 2008
رهیافت برنامهریزي آرمانی ( )GPروشی مبتنی
بر اصول بهینهسازي ریاضزی اسزت کزه بزهمنظزور
تجزی زه و تحلی زل تصززمی هززاي نهززایی و مطلززوب
مدیران و مسزئوالن ،بزه شزکل نامعزادالت خطزی

بهینهسازی الگوی کشت در جهت حفظ و پایداری محیط زیست در منطقۀ الموت غربی ...

ظاهر میشزود .ایزن مزدل بزهدلیزل لحزا کزردن
دستیابی ه زمان به لند هد بر مبنزاي اولویزت،
انعطا پکیري بیشتري در تصمی گیريهاي وازعی
مدیران واحدهاي ازتصادي دارد .در این روش براي
هر ی از اهزدا یز مقزدار مشزخص عزددي و
سپس ی تابع هد تعیین میشود .آنگزاه مزدل
در جست وجوي جوابی اسزت کزه بتوانزد مجمزوم
انحرافات از اهدا یا اولویتها را بزا در نظرگزرفتن
محدودیتهاي مختل موجود ،به حزدازل برسزاند
( .)Belaid & Torre, 2010برنامهریززي آرمزانی از
دهۀ  1960به بعزد بزهطزور وسزیعی در مطالعزات
بخش کشاورزي به کارگرفتزه شزد .در ایزن راسزتا
مطالعات گستردهاي انجام شده است کزه در ادامزه
به برخی از آنها اشاره میشود:
 )1961( Charnes & Cooperالگزززززوي
برنامهریزي آرمانی را براي نخستینبار ارائزه کردنزد.
آنهززا در مطالعززات خززود بززه معرف زی سززه رویکززرد
مختل از مسائل برنامهریزي آرمانی پرداختنزد کزه
این سه مورد عبارتانزد از .1 :برنامزهریززي آرمزانی
لی بی ش ؛  .2برنامهریزي آرمانی ارشمیدسزی؛ .3
برنامهریززي آرمزانی اولزویتی )1965( Ijiri .از روش
برنامهریزي آرمانی براي تصمی گیريهاي مزدیریتی
اسززتفاده کززرد و سززپس  (1972) Leeو همچنززین
 (1976) Egnizoاز ایزن مزدل بزراي مزدیریتهزاي
مالی استفاده کردنزد)1973( Zeleny & Cochran .
با استفاده از برنامهریزي آرمانی به این نتیجه دسزت
یافتند که اگر در این روش سطت مطلوب اهدا بزه
شکل نامناسبی مطرح شود ممکزن اسزت بزراي آن
جواب بهینهاي وجود نداشته باشزد(1977) Neely .
براي برنامهریزي و اولویتبنزدي پزروژههزاي آبزی از
مدل برنامهریزي آرمانی اسزتفاده کردنزدRomero .
 )1987( & Rehmanاز مزدل برنامزهریززي آرمزانی
براي تعیین جیرۀ غکایی دام استفاده کردنزد .نتزایج
این مطالعه نشان داد که برنامهریزي آرمانی بهعلزت
انعطا پکیري بیشتر نسزبت بزه روش برنامزهریززي
خطزززی در تعیزززین جیزززرۀ غزززکایی دام نتزززایج
وازعبینانهتري را حاصل میکند (1995) Soni .براي
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تخصیص بهینۀ منابع آب و زمین و همچنزین بزراي
تحلیل حساسیت و تعیین میزان تزأثیر پارامترهزاي
مختل ز بززر روي نتززایج ب زهدسززتآمززده از الگززوي
برنامهریزي آرمانی استفاده کردند(2009) Estefen .
با بهرهبرداري از منابع محدود بزراي حزداکثرکزردن
تولیزززد و اسزززتفادۀ بهینزززه از ماشز زینآالت و بزززه
حززدازلرسززاندن هزینززۀ تعمیززرات در سززه کارخانزۀ
آمریکا و یز کارخانزۀ لزین از روش برنامزهریززي
آرمانی استفاده کردند.
براساس مطالعزات انجزامشزده انعطزا پزکیري
بیشتر در تصمی گیريها ،امکان دستیابی ه زمزان
به لندین هد (که گاهی حتی ممکن است ایزن
اهدا در تضاد با ه باشند) و اولویتبندي اهدا
مززدیران در بخززش کشززاورزي از مهزز تززرین و
اساسیترین ویژگیهاي برنامهریزي آرمانی اسزت و
آن را از برنامهریزي خطی ساده متمایز مزیسزازد.
اسززتفاده از ای زن الگززو بززراي دسززتیابی بززه اهززدا
لندگانۀ مدیران از کارایی بیشتري برخوردار بزوده
و از نظر ازتصادي نیز کاربرديتر است .بزه همزین
منظززور ،در مطالع زۀ حاضززر از روش برنامززهریزززي
آرمززانی اولززویتی 1کززه شززکل توسززعهیافتززهاي از
برنامهریزي آرمانی است ،براي تعیین الگوي بهینزۀ
زراعی در منطقۀ رودبار الموت غربی اسزتفاده شزد.
این مدل با درنظرگرفتن ترجیحات تصمی گیرنزده،
طبقهبندي اهزدا پیشزنهادي را آسزان مزیکنزد.
دروازع این روش ی ارزیابی ه زمزان مربزوب بزه
درجۀ حصزول اهزدا اصزلی اسزت کزه در زالزب
برنامهریزي آرمانی تبیین مزیشزود .در اسزتفاده از
مزدل برنامزهریززي آرمززانی اولزویتی ابتزدا اهززدا
موردنظر در یز بعزد محزدودیت تعریز شزده و
سپس توسط متغیرهزاي انحرافزی  d-و  d+کنتزرل
مزیشزوند ( .)Romero & Rehman, 2003دالیزل
استفاده از مدل برنامهریزي آرمانی اولویتی در ایزن
پژوهش عبارتاند از:
 .1امکان اولویتبندي اهدا لندگانه و حصزول
1. Lexicographic Goal Programming
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نتایج مقتدرانه با بهکارگیري این مدل :با اسزتفاده از
این روش میتوان پس از حزدازل و حزداکثرسزازي
آرمانهزاي متعزددي کزه در تعیزین الگزوي بهینزۀ
کشت وجود دارند و گزاهی حتزی در تضزاد بزا هز
هستند به نتایج بهینه و مناسبی دست یافت.
 .2توجه به مسئلۀ بسزیار مهز «جلزوگیري از
تخریب محیط زیست» :ازآنجاکه مدل  LGPاز ی
ماهیت لندهدفه برخوردار است میتوان عالوه بزر
آرمزززانهزززاي ازتصزززادي کشزززاورزان ،اهزززدا
زیستمحیطی را نیز در این مدل وارد کرد.
بهطورکلی ،هزد اصزلی پزژوهش حاضزر تعیزین
الگوي بهینۀ کشت محصوالت زراعی بزا بهزرهگیزري از
مززدل برنامززهریزززي آرمززانی اولززویتی ( )LGPو ارائززۀ
راهکارهاي مناسبی براي رفع مشکالت زیستمحیطزی
موجود در منطقۀ رودبار الموت غربی است .عمدهتزرین
این مسائل و مشکالت عبارتاند از:
 .1استفادۀ غیرکارآمدي که از عوامل تولید و یا
نهادههایی مانند زمین ،آب ،نیزرويکزار ،کودهزاي
شیمیایی ،سموم دفع آفات و عل کشها در منطقه
صورت میگیرد؛
 .2الگوي کشتی که در منطقۀ موردنظر وجزود
دارد بهینه نیست و هد اصلی کشزاورزان در ایزن
منطقه کسب بیشترین سود ،بدون توجزه بزه آثزار
مخرب زیستمحیطی است؛
 .3مصر بیش از حد معمول کودهاي شزیمیایی
(بهویژه اوره ،تري فسزفات آمونیزوم و سزوپر فسزفات
آمونیوم) در اراضی زراعی و شالیزارهاي منطقه بزدون
درنظرگرفتن نیاز وازعی مزارم و براسزاس طزرز تفکزر
افززایش بزازدهی کزه زبزل از هرلیزز ناشزی از عزدم
آگاهی کشاورزان خردهپا در منطقۀ مطالعهشده است؛
 .4آبیاري بیش از حد معمول در سطت مزارم و
شالیزارهاي منطقه بهعلت دسترسی بزه حجز آب
بیشتر و ک بودن آببها در حوضۀ رودخانۀ شاهرود
که منجر به شستوشوي عناصر غکایی و فرسزایش
بیرویۀ خاک در منطقه شده است؛
 .5مصززر بززیش از حززد کودهززاي شززیمیایی و
سموم دفع آفزات در سزطت مززارم تحزت کشزت و
اسززتفاده از روشهززاي سززنتی آبیززاري (سززیالبی و

غرزابی) که سبب شستوشوي این مواد شیمیایی و
انتقال آنها به جریانات سطحی منتهی به رودخانزۀ
شاهرود شده و عالوه بر آلودهکردن آب ،اکوسیسزت
منطقه را نیز با مشکل مواجه کرده است؛

.موادوروشها

2
بخش رودبار الموت غربزی در طزول جغرافیزایی 12
درجه و  50دزیقه ،در عر جغرافیایی  32درجه و
 36دزیقه ،در ارتفام  975متري از سزطت دریزا و در
 55کیلومتري شمال شرزی استان ززوین وازع شزده
است .این بخش با مرکزیت شهر رازمیان شامل سزه
دهستان بهرامآباد ،دستجرد و رجزاییدشزت اسزت.
منطق زۀ مطالعززهشززده بززا مسززاحتی معززادل 921/5
کیلومترمربع و تراک جمعیتی معادل با  21/39نفزر
در هر کیلومترمربزع ،جمعزاً  19711نفزر جمعیزت
دارد ( ،)21/39*921/5=19711بهطوريکزه اغلزب
آنها به فعالیت کشاورزي مشغولاند ( Agriculture
 .)Organization of Qazvin, 2011بخزش رودبزار
الموت غربی از نظر ازلیمزی هزواي نسزبتاً معتزدل و
نیمهخش دارد و میزان بارش ساالنه در این بخزش
بززهطززور متوسززط در حززدود  350میلززیمتززر اسززت
( Meteorological Organization of Qazvin,
 .)2011در فصولی از سال کزه میززان بارنزدگی کز
است ،آب موردنیزاز بزراي آبیزاري مززارم ،بزا هزا و
شالیزارهاي منطقه به کمز جریانزات آب سزطحی
رودخانۀ شاهرود که در فاصزلۀ دو کیلزومتري شزهر
رازمیززان زززرار دارد و همچنززین توسززط آبریزهززاي
نینززهرود ،گشززنهرود و پززررود کززه از حززوالی شززهر
رازمیززان م زیگکرنززد ،تززأمین م زیشززود .در حوض زۀ
رودخانۀ شاهرود بهعلت دردسترسبزودن حجز آب
بیشززتر ،آبیززاري بززه شززکل غرزززابی و سززیالبی و در
مناطق باالدست یا مناطقی کوهستانی و کوهپایزهاي
دور از حوضززۀ رودخانززه ،تززأمین آب مززوردنیززاز
کشاورزان از طریق لولهگکاري و سیست هزاي پمپزاژ
آب صورت میگیرد .برنج ،گندم ،جو ،سزیبزمینزی،
گوجهفرنگی ،خللر و ماشز و یونجزه از مهز تزرین
محصوالت زراعی و زغال اخته ،فندق ،گردو ،انگور و
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زیتون از مه ترین محصزوالت بزاغی زابزل کشزت و
تولید در این منطقه به شمار میرونزد ( Statistical
.)Yearbook, 2011
با توجه به پیشرفتهایی که در سالیان اخیر در
عرصۀ عل ازتصاد صورتگرفته ،روشهزاي نزوینی
بززراي سیاسززتگززکاريهززا و اجززراي برنامززههززاي
لنززدمنظززوره یززا لندهدفززه در زیززربخززشهززاي
کشاورزي ایجاد شده است .در این راستا تضزادهاي
بین اهدا و سیاستهاي اجرایی سبب شده است
که همیشه کل ارزش حاصل از اهدا  ،سیاستهزا
و برنامههاي اجرایی مساوي با جمزع ارزش اجززاي
آنها (بهصورت مجزا از ه ) نباشد .بنزابراین ،بایزد
ترکیب مناسبی از آنها را براي دستیابی به میززان
بهینززه انتخززاب کززرد ( .)Rafael, 2006ازآنجززاکززه
کشاورزي پایدار عالوه بزر عوامزل ازتصزادي (رفزاه
ازتصادي و درآمد بزاال بزراي کشزاورز) بزه عوامزل
اجتماعی و زیستمحیطی نیز وابسته اسزت ،بزراي
تحقق آن نیاز به ی الگوي لنزدمعیاره اسزت .بزه
هم زین منظززور م زیتززوان از برنامززهریزززي آرمززانی
اولویتی بهمنزلۀ ابزاري مناسب براي آنزالیز اهزدا
لندگانه در مدیریت مزرعه استفاده کرد .این روش
شبیه برنامهریزي خطی است .بزا ایزن تفزاوت کزه
بززیش از یزز تززابع هززد را شززامل مززیشززود
( .)Malakoti, 1997در مدل برنامزهریززي آرمزانی
اولویتی هر هدفی بهمنزلۀ ی آرمان در نظر گرفته
میشود و تابع هد بزراي ایزن نزوم مزدل شزامل
حدازلسازي انحرافات از سطت موردنظر محدودیت
آرمانی است .با اینکه تزابع هزد در الگزوي فزوق
متغیرهاي تصزمی نزدارد امزا دو متغیزر مغزایرتی
بهصورت ( d-نماد انحرا در جهت منفی از اهدا
مطلزوب) و ( d+نمزاد انحزرا در جهزت مثبزت از
اهززدا مطلززوب) در تززابع هززد وارد م زیشززوند.
انحرا منفی به معناي دسترسزی کمتزر از هزد
مطلوب و انحرا مثبت به معناي دسترسی بیشزتر
از هد مطلوب تعیینشده در مدل موردنظر است
( .)Stephen et al., 2009بززراي انتخززاب الگززوي
بهینۀ کشت با استفاده از مدل برنامهریزي آرمزانی
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اولززویتی ابتززدا اهززدا کشززاورزان بززا توجززه بززه
محززدودیتهززاي ازتصززادي ،زیسززتمحیطززی و
اجتماعی موجزود در منطقزۀ مزوردنظزر ردهبنزدي
میشوند .سپس براساس اولویت بزراي تحقزق هزر
یزز از آنهززا در مزززارم ازززدامات الزم صززورت
میگیرد .شزکل کلزی مزدل برنامزهریززي آرمزانی
اولویتی بهصورت زیر است:
() 1

(d i , d i ) 

k

i

p

Min Z 

i 1

) p1 (d1 , d1 )  p2 (d 2 , d 2 )  ..........  p k (d k , d k

Subject to:

() 2
() 3
() 4

)  d i  d i  w i

i

 f (x
i

i  1, 2, 3,..., k
b

i

 ax
i

x i , d i , d i 0

در رابطززۀ  ،1تززابع هززد  zمجموعززهاي از
انحرافززات اهززدا مطلززوب تعیززینشززده i ،تعززداد
فعالیتها xi ،متغیر تصمی  iام pi ،اولویت اهدا
و  d i , d iبهترتیزب متغیرهزاي انحزرا مثبزت و
منفی هستند .رابطۀ  ،2محزدودیت آرمزانزی مزدل
است که در آن  fضرایب فنی متغیر تصمی و wi
مقادیر لحا شده براي اهدا موردنظر است .رابطۀ
 3محدودیت سیستمی مدل را نشان میدهزد کزه
در آن  aبیانگر ماتریس ضزرایب فنزی و  bبیزانگر
منابع زابل دسترس در منطقه است .رابطزۀ  4نیزز
محززدودیت غیززرمنفزی بززودن سززطت فعالیززتهززا و
انحرافات را نشان میدهزد و بیزانگر آن اسزت کزه
روش مککور از نظر فیزیکزی نیزز زابلیزت اجزرا در
منطقزززۀ مطالعزززهشزززده را دارد ( & Seamus
.)Surendra, 2008
در مطالعۀ حاضر از اطالعات مربوب به  7محصول
زراعی عمده در منطقزۀ المزوت غربزی اسزتفاده شزد.
بخشززی از دادههززاي مززورد نیززاز از طریززق همکززاري
کشززاورزان نمون زۀ ایززن بخززش ،پرسشززنامه ،سززالنامۀ
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برحسب تومان ،نیزاز آبزی بزرحسزب متزرمکعزب در
هکتار ،کود بر حسب کیلوگرم در هکتار ،س برحسب
لیتر در هکتار ،نیروي کار برحسب نفر روز در هکتزار،
ماشینآالت برحسزب سزاعات کزار در هکتزار و بزکر
برحسب کیلوگرم در هر هکتار است.

آماري  1389و بخشی دیگر از طریق آمار منتشرشده
توسززط سززازمان جهززاد کشززاورزي اسززتان ززززوین
جمعآوري شد (جدول .)1کلیۀ مقزادیر مزوردنظزر در
این جدول در واحد سطت (ی هکتار) تعیین شزدند.
بززازده ناخززالص ،هزینززۀ تولیزد و هزینززۀ حمززل کززود

جدول .1اطالعات آماری مربوط به محصوالت منتخب زراعی منطقۀ رودبار الموت غربی در واحد سطح یا هکتار (سال زراعی )1389

متغیرها  /محصوالت

برنج

جو

گندم

خللر و

یونجه

ماشک

گوجهفرنگی سیبزمینی

بازده ناخالص (تومان)

6580000 2414000 2945000 10712600

5649000

9289000

8904000

هزینۀ تولید (تومان)

5723460

984510

904641

1345700

925230

4756335

3606551

هزینۀ حمل کود
(تومان)

161500

930520

90000

102500

71500

143700

115300

نیاز آبی ()m3/ha

25400

5700

5100

13350

3800

18560

12120

کود شیمیایی ()kg/ha

750

250

240

520

125

650

510

نیروي کار (نفر-روز)

53

23

21

30

18

54

35

س مصرفی ()L/ha

7/0

3/5

2/0

3/0

1/5

8/2

8/0

ماشینآالت ()h/ha

29

16

14

13

10

17

16

بکر ()kg/ha

125

230

250

23

120

1/ 25

1850

مدل برنامهریزي آرمانی اولویتی اسزتفاده شزده
در پژوهش حاضر شامل  6محزدودیت آرمزانی و 4
محدودیت سیستمی اسزت .اهزدا و آرمزانهزاي
یادشده مطابق با شرایط منطقۀ مطالعزهشزده و بزا
توجززه بززه درج زۀ اهمیت زی کززه در منطقززه دارنززد
بهصورت زیر اولویتبنزدي مزیشزوند ( Stephen,
:)2009
آرمان حداکثرسازي بازده برنامهاي (بازده ناخالص)
() 5

 d1  d1  Q1

i

E x
i

آرمان حدازلسازي هزینههاي تولید محصوالت
() 6

 d 2  d 2  Q2

C x
i

i

آرمان حدازلسازي آب زراعی مصرفی
() 7

 d 3  d 3  Q3

i

W x
i

آرمان حدازلسازي مصر کود شیمیایی
() 8

 d 4  d 4  Q4

i

F x
i

آرمان حدازلسازي استفاده از نیروي کار
() 9

 d 5  d 5  Q5

i

L x
i

آرمان حدازلسازي مصر سموم شیمیایی
()10

 d 6  d 6  Q6

i

T x
i

بزراي حززداکثرسززازي بزازده ناخززالص ،انحززرا
منفی از آرمان تعیینشزده و بزراي حزدازلسزازي
مصر آب ،کود ،نیرويکار و س  ،انحرا مثبت از
آرمان تعیینشده در نظرگرفته میشزود .بنزابراین،
تابع هد بهصورت زیر است (:)Stephen, 2009
()11

MinZ  [ p1d1  p2d 2  p 3d 3  p4d 4

6


5 5

]  p d  p6 d

ازآنجاکه نیاز است سود ناخالص حدازل برابر با
هد  Q1و یا بیشزتر از آن شزود ،بایزد مقزدار d1
(انحرا منفی از آرمان سود ناخالص) برابر با صزفر
شود اما در عمل تبزدیل آن بزه صزفر غیزرممکزن
است .بنابراین ،بایزد مقزدار آن را تزا جزاي ممکزن
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کولز ز کزززرد d 2 .انحزززرا مثبزززت از آرمزززان
تعیینشزده بزراي هزینزههزاي تولیزد اسزت .ایزن
هزینهها نباید از مقدار آرمانی تعیینشده آن بیشتر
باشد .بنابراین ،مقدار  d 2را باید به میززان حزدازل
خززود رسززاند d 6 , d 5 , d 4 , d 3 .بززهترتی زب مقززادیر
انحرا مثبت از مصر آب ،کود ،نیرويکار و سز
هستند ( .)Stephen, 2009یکی از اهزدا مطالعزۀ
حاضر کاهش مصر این نهادههاست .بنابراین ،نیاز
است که انحرافات  d 6 , d 5 , d 4 , d 3را حدازل کزرد.
در ادامززه بززه بررسززی محززدودیتهززاي آرمززانی و
سیستمی مدل ارائهشده میپردازی :
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.1.2حددداک رکددردنبددازدهدرآمدددی(بددازده


ناخالص)
بازده ناخالص در هر هکتار از حاصلضزرب میززان
عملکرد هر محصول در زیمزت بزازاري آن حاصزل
میشود .با توجزه بزه رابطزۀ  E i 5بزازده ناخزالص
محصول  iام در واحزد سزطت (هکتزار) xi ،سزطت
زیرکشت محصول  iام و  Q1سطت موجود تولید در
منطقه است .بازده درآمدي در سزه حالزت شزرایط
فعلی ،برنامزهریززي خطزی و برنامزهریززي آرمزانی
اولززویتی در جززدول 3آورده شززده اسززت .آرمززان
حداکثرکردن بازده ناخالص کشاورزان را مزیتزوان
بهصورت زیر نوشت:

10712600x 1  2945000x 2  2414000x 3  6580000x 4  5649000x 5  9289000x 6

()12

8904000x 7  d1  d1  18251700000

حداقلکردنهزينۀتوليدمحصوالتدر

.2.2

 C iهزینۀ تولید محصزوالت کشزاورزي در سزطت
هکتار xi ،سطت زیرکشت محصول  iام و  Q2سطت
موجود هزینۀ تولید در اراضی منطقه است .در این
پژوهش براساس اولویت ،حدازلکردن هزینۀ تولید
و کاهش آن به میزان  10درصد بزه منزلزۀ دومزین
آرمان مدنظر است .رابطۀ  6را میتزوان بزهصزورت
زیر بیان کرد:



واحدسطح
تولید محصوالت کشاورزي در مراحل آمزادهسزازي
مزرعززه ،کاشززت ،داشززت و برداشززت همززراه بززا
هزینههایی است که نیاز است این هزینزههزا را بزه
حدازل میزان ممکن کاهش داد .بزه عبزارت دیگزر
کاهش هزینههاي تولید ،سوددهی بیشزتري بزراي
کشاورزان همراه خواهد داشت .با توجه به رابطۀ ،6
()13

5723460x 1  984510x 2  904641x 3  1345700x 4  925230x 5  4756335 x 6 

حداقلکردنمصرفآبزراعیدرمنطقه

.3.2


یکی از عوامل مه تولید در بخزش کشزاورزي نهزاده
آب است که تأمین آن همواره در بخشهاي مختلز
کشور با محزدودیت جزدي مواجزه اسزت .در بخزش
رودبززار المززوت غربززی وجززود رودخانززۀ شززاهرود و
آبریزهاي نینهرود ،گشنهرود و پررود سبب شده است
اغلب کشاورزان منطقه با محدودیت منابع آب مواجزه
نباشند ،اما باید توجه داشت که اسزتفادۀ بزیرویزه از
آب در آبیاري مزارم عالوه بر تهدید این منابع ،سزبب

3606551x 7  d 2  d 2  8955221932
اخززتالل در مح زیط زیسززت و تخری زب آن ،فرسززایش
خاک ،شسزتوشزوي عناصزر غزکایی و جزدایی ایزن
عناصر از ظرفیت کزاتیونی خزاک ،شزورشزدن خزاک
اراضی پاییندست منطقه ،کاهش حاصلخیزي مزارم
ظر مدت لند سال آتی و اثرات سوء دیگزر خواهزد
شد .با توجه به مزوارد مزککور ،حزدازلکزردن میززان
مصر آب آبیاري در تولید محصوالت زراعی یکزی از
اهدا مه و درخور توجه در مدیریت مزرعزه اسزت.
به همین منظور ،یکی از اهدا اصزلی ایزن پزژوهش
نیز کاهش  10درصدي مصر آب آبیزاري در سزطت
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مزارم منطقه نسبت به شرایط فعلی اسزت .در رابطزۀ
 Wi ،7بیانگر نیاز آبزی محصزوالت زراعزی بزرحسزب
مترمکعب در هکتار xi ،سطت زیرکشت محصزول  iام
()14

25400x 1  5700x 2  5100x 3  13350x 4  3800x 5 18560x 6 12120x 7
d 3  d 3  40414840

حداقلکردنمصدرفکودهدایمديميايیدر

.4.2


منطقه
امززروزه در بخززش کشززاورزي بززراي تقوی زت اراض زی
زیرکشت ،بهویژه اراضیاي کزه در طزول یز سزال
زراعی براي لند بار پیاپی بهرهبزرداري مزیشزوند و
همچنین براي افززایش میززان عملکزرد محصزوالت
زراعی در واحد سطت از کودهزاي شزیمیایی زیزادي
که اغلب در سه نوم ازته ،فسزفره و پتاسزه هسزتند،
استفاده میشود .بهرهمندي از کودهاي شیمیایی در
کوتاهمدت سبب افززایش عملکزرد در واحزد سزطت
میشود .اما آثار سوء آن که ناشی از مصر بزیش از
حد این کودها در مزارم است ،در بلنزدمزدت ظزاهر
میشود .بیتوجهی به مصر کودهزاي شزیمیایی و
استفاده غیزرنرمزال و بزیش از حزد ایزن کودهزا در
سالیان اخیر بهویژه در شالیزارهاي منطقزه (بزا ایزن
()15

طرز تفکر که کود بیشتر عملکرد بیشتري را حاصزل
مززیکنززد) سززبب ایجززاد پیامززدهاي نززامطلوب
زیستمحیطی ،تخریب بافت خاک و مه تر از همزه
افزایش آلودگی آب رودخانزۀ شزاهرود شزده اسزت.
بنززابراین ،کززاهش اسززتفاده از کودهززاي شزیمیایی و
نزدی کردن مصر آنها به اسزتانداردهاي جهزانی
باید یکی از اهدا اصلی مدیران واحدهاي زراعزی و
کشاورزان منطقه باشد .در ایزن مطالعزه کزاهش 20
درصدي اسزتفاده از کودهزاي شزیمیایی نسزبت بزه
شرایط فعلی مدنظزر اسزت .در رابطزۀ  Fi ،8بیزانگر
میزان کود مصرفی محصول  iام xi ،سطت زیرکشزت
محصول  iام و  Q4کل مصر کود شیمیایی برحسب
کیلوگرم در منطقۀ مطالعزهشزده اسزت .رابطزۀ ،15
آرمان حدازلکزردن کزود مصزرفی در هزر هکتزار را
نشان میدهد:

750x 1  250x 2  240x 3  520x 4 125x 5  650x 6  510x 7  d 4  d 4  1234990

.5.2کمتددريناسددتفادهازنيددرویکددارموجددوددر


منطقه
با به حدازلرساندن نیرويکار به کار گرفتهشده در
بخش زراعزی در منطقزۀ مطالعزه شزده ،بخشزی از
نیروي کار مازاد آزاد میشزود کزه مزیتزوان از آن
براي احزدا واحزدهزاي پزرورش دام (نظیزر گزاو
شیري و گوشزتی ،گوسزالۀ پزرواري و گوسزفند) و
()16

و  Q3کل منابع آب موجود در منطقزه در طزول یز
سال زراعی است .این رابطه را میتوان بهصزورت زیزر
نشان داد:

طیور (نظیر مر  ،بوزلمون و شترمر ) و همچنزین
واحدهاي صزنعتی اسزتفاده کزرد .در رابطزۀ Li ،9
می ززان نی زرويکززار ب زهکززار گرفتززهشززده در تولی زد
محصول  iام x i ،سطت زیرکشت محصزول  iام ،و Q5
کل نیروي کار موجود در منطقه را برحسزب نفزر ز
روز بیان میکند .این رابطه را میتزوان بزهصزورت
زیر نشان داد:

58x 1  23x 2  21x 3  30x 4  18x 5  54x 6  35x 7  d 5  d 5  96930

.6.2کمتريناستفادهازسمومميميايیدرمنطقه


در سالهاي اخیر در بخش رودبار الموت غربی براي
مبارزه با آفات و حشرات موذي (بهخصزو ملز و
کززرم سززازهخززوار بززرنج) و همچن زین بززراي کنتززرل

عل هاي هرز (نظیر پنجهمرغی در مزارم گندم ،جزو
و عدس ز زیاق و سورو در مزارم برنج ز سزس در
مزارم یونجزه و خللزر و ماشز ) از آفزتکزشهزا و
عل کشها استفاده میشزود .مصزر بزیش از حزد
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این مواد شیمیایی عزالوه بزر اینکزه بزراي سزالمتی
انسان مضر است ،سبب آلزودهشزدن آب رودخانزه و
همچنین از بین رفتن موجزودات زنزده بزیخطزر و
حشرات مفید (بهویژه زنبور عسل که پزرورش آن در
منطقه در سطت وسیعی صورت میگیرد) مزیشزود.
بنززابراین ،بززراي حفززظ مح زیط زیسززت و مقابلززه بززا
خطرات مزککور نیزاز اسزت کزه اسزتفاده از سزموم
شیمیایی در منطقه به کمترین میزان ممکن برسزد.
یکززی از اهززدا اصززلی ایززن پززژوهش کززاهش 15
درصدي استفاده از آفتکشها و عل کشها نسزبت
به شرایط فعلی اسزت .در رابطزۀ  Ti ،6میززان سز
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مصرفی در تولید محصول  iام xi ،سزطت زیزرکشزت
محصول  iام و  Q6کل مصزر سزموم شزیمیایی در
ی سال زراعی است .آرمان حزدازلکزردن مصزر
سموم شیمیایی بهصورت رابطۀ زیر است:
()17

7x 1  3 / 5x 2  2x 3  3x 4  1 / 5x 5 
8 / 2x 6  8x 7  d 6  d 6  11712

محدودیتهاي سیستمی نیز براي ماشزینآالت
(ساعات کار در هکتار) ،بکر (کیلزوگرم در هکتزار)،
زمین (هکتار) ،هزینۀ کزود و حمزل آن (تومزان در
هکتار) بهصورت زیر زابل تعری اند:

()18

29x 1 16x 2  14x 3  13x 4  10x 5  17x 6  16x 7  48880

()19

125x 1  230x 2  250x 3  23x 4  120x 5  1 / 25x 6  1850x 7  314458

161500x 1  930520x 2  90000x 3  102500x 4  71500x 5  143700x 6

()20

115300x 7  374979800

()21

x 1  x 2  x 3  x 4  x 5  x 6  x 7  2008

.3نتايج
دادههزززاي مزززوردنیززاز بزززراي تجزیززه و تحلیززل و
فرمولهکردن مدل برنامهریزي آرمانی اولویتی در ایزن
مطالعزززه ،از طریززق همکزززاري کشزززاورزان نمونزززه،
پرسشنامه ،سالنامۀ کشاورزي سال  1389و دادههزاي
منتشرشده توسط سزازمان جهزاد کشزاورزي اسزتان
ززوین جمعآوري و براي تعیین الگوي بهینزۀ کشزت
با استفاده از دو مزدل برنامزهریززي خطزی و آرمزانی
اولویتی به کار گرفته شدند .حل مدلهاي یادشده در
محزیط نزرمافزززاري  Excelصزورت گرفزت .در مززدل
برنامهریزي آرمزانی اولزویتی ،الگزوي کشزت پزس از
درنظرگرفتن کلیۀ آرمانها و محدودیتهاي ازتصادي
و زیستمحیطی ،کاهش  10درصزدي هزینزۀ تولیزد،
کاهش  10درصدي مصر آب ،کاهش  20درصزدي
مصر کود و کاهش  15درصدي سزموم در منطقزه

تعیین شزد .جزدول 2سزطت زیزرکشزت محصزوالت
منتخب زراعی در بخش رودبار الموت غربی را پس از
حل مدل ارائهشده نشان میدهند.
با توجه به نتایج جدول ،2محصوالت گندم ،جو
و گوجهفرنگی عالوه بر الگزوي مزدل برنامزهریززي
خطی ،در الگوي ارائهشده توسط مدل برنامهریززي
آرمانی اولویتی نیز حک شدند .کشت دو محصول
گندم و جزو بزهعلزت بزازده ناخزالص کز (از نظزر
ازتصادي) و کشت محصول گوجزهفرنگزی بزهعلزت
مصر کود و سز زیزاد در واحزد سزطت (از نظزر
زیستمحیطی) صزرفه نزدارد و در منطقزۀ المزوت
غربی توصیه نمیشزود .در مزدل  ،LGPبزراسزاس
اولویت زیستمحیطی کشت برنج ،سزیبزمینزی و
خللر و ماش در منطقه توصزیه مزیشزود ،امزا در
این حالت محصول یونجه بهعلت مصر کود و س
زیاد از مدل حک می شود .بهطورکلزی ،بزراسزاس
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بهترتیب به میزان  242 ،228و  26هکتزار نسزبت
به شرایط فعلزی در منطقزه افززایش یافتزه اسزت.
کشت محصزوالت گنزدم ،جزو و گوجزهفرنگزی در
حالت تلفیقی معیارهاي ازتصادي و زیستمحیطزی
نیززز در منطق زۀ المززوت غربززی توصززیه نمززیشززود.
جدول ،3مقایسۀ بازده برنامهاي ،هزینههاي تولید و
مقززادیر مصززرفی نهززادههززاي کززود ،آب ،سزز و
نیرويکار را در شرایط فعلی و الگوهاي ارائزهشزده
نشان میدهد:

الگوي کشت ارائهشده توسزط مزدل  ،LGPکشزت
محصوالت برنج ،سیبزمینی و خللر و ماشز هز
از بعد ازتصزادي و هز از بعزد زیسزتمحیطزی در
منطقه توصیه میشزود .در حالزت تلفیقزی نیزز بزا
درنظرگرفتن معیارهاي ازتصادي و زیستمحیطزی
بهصورت ه زمزان ،مشزاهده مزیشزود کزه سزطت
زیرکشت محصول برنج نسبت به شرایط فعلزی بزه
میزان  248هکتار کاهش یافته و سطت زیزرکشزت
محصوالت خللر و ماشز  ،یونجزه و سزیبزمینزی

جدول .2مقایسۀ سطح زیرکشت محصوالت (برحسب هکتار) در شرایط فعلی با مدلهای برنامهریزی خطی و آرمانی اولویتی

محصوالت

الگوی

برنامهریزی

مدل برنامهریزی آرمانی اولویتی ()LGP

تلفیق اولویتهای

منتخب

فعلی

خطی

اولویت اقتصادی

اولویت زیستمحیطی

دوگانه

برنج

1420

1442

1190

1155

1172

گندم

110

0

0

0

0

جو

100

0

0

0

0

یونجه

96

132

679

0

340

خللرو ماش

210

389

62

814

438

گوجهفرنگی

40

0

0

0

0

سیبزمینی

32

46

77

39

58

مأخک :یافتههاي پژوهش
جدول .3مقایسۀ اهداف و آرمانها در شرایط فعلی با الگوهای برنامهریزی خطی و آرمانی اولویتی (مقادیر در سطح الگوهای پیشنهادی)

اهداف و آرمانها

الگوی

الگوی

الگوی برنامهریزی اولویتی ()LGP

در الگوی کشت

فعلی

برنامهریزی خطی

اولویت اقتصادی

اولویت زیستمحیطی

بازده ناخالص (تومان)

18251700000

18916519211

18251700000

17319841560

میزان هزینۀ تولید (تومان)

8955221932

8955221932

8059609739

7504893926

میزان مصر آب (مترمکعب)

40414840

40414840

36373356

32904577

میزان مصر کود (کیلوگرم)

1234990

1221802

987992

987961

تعداد نیروي کار (نفرز روز)

96930

96182

89830

77237

میزان مصر س (لیتر)

11712

11438

9955

9618

مأخک :یافتههاي پژوهش

با توجه به نتایج جدول ،3بیشترین بزازده درآمزدي
بززراي مززدل برنامززهریزززي خطززی (18916519211
تومان) و کمترین بازده درآمدي براي مدل برنامهریززي
آرمانی اولویتی ( 17319841560تومان) اسزت .بزا در
نظر گرفتن به اولویت زیسزتمحیطزی ازآنجزاکزه بایزد

مصر کودهاي شیمیایی و سموم در منطقۀ موردنظزر
حدازل شود و به میزان  20و  15درصد کزاهش یابزد،
هزینۀ تولید نسبت بزه شزرایط فعلزی 1450328006
تومان کاهش مییابد .میزان بهکارگیري نیروي انسزانی
در بخش کشاورزي نیز از  96930نفرز روز بزه 89830
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نفرز روز کاهش مییابد .با کاهش نیروي کار به میززان
 7100نفرز روز نسبت به شرایط فعلزی مزیتزوان ایزن
میزان نیرويکزار مزازاد را در منطقزۀ مطالعزهشزده بزه
بخشهاي دامداري و زنبورداري انتقال داد .توسعۀ ایزن
بخشها میتواند به افزایش درآمد و ایجزاد اشزتغال در
منطقه کم شایانی کند .بهطورکلی ،بزا بزهکزارگیري
الگوي کشت ارائهشزده توسزط مزدل  LGPمزیتزوان
عالوه بر کاهش هزینههاي تولیزد ،میززان مصزر آب،
کود ،س و نیروي کار را در منطقۀ مطالعهشده کزاهش
داد .با کزاهش مصزر کودهزا و سزموم شزیمیایی در
کوتاهمدت ،بازده درآمدي کشاورزان نسبت بزه شزرایط
فعلی به میزان بیشتري افزایش مییابد .عالوه بزر ایزن،
از ایجززاد اخززتالل در اکوسیسززت منطقززه جلززوگیري
میشود و آلزودگی آب رودخانزۀ شزاهرود نیزز کزاهش
مییابد.

.بحثونتيجهگيری

4
براساس نتایج بهدستآمزده از حزل مزدل و مقایسزۀ
مقادیر بهینه با مقادیر وازعی متغیر حالت ،اسزتفاده از
برنامهریزي آرمانی اولویتی به بهینهسزازي تخصزیص
منززابع منجززر م زیشززود .دروازززع هززد کشززاورزان
حزداکثرکزردن درآمزد دریزافتی از مززارم اسزت .امززا
مسززئوالن واحززدهاي زراع زی عززالوه بززر رس زیدن بززه
بیشترین سود ،در پی اهدا دیگري اززبیزل کزاهش
مصر کود شیمیایی و سزموم ،آزادشزدن بخشزی از
نیروي کار براي بزهکزارگیزري در بخزشهزاي دیگزر
کشززاورزي ،حفاظززت از محززیط زیسززت و توسززعۀ
کشاورزي پایدارند .در این پژوهش با استفاده از مزدل
برنامهریزي آرمانی اولزویتی ،الگزوي بهینزۀ کشزت در
بخش رودبار الموت غربی استان زززوین تعیزین شزد.
دادههاي موردنیاز مربوب به سزال زراعزی  1389بزود
که بخشی از طریق تکمیل پرسشنامه و بخشی دیگزر
از طریززق آمززار منتشززرشززده توسززط سززازمان جهززاد
کشززاورزي اسززتان ززززوین جمززعآوري شززد .حززدل
مدلهاي ارائهشده در این پزژوهش نیزز در نزرمافززار
کاربردي  Excelصورت گرفت .نتایج نشان داد کزه بزا
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بهکارگیزري الگزوي کشزت ارائزهشزده توسزط مزدل
برنامهریزي آرمانی اولویتی ،کشاورزان منطقزۀ رودبزار
الموت غربی میتوانند با در نظر گزرفتن آثزار مخزرب
زیستمحیطی و کاهش ایزن آثزار ،درآمزد ازتصزادي
خود را به بیشزترین حزد برسزانند .بزدیهی اسزت در
مناطقی که آلودگی زیستمحیطی معضلی جدي بزه
شمار میرود ،بزهکزارگیزري ایزن روش بزراي تعیزین
الگوي بهینۀ کشت اهمیت دارد .افزون بر ایزن ،نتزایج
حاصل از برنامهریزي آرمانی اولویتی در ایزن مطالعزه
نشان داد که با استفادۀ بهینه از منابع تولیزدي وجزود
در منطقۀ بررسی شزده ،مزیتزوان عزالوه بزر کزاهش
نهادههایی لون آب ،کود ،س و نیروي کار بزه سزطت
مطلوبی از درآمد نیز دست یافت.

.1.4پيشنهادها


در پایان با توجه به نتایج بهدستآمده ،براي نیزل بزه
اهدا همزهجانبزۀ ایزن پزژوهش و همچنزین بزراي
دسزتیابی بززه سیسززت کشزاورزي پایزدار در راسززتاي
حفظ محیط زیست در بخزش رودبزار المزوت غربزی
استان ززوین پیشنهادها و توصیههزاي سیاسزتی زیزر
مطرح میشوند:
 .1در الگززوي کشززت ارائززهشززده توسززط مززدل
پیشززنهادي بززراي منطقززۀ مطالعززهشززده ،محصززوالت
براساس خالص نیاز آبی و با دور آبیاري کمتزر کشزت
شوند .با انجام این کار از آبشویی ،فرسزایش بزیرویزه
خاک ،شست وشوي عناصر غکایی و انتقال سموم دفع
آفات و کودهزاي شزیمیایی اسزتفاده شزده در سزطت
مزارم به جریانات سطحی منتهی به رودخانۀ شزاهرود
جلوگیري به عمل میآید.
 .2افزایش سطت زیرکشت خللر و ماش از نتزایج
مه دیگر پژوهش حاضزر اسزت .بنزابراین ،پیشزنهاد
مززیشززود پززس از هززر مرحلززۀ برداشززت بززرنج در
شالیزارهاي منطقه ،کشت محصول خللر و ماشز در
مزارم (بهصورت کشت دوم در فصل زراعزی) صزورت
گیرد .این کزار عزالوه بزر تثبیزت ازت خزاک ،سزبب
افزززایش کیفیززت و رانززدمان تولیززد محصززول بززرنج
میشود.
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 .3خللر و ماش گیاهانی از خانوادۀ بقوالت انزد
که در سیست ریشهاي خود ریزومهاي تثبیت ازت
دارند و کشت تلفیقی آنها مطابق با نتایج پژوهش
حاضر در منطقه توصیه میشود .این محصزوالت را
عالوه بر تأمین بکر و علوفه (براي مصزار غزکایی
انسان و دام) میتوان پس از دو یا سه فصل زراعزی
و زبل از گلدهی بهوسیلۀ شخ سطحی به خزاک
برگرداند .با این عمزل خزاک مززارم بزراي کشزت
محصول بعدي که اغلب برنج و یونجه است تقویت
می شود و مواد آلی خاک تزا حزد زیزادي افززایش
م زییابززد .درنتیجززه بززا انجززام ای زن عمززل زراع زیز
مکانیکی میتوان مصر کود شیمیایی در مزارم را
به کمترین میزان ممکن کاهش داد.
 .4براي جلوگیري از فرسایش خاک در اراضزی
باالدست که ناشی از آبیاري غرزابی (سیالبی) است
و همچنین براي کاهش رشزد علز هزاي هزرز در
مزززارم منطق زۀ رودبززار المززوت غربززی م زیتززوان از
سیسززت هززاي نززوین آبی زاري (زطززرهاي و بززارانی)
استفاده کرد .با بهکارگیري این روشهزا در سزطت
مزارم میتوان عالوه بزر افززایش رانزدمان آبیزاري،
رشد عل هاي هرز و مصر عل کشها را نیزز بزه
حدازل میزان ممکن کاهش داد.
 .5در بخش الموت غربی براي مبزارزه بزا آفزات
محصوالتی نظیر برنج و یونجه اغلب از حشرهکشها
و آفتکشهایی استفاده میشود که آثار سوء آنهزا
سالهاي متزوالی در مززارم بزازی مزیمانزد و بزراي
تغکیۀ انسان نیز مشکالت تهدیدکنندهاي بزه وجزود
میآورد .پیشزنهاد مزیشزود بزراي کزاهش مصزر
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آفززتکززشهززا و علز کززشهززا از طززرح سزیلیبیت
(فورمززونهززاي جنس زی) در سززطت مزززارم منطقززه
استفاده شود .با بهکارگیري این طرح ،حشرات مضزر
زبل از مرحلۀ تخ گکاري و تکثیر عقزی مزیشزوند.
استفاده از ایزن روش عزالوه بزر اینکزه آثزار سزوء و
تهدیدکننزدهاي بزراي زنزدگی بشزر نزدارد ،از نظزر
ازتصادي نیزز بزراي کشزاورزان خزردهپزاي منطقزۀ
الموت غربی مقرون بهصرفه است.
 .6نتایج پژوهش حاضر نشان داد کزه پزکیرش
الگززوي پیشززنهادي در مززدل برنامززهریززي آرمززانی
اولویتی (در سطت ابعاد ازتصادي و زیستمحیطی)
توسط کشاورزان منطقۀ الموت غربی تا حد زیزادي
مصززر کودهززا و سززموم ش زیمیایی را نسززبت بززه
شرایط فعلی منطقه کاهش میدهد .این امر عزالوه
بززر کمزز بززه وضززعیت درآمززدي کشززاورزان ،از
آلودهشدن بیش از حد منابع آب و خاک در منطقه
نیز جلوگیري می کنزد و کشزاورزان را در راسزتاي
استفاده از کودهاي حیوانی و یا کود سبز در سزطت
مزارم تشویق خواهد کرد.

سپاسگزاری 
نویسززندگان بززر خززود واجززب مززیداننززد مراتززب
صمیمانهتزرین سپاسزگزاريهزاي خزود را از آززاي
غالمرضا پرهیزکاري ،کشاورز نمونۀ منطقۀ المزوت
غربززی ،بززه سززبب کم ز هززاي بززیشززائبهشززان در
جمعآوري دادهها و اطالعات آماري این پزژوهش و
تدوین و نشر آن با کیفیت مناسب ابراز دارند.
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