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آرماني ترتيبي  برنامه ريزيتعيين الگوي بهينه كشت با هدف توليد محصوالت زراعي ارگانيك به كمك رهيافت 

  )شهرستان گرگان

  3 آرش دورانديش،
 دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد

هاي اخير، مسئله امنيت و افزايش توليدات كشاورزي سالمت غذاي 
هاي شيميايي براي رفع نيازهاي آنها بحران جمعيت از يك طرف و استفاده بيش از حد سموم و كود

هدف ما از اين تحقيق تعيين الگوي بهينه كشتي 
از اين  .متداول خود اهداف توليد محصوالت زراعي ارگانيك را نيز در نظر بگيرد

- داده. باشد استفاده شده است كه قادر به در كنار هم قرار دادن و اولويت بندي آرمانها مي

پرسشنامه از ميان بهره  112تصادفي ساده و تكميل 
. برآورد گرديد LINGOسپس مدل فوق با استفاده از نرم افزار 

اقتصادي بدون كم هاي ديگر مدير واحد زراعي سود واحد 
هاي ارگانيك بدست  همچنين هيچ انحرافي از آرمان

در مورد توليد محصوالت نسبت به شرايط فعلي 
اند كه سطح زير كشت پنبه  برآوردي محصوالت گندم، پنبه، كلزا، باقال و گوجه فرنگي وارد الگوي كشت شده

  .دهند نسبت به قبل كاهش ولي بقيه محصوالت نسبت به قبل سطح زير كشت بيشتري را نشان مي
  گرگان، محصول ارگانيك

به طور كلي كشاورزي ارگانيك عبارت است از مصرف به شدت محدود كودهـاي شـيميايي و سـموم دفـع آفـات نبـاتي در توليـد        
محصوالت كشاورزي كه در راستاي تعامل سازگار فعاليت هاي انساني با چرخه طبيعت و استفاده متعادل و منطقي از آن بوده است  
ابع پايه آب و خاك منجر خواهد شدو اهداف زيادي چون توليد غذا با كميت و كيفيت كافي و 
مناسب، حفظ و افزايش حاصلخيزي خاك در دراز مدت، ايجاد توازن هماهنگ بين توليد محصوالت كشاورزي كاهش انواع آلودگي 
يجـاد اكوسيسـتم سـالم،افزايش درآمـد كشـاورزان و      

 افزايش و اكولوژيكي چرخه كه است سيستمي

 توليـدي  محصـوالت  كيفيـت  و سالمت

تعيين الگوي بهينه كشت يكي از تصميمات مهم در زمينه برنامه ريزي توليد محصوالت زراعي مـي  
ولي به دليل اهميت بحث غذاي سالم و نياز مبرم بشر به مصرف محصوالت زراعي ارگانيـك در ايـن پـژوهش سـعي در وارد     
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تعيين الگوي بهينه كشت با هدف توليد محصوالت زراعي ارگانيك به كمك رهيافت 
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هاي اخير، مسئله امنيت و افزايش توليدات كشاورزي سالمت غذاي هاي پيش روي جامعه بشري در دهه
بحران جمعيت از يك طرف و استفاده بيش از حد سموم و كود. 

هدف ما از اين تحقيق تعيين الگوي بهينه كشتي . از طرف ديگر سبب حركت كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي ارگانيك گرديد
متداول خود اهداف توليد محصوالت زراعي ارگانيك را نيز در نظر بگيرداست كه در آن مدير واحد زراعي عالوه بر آرمانهاي 

ELGP كه قادر به در كنار هم قرار دادن و اولويت بندي آرمانها مي
تصادفي ساده و تكميل گيري  هاي مورد استفاده در اين مقاله با استفاده از بكارگيري روش نمونه

سپس مدل فوق با استفاده از نرم افزار . فراهم گرديد 91- 92برداران زراعي شهرستان گرگان در سال 
هاي ديگر مدير واحد زراعي سود واحد  هاي ارگانيك در كنار آرمان نتايج نشان داد كه با در نظر گرفتن آرمان

همچنين هيچ انحرافي از آرمان. يابد كاهش مي ها نهادهشدن سطح زير كشت كل افزايش و ميزان استفاده از 
در مورد توليد محصوالت نسبت به شرايط فعلي . باشد نيامده است و اين نشاندهنده رسيدن به سطح قابل قبول تصميم گيرنده مي

برآوردي محصوالت گندم، پنبه، كلزا، باقال و گوجه فرنگي وارد الگوي كشت شده
نسبت به قبل كاهش ولي بقيه محصوالت نسبت به قبل سطح زير كشت بيشتري را نشان مي

گرگان، محصول ارگانيكالگوي بهينه كشت، برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته، شهرستان 

به طور كلي كشاورزي ارگانيك عبارت است از مصرف به شدت محدود كودهـاي شـيميايي و سـموم دفـع آفـات نبـاتي در توليـد        
محصوالت كشاورزي كه در راستاي تعامل سازگار فعاليت هاي انساني با چرخه طبيعت و استفاده متعادل و منطقي از آن بوده است  

ابع پايه آب و خاك منجر خواهد شدو اهداف زيادي چون توليد غذا با كميت و كيفيت كافي و و اين امر به ايجاد تعادل پايدار در من
مناسب، حفظ و افزايش حاصلخيزي خاك در دراز مدت، ايجاد توازن هماهنگ بين توليد محصوالت كشاورزي كاهش انواع آلودگي 

يجـاد اكوسيسـتم سـالم،افزايش درآمـد كشـاورزان و      ها در آب خاك و هوا، حفظ سالمتي كشاورزان و توليـد كننـدگان از طريـق ا   
سيستمي ارگانيك كشاورزي ).2.( توليدكنندگان و كاهش هزينه هاي توليد را دنبال مي كند

سالمت هدف با شيميايي نهاده هاي از استفاده كمترين و بخشد مي
تعيين الگوي بهينه كشت يكي از تصميمات مهم در زمينه برنامه ريزي توليد محصوالت زراعي مـي  )

ولي به دليل اهميت بحث غذاي سالم و نياز مبرم بشر به مصرف محصوالت زراعي ارگانيـك در ايـن پـژوهش سـعي در وارد     

 

 
بخش دوم

تعيين الگوي بهينه كشت با هدف توليد محصوالت زراعي ارگانيك به كمك رهيافت 

  چكيده
هاي پيش روي جامعه بشري در دههيكي از بزرگترين چالش

. افزايش دنياستجمعيت رو به 
از طرف ديگر سبب حركت كشاورزي سنتي به سمت كشاورزي ارگانيك گرديد

است كه در آن مدير واحد زراعي عالوه بر آرمانهاي 
ELGPرو در اين پژوهش از رهيافت 

هاي مورد استفاده در اين مقاله با استفاده از بكارگيري روش نمونه
برداران زراعي شهرستان گرگان در سال 
نتايج نشان داد كه با در نظر گرفتن آرمان

شدن سطح زير كشت كل افزايش و ميزان استفاده از 
نيامده است و اين نشاندهنده رسيدن به سطح قابل قبول تصميم گيرنده مي

برآوردي محصوالت گندم، پنبه، كلزا، باقال و گوجه فرنگي وارد الگوي كشت شده منطقه در الگوي
نسبت به قبل كاهش ولي بقيه محصوالت نسبت به قبل سطح زير كشت بيشتري را نشان مي

الگوي بهينه كشت، برنامه ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته، شهرستان : كلمات كليدي
  

  مقدمه
به طور كلي كشاورزي ارگانيك عبارت است از مصرف به شدت محدود كودهـاي شـيميايي و سـموم دفـع آفـات نبـاتي در توليـد        
محصوالت كشاورزي كه در راستاي تعامل سازگار فعاليت هاي انساني با چرخه طبيعت و استفاده متعادل و منطقي از آن بوده است  

و اين امر به ايجاد تعادل پايدار در من
مناسب، حفظ و افزايش حاصلخيزي خاك در دراز مدت، ايجاد توازن هماهنگ بين توليد محصوالت كشاورزي كاهش انواع آلودگي 

ها در آب خاك و هوا، حفظ سالمتي كشاورزان و توليـد كننـدگان از طريـق ا   
توليدكنندگان و كاهش هزينه هاي توليد را دنبال مي كند

مي ارتقا و بهبود را خاك فعاليت
)5.( دارد مدنظر را مزرعه درون
ولي به دليل اهميت بحث غذاي سالم و نياز مبرم بشر به مصرف محصوالت زراعي ارگانيـك در ايـن پـژوهش سـعي در وارد     . باشد
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مصرف كود و سم شيميايي در كنار بقيه آرمان هاي مدير واحد زراعي كرده ايم سپس الگوي بهينه كشت را 

 مناسب حلي راه تواند مي ارگانيك كشاورزي

 دادن قرار مدنظر دليل به سبز انقالب

 دليل به محيطي زيست سوء آثار همچنين

 و توليدكننده كم درامد شامل كه نيز سنتي

ريزي خطي هستند كه  هاي به كار برده شده در برنامه
هاي آرماني داراي متغيرهاي انحرافي مثبت يا منفي هستند كه 
تابع هدف نيز در اين برنامه ريزي حداقل كردن انحرافات 

ها به جاي محدوديت،  ريزي آرماني مجموعه نابرابري
قبول دسترسي به هدف هستند كه ممكن است به آنها رسيد 
شود كه اين متغيرها به عنوان متغيرهاي انحرافي 

هاي زير  ابل قبول آنها را با روشها و سطح ق
 

  
  .  

  . 

محدب  ga(x)مقعر و توابع  fe(x)وجود دارد كه در آن توابع 
ريزي آرماني اين متغيرهاي انحرافي  در يك برنامه
تواند  ها نيز مي تركيب اين روش. يابند اولويتي، وزني و ميني ماكس به حداقل ممكن كاهش مي

توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي كشاورزي مرسوم  -بخش دوم

مصرف كود و سم شيميايي در كنار بقيه آرمان هاي مدير واحد زراعي كرده ايم سپس الگوي بهينه كشت را 
  .با هدف توليد محصوالت ارگانيك در منطقه بررسي كرديم

كشاورزي . اند برگزيده را ارگانيك كشت ، عوارض اين اصالح منظور
انقالب اقتصادي منفي آثار ارگانيك كشاورزي در .باشد جهان غذايي
همچنين و كننده مصرف و توليدكننده نيازهاي به توجه بدليل اجتماعي
سنتي كشت عوارض. رسد مي حداقل به خاك حاصلخيزي به
  )1( .گردد مي مرتفع 

  :بخش تشكيل شده است
 گيري

 هاي سيستمي

 هاي آرماني

هاي به كار برده شده در برنامه هاي سيستمي، متغيرها و محدوديت گيري و محدوديت
هاي آرماني داراي متغيرهاي انحرافي مثبت يا منفي هستند كه  محدوديت. هيچ نوع انعطافي نداشته و حتماً بايد برآورده شوند

تابع هدف نيز در اين برنامه ريزي حداقل كردن انحرافات . هاي مورد نظر است ح آرمانها از سط هدف حداقل كردن اين انحراف
ريزي آرماني مجموعه نابرابري در استفاده از مدل برنامه. باشد خواسته از اهداف مورد نظر مي

قبول دسترسي به هدف هستند كه ممكن است به آنها رسيد  به صورت آرمان در نظر گرفته شده و عناصر سمت راست سطوح قابل
شود كه اين متغيرها به عنوان متغيرهاي انحرافي  براي هر آرمان دو متغير براي تبديل نابرابري به برابري معرفي مي

ها و سطح ق ريزي آرماني، انحرافات بين دستيابي به آرمان بنابراين در برنامه
.CGP(3(چي بي شف  -2 .3)WGP(وزني -1 .2)LGP(لكزيكوگرافي

  )8:( باشد مي 4-3ريزي آرماني به صورت رابطه شماره  
4(   .

وجود دارد كه در آن توابع  4محدوديت سخت vآرمان و  qريزي با 
در يك برنامه. به ترتيب متغيرهاي انحرافي نامطلوب منفي و مثبت هستند

اولويتي، وزني و ميني ماكس به حداقل ممكن كاهش ميهايي مانند 
  .هاي بهينه مسئله برنامه ريزي آرماني استفاده شود

                                         
١
- Lexicographic Goal Programming (LGP) 

٢
- Weighted Goal Programming (WGP) 

٣
- Chebyshev Goal Programming (CGP) 

 

 
بخش دوم

مصرف كود و سم شيميايي در كنار بقيه آرمان هاي مدير واحد زراعي كرده ايم سپس الگوي بهينه كشت را  كردن آرمان هاي عدم
با هدف توليد محصوالت ارگانيك در منطقه بررسي كرديم

منظور به جهان كشورهاي اكثر
غذايي مشكالت از بخشي براي

اجتماعي آثار پا، خرده كشاورزان
به توجه و كود ، سم كم مصرف
 نيز باشد مي كم توليدي غذاي

  مواد و روش ها
بخش تشكيل شده است 4ريزي آرماني از  مدل برنامه

گيري متغيرهاي تصميم )1
هاي سيستمي محدوديت )2
هاي آرماني محدوديت )3
 تابع هدف )4

گيري و محدوديت متغيرهاي تصميم
هيچ نوع انعطافي نداشته و حتماً بايد برآورده شوند

هدف حداقل كردن اين انحراف
خواسته از اهداف مورد نظر مي مثبت و منفي نا

به صورت آرمان در نظر گرفته شده و عناصر سمت راست سطوح قابل
براي هر آرمان دو متغير براي تبديل نابرابري به برابري معرفي مي. يا نرسيد

بنابراين در برنامه. شوند شناخته مي
لكزيكوگرافي - 1: كنند حداقل مي

ريزي آرماني به صورت رابطه شماره   فرم كلي يك برنامه
  3-  )3 -4

ريزي با  در اين مدل يك برنامه
به ترتيب متغيرهاي انحرافي نامطلوب منفي و مثبت هستند peو ne. هستند

هايي مانند  نامطلوب توسط روش
هاي بهينه مسئله برنامه ريزي آرماني استفاده شود براي رسيدن به جواب

                                                

Lexicographic Goal Programming (LGP)

Weighted Goal Programming (WGP)

Chebyshev Goal Programming (CGP)

٤
- Hard Constraint 
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ريزي آرماني مختلف را با يكديگر تركيب 
اين كار با معرفي . گيرد گيري چند معياره را در بر مي

هاي فازي توسط آرناس و  مدل و با توسعه چارچوب برنامه با
  :شود

   

.   

 

.      
.      

خواهيم حداقل شوند داراي وزن صفر در 

بودن  ويژگي تركيبي. كند ريزي آرماني را با يكديگر تركيب مي
سازي با  خاصيت بهينه. اين ويژگي در مجموعه اهداف وجود دارد

در  ) 1λ(ويژگي توازن با ورود عبارت انحراف حداكثر 
در هر سطح اولويت،  1αو توازن با ورود پارامتر 

چارچوب . متغير است )1α=(و تأكيد كامل بر توازن 
  . ريزي آرماني است

در  17- 1تا  11- 1هاي كشاورزي مورد استفاده در مطالعه حاضر به صورت روابط 

11( 

)1 -12(  
  )1-13(  
)1-14( 

)1 -15( 

)1 -16(  

    )1-17(  
  

توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي كشاورزي مرسوم  -بخش دوم

  )ELGP(يافته ريزي آرماني ترتيبي توسعه
ريزي آرماني مختلف را با يكديگر تركيب  ن چارچوب عمومي كه برنامهريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته با هدف فراهم آورد

گيري چند معياره را در بر مي هاي مختلف تصميم اين برنامه، تكنيك. معرفي شد
و با توسعه چارچوب برنامه با) 2004(يافته براي توابع مختلف توسط رومرو

شود نوشته مي)  8-3رابطه ( به فرم جبري زير ELGPمدل . 

-8                            (

.     

خواهيم حداقل شوند داراي وزن صفر در  ريزي انحرافات ناخواسته داراي وزن مثبت و انحرافاتي كه نمي

ريزي آرماني را با يكديگر تركيب مي هاي مختلف برنامه كليه مفاهيم به كار رفته در مدل
اين ويژگي در مجموعه اهداف وجود دارد. دهي تابع هدف مشخص شده است

ويژگي توازن با ورود عبارت انحراف حداكثر . آيد ها به دست مي ي هدف براي آرمانكاربرد كارايي پارتو و تنظيم مقادير باال
و توازن با ورود پارامتر ) كارايي(سازي  عالوه بر اين، توازن بين بهينه. آمده است
و تأكيد كامل بر توازن  )0α=(ه سازي تأكيد كامل بر بهين 1αمقدار پارامتر 

ريزي آرماني است هاي مورد نظر در برنامه اي براي شامل شدن انواع ويژگي

هاي كشاورزي مورد استفاده در مطالعه حاضر به صورت روابط  هاي مربوط به مسئله تخصيص بهينه زمين

 )1-11

» )مرد
» )زن
»حداقل استفاده از ماشين آالت

«  »

»عدم مصرف سموم شيميايي

   

 

 
بخش دوم

ريزي آرماني ترتيبي توسعه برنامه 3-3-
ريزي آرماني ترتيبي توسعه يافته با هدف فراهم آورد برنامه

معرفي شد) 2001(كند، توسط رومرو
يافته براي توابع مختلف توسط رومرو فرم تعميم
. معرفي شدند) 2004(همكاران

)3-

ريزي انحرافات ناخواسته داراي وزن مثبت و انحرافاتي كه نمي برنامهكه بر اساس اهداف 
  .تابع هدف هستند

كليه مفاهيم به كار رفته در مدل ELGPفرمول 
دهي تابع هدف مشخص شده است روش ترتيبي با ساختار اولويت

كاربرد كارايي پارتو و تنظيم مقادير باال
آمده است هر سطح اولويت به دست

مقدار پارامتر . قابل كنترل است
ELGP اي براي شامل شدن انواع ويژگي ابزار پيچيده

  ها آرمان
هاي مربوط به مسئله تخصيص بهينه زمين آرمان

  :نظر گرفته شده است
 »حداكثر سود ناخالص« 
 »حداقل مصرف آب «
مرد(حداكثر اشتغال كشاورزي « 
زن(حداكثر اشتغال كشاورزي« 
حداقل استفاده از ماشين آالت« 

»عدم مصرف كودهاي شيميايي

عدم مصرف سموم شيميايي «
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هاي  مدير واحد زراعي  باشد بايد در ميان تمامي آرمان
براي اين منظور . باشد هاي مطرح شده در باال مي

باشد كه  و مقدار كود و سم در نظر گرفته شده است مقدار مورد انتظار يا هدف مربوط به اين دو آرمان مي
سپس . هاي مختلف براي برآورد با استفاده از نرم افزار لينگو در ادامه آمده است

جهت ارائه ) رسيدن به كارايي يا بهينه سازي كامل و توازن بين مجموعه اهداف
 5- 4تا  1-4سطح اهداف مربوط به آرمان هاي ذكر شده در روابط 

  .حداكثرسازي سود ناخالص بدست آمده اند

  هدف

000/5  

50  

169  

26360  

38400  

95  

Min αλ 

متغيرهاي .سناريوهاي مختلف را مي سازد
نيز مقادير انحرافي نامطلوب آرمان هاي مورد نظر پژوهش و مقادير موجود در مخرج كسر نيز مقادير مورد انتظار يا هدف 

748748x1+789941x2+1781300

توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي كشاورزي مرسوم  -بخش دوم

باشد بايد در ميان تمامي آرمان با توجه به اينكه هدف از پژوهش حاضر توليد محصوالت زراعي ارگانيك مي
هاي مطرح شده در باال مي آرمان مربوط به عدم مصرف كود و سم شيميايي را نيز اضافه كرد كه شامل آرمان

و مقدار كود و سم در نظر گرفته شده است مقدار مورد انتظار يا هدف مربوط به اين دو آرمان مي
هاي مختلف براي برآورد با استفاده از نرم افزار لينگو در ادامه آمده است در سناريو ELGPفرم كلي مدل 

رسيدن به كارايي يا بهينه سازي كامل و توازن بين مجموعه اهداف بين( نتايج حاصل از برآورد سناريو هاي مختلف 
سطح اهداف مربوط به آرمان هاي ذكر شده در روابط 1-1در جدول شماره . سياستهاي كمي مورد بررسي قرار گرفت

حداكثرسازي سود ناخالص بدست آمده اند LPاين اهداف براساس حل يك مدل . براي شهرستان گرگان نشان داده شده است
  اهداف مربوط به آرمان هاي شهرستان گرگان 

  آرمان

  G1)              تومان ون

  G2   )  نفر- روز( مرد 

  G3     )نفر -روز( زن 

  G4)                    مترمكعب

                     (G5 

  ٦G                    ازيمورد ن

αλ + (1-α)(n1/5000000+p2/26360+p3/38400+

سناريوهاي مختلف را مي سازد 0.25بين صفر و يك مي باشد و با فواصل  αدر رابطه باال كه تابع هدف مي باشد مقدار 
نيز مقادير انحرافي نامطلوب آرمان هاي مورد نظر پژوهش و مقادير موجود در مخرج كسر نيز مقادير مورد انتظار يا هدف 

  .مجموع انحراف حداكثر را نشان مي دهد λمربوط به هر آرمان مي باشد و عبارت 
  :آرمان حداكثر سازي سود ناخالص

2+1781300x3+2604833x4+1527750x5+992111x6+817661

  آرمان حداقل استفاده از آب پاييزه
5000x1+6590x3+8800x6+6300  

   آرمان حداقل استفاده از آب بهاره

7200x2+9800x4+9240x5+9600  

 

 
بخش دوم

  
  نتايج و بحث

با توجه به اينكه هدف از پژوهش حاضر توليد محصوالت زراعي ارگانيك مي
آرمان مربوط به عدم مصرف كود و سم شيميايي را نيز اضافه كرد كه شامل آرمان

و مقدار كود و سم در نظر گرفته شده است مقدار مورد انتظار يا هدف مربوط به اين دو آرمان ميمقدار آرماني كه براي د
فرم كلي مدل . برابر صفر است

نتايج حاصل از برآورد سناريو هاي مختلف 
سياستهاي كمي مورد بررسي قرار گرفت

براي شهرستان گرگان نشان داده شده است
اهداف مربوط به آرمان هاي شهرستان گرگان  1-1جدول

آرمان

ونيليم( سود ناخالص 

مرد  ازيكار مورد ن يروين

زن  ازيكار مورد ن يروين

مترمكعب(  زهييآب پا

)                     مترمكعب( آب بهاره 

مورد ن نيساعت ماش            

  يافته هاي تحقيق: مأخذ
+n4/50+n5/169+p6/95)

n1/5000000<=λ 

p2/26360<=λ 

p3/38400<=λ 

n4/50<=λ 

n5/169<=λ 

p6/95<=λ 

در رابطه باال كه تابع هدف مي باشد مقدار 
nوp  نيز مقادير انحرافي نامطلوب آرمان هاي مورد نظر پژوهش و مقادير موجود در مخرج كسر نيز مقادير مورد انتظار يا هدف

مربوط به هر آرمان مي باشد و عبارت 
آرمان حداكثر سازي سود ناخالص

6+817661x7+3227826x8+

n1-p1=5000000 

آرمان حداقل استفاده از آب پاييزه
6+6300x7+n2-p2=26360

آرمان حداقل استفاده از آب بهاره
5+9600x8+n3-p3=38400
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 )ه عدم مصرف مي باشد
350  

791181x1+1295059x2+981200

برآورد گرديد كه نتايج حاصل در جدول 

  

α = 0.75  α = 1  

59/0  59/0  

0  0  

0  0  

0  0  

81/1  81/1  

0  0  

4/3  4/3  

0  0  

  

توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي كشاورزي مرسوم  -بخش دوم

 )نيروي كار مرد(آرمان حداكثر اشتغال كشاورزي

9x1+10x2+6x3+8x4+10x5+3x  
 )نيروي كار زن(آرمان حداكثر اشتغال كشاورزي

12x2+3x3+30x4+36x5+28x6+21  
 آرمان حداقل سازي استفاده از ماشين آالت

20x1+12x2+14x3+25x4+22x5+18x6+10  
ه عدم مصرف مي باشدعدد صفر در سمت راست نشاندهند(آرمان عدم مصرف كودهاي شيميايي 

350x1+280x2+260x3+212x4+330x5+700x6+200

 آرمان عدم مصرف سموم شيميايي

3x1+7x2+6.5x3+8x4+11x5+5x6+4.5  

2+981200x3+2578500x4+1647250x5+2136222x6+875214

 ت هاي سطح زير كشت پاييزه و بهاره

  .محصوالت زراعي منطقه را نشان مي دهد
برآورد گرديد كه نتايج حاصل در جدول  0.25مدل معرفي شده باال تحت سناريو هاي مختلف بين آلفاي صفر و يك و با فواصل 

  مقايسه سطح زير كشت فعلي و برِآوردي

شرايط فعلي 
  

ELGP برآورد مدل  

α = 0 α = 0.25  α = 0.5  

0  59/0  59/0  

0  0  0  

0  0  0  

  0  0  0  

  78/1  81/1  81/1  

0  0  0  

  4  4/3  4/3  

  0  0  0  

   

 

 
بخش دوم

آرمان حداكثر اشتغال كشاورزي
x6+5x7+8x8+n4-p4=50

آرمان حداكثر اشتغال كشاورزي
6+21x7+40x8+n5-p5=169

آرمان حداقل سازي استفاده از ماشين آالت
6+10x7+15x8+n6-p6=954

آرمان عدم مصرف كودهاي شيميايي 
6+200x7+400x8+n7-p7=0

آرمان عدم مصرف سموم شيميايي
6+4.5x7+7x8+n8-p8=0

 محدوديت سرمايه

6+875214x7+1672138x8

<=6433352  
ت هاي سطح زير كشت پاييزه و بهارهمحدودي

X1+x3+x6+x7<=4 

X2+x4+x5+x8<=4 

محصوالت زراعي منطقه را نشان مي دهد x8تا  x1ضرايب 
مدل معرفي شده باال تحت سناريو هاي مختلف بين آلفاي صفر و يك و با فواصل 

  .آمده است  2- 1شماره 
مقايسه سطح زير كشت فعلي و برِآوردي 2- 1جدول 

  محصوالت
شرايط فعلي 
  منطقه

  1/1 گندم

  8/0  سويا

  4/0  كلزا

  28/0  شالي

  17/0  پنبه

  5/0  زمينيسيب 

  27/0  باقال

  25/0  گوجه فرنگي

  يافته هاي تحقيق: مأخذ
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  نتايج بدست آمده از برآورد مقادير استفاده از نهاده ها و مقادير انحرافات  نامطلوب تحت سناريوهاي مختلف 

α = 0.75  α = 1  

19/0  19/0  

23/0  19/0  

0  4/953455  

0  0  

0  0  

53/9  53/9  

22/32  22/32  

0  0  

0  0  

0  0  

و تأكيد كامل بر بهينه   )1α=(كه بين تأكيد كامل بر توازن

سه ) سازي يا كارايي كامل تأكيد كامل بر بهينه
شوند و بقيه محصوالت از الگو  وارد الگوي كشت مي

  .شوند هكتار وارد الگو مي 4و  78/1در حالت تأكيد كامل بر توازن بين اهداف فقط دو محصول پنبه و باقال با مقدار 
 λها مقادير  سازي و توازن بين سطوح تأمين آرمان

با بقيه حالت ها تفاوت )  0α = (سازي 
زي يا كارايي كامل حداكثر انحرافي سا دارد ولي چهار سناريو ديگر مقدارشان مشابه بدست آمده است يعني براي رسيدن به بهينه

ها ميرود  باشد ولي براي بقيه موارد كه به سمت توازن كامل بين آرمان
يم از يعني براي رسيدن به توازن كامل بين مجموعه اهداف حداكثر انحرافي كه مجاز هست

باشد كه در مورد  كنند هدف رسيدن به حداقل انحرافات نامطلوب مي
نامطلوب پس براي حداقل كردن انحرافات 

ها  باشد براي تمامي سناريو مي G1كه انحراف نامطلوب آرمان 
درست برابر سطح قابل قبول  G1باشد كه دست يابي واقعي به آرمان 

توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي كشاورزي مرسوم  -بخش دوم

نتايج بدست آمده از برآورد مقادير استفاده از نهاده ها و مقادير انحرافات  نامطلوب تحت سناريوهاي مختلف 

α = 0 α = 0.25  α = 0.5  

حداكثر انحراف از مجموعه 
24/0  19/0  19/0  

36/0  33/0  286/0  

G 0  0  0  

G 0  0  0  

G 0  0  0  

G 19/12  53/9  53/9  

G 91/20  2/32  22/32  

G  0  0  0  

G 0  0  0  

G  0  0  0  

كه بين تأكيد كامل بر توازن 0.25 هاي مختلف با فاصله نتايج حاصل از برآورد مدل تحت سناريو
  .آمده است 3-1و  2- 1متغير است در جداول 

تأكيد كامل بر بهينه(  0α= ها به جز  شود در همه سناريو مشاهده مي
وارد الگوي كشت مي 4/3و  81/1،  59/0ر كشت به ترتيب محصول گندم، پنبه و باقال با سطح زي

در حالت تأكيد كامل بر توازن بين اهداف فقط دو محصول پنبه و باقال با مقدار 
سازي و توازن بين سطوح تأمين آرمان كامل بر بهينهتحت سناريوهاي مختلف بين تأكيد 

سازي  باشد فقط در حالت تأكيد كامل بر بهينه كه معرف حداكثر انحراف از مجموعه اهداف مي
دارد ولي چهار سناريو ديگر مقدارشان مشابه بدست آمده است يعني براي رسيدن به بهينه

باشد ولي براي بقيه موارد كه به سمت توازن كامل بين آرمان مي 24/0ها داشته باشيم معادل 
يعني براي رسيدن به توازن كامل بين مجموعه اهداف حداكثر انحرافي كه مجاز هست. است 
  .باشد مي

كنند هدف رسيدن به حداقل انحرافات نامطلوب مي كه تابع هدف را مشخص مي
پس براي حداقل كردن انحرافات . سناريو توازن كامل مقدار تابع هدف يا انحرافات در حداقل مقدار خودش قرار دارد

  . شود همان توازن كامل بين اهداف پيشنهاد مي
كه انحراف نامطلوب آرمان  n1در مورد مقادير بدست آمده انحرافات نامطلوب آرمان ها ، مقدار

باشد كه دست يابي واقعي به آرمان  صفر بدست آمده است كه بدين معني مي

 

 
بخش دوم

  

نتايج بدست آمده از برآورد مقادير استفاده از نهاده ها و مقادير انحرافات  نامطلوب تحت سناريوهاي مختلف  3-1جدول  

  مقادير انحرافات

حداكثر انحراف از مجموعه 

  اهداف

  (a)مقدار هدف

G1انحراف نامطلوب آرمان 

G2نامطلوب آرمان  انحراف

G3انحراف نامطلوب آرمان 

G4انحراف نامطلوب آرمان 

G5انحراف نامطلوب آرمان 

G6انحراف نامطلوب آرمان 

G7انحراف نامطلوب آرمان 

G8انحراف نامطلوب آرمان 

  يافته هاي تحقيق: مأخذ

نتايج حاصل از برآورد مدل تحت سناريو
متغير است در جداول ) 0α=(سازي 

مشاهده مي 2-1همانطور كه از جدول 
محصول گندم، پنبه و باقال با سطح زي

در حالت تأكيد كامل بر توازن بين اهداف فقط دو محصول پنبه و باقال با مقدار . اند حذف شده
تحت سناريوهاي مختلف بين تأكيد  3 -1با توجه به نتايج جدول 

كه معرف حداكثر انحراف از مجموعه اهداف مي
دارد ولي چهار سناريو ديگر مقدارشان مشابه بدست آمده است يعني براي رسيدن به بهينه

ها داشته باشيم معادل  كه مجاز هستيم از آرمان
 19/0اين مقدار كمتر و برابر 

مي 19/0ها داشته باشيم  آرمان
كه تابع هدف را مشخص مي aدر رابطه با مقايسه مقادير 

سناريو توازن كامل مقدار تابع هدف يا انحرافات در حداقل مقدار خودش قرار دارد
همان توازن كامل بين اهداف پيشنهاد مي) 1α =(سناريو 

در مورد مقادير بدست آمده انحرافات نامطلوب آرمان ها ، مقدار
صفر بدست آمده است كه بدين معني مي ،1α= به جز
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،  n1باشد و انحراف از سطح هدف امكان پذير نيست ولي براي حالت رسيدن به توازن كامل بين اهداف مقدار 
 953455تومان و به اندازه  4046545برابر 

و حداقل استفاده از ) بهاره و پاييزه(حداقل استفاده از آب 
. باشد دهنده برابري دستيابي واقعي اين آرمان ها با سطح قابل قبول در دسترسشان مي

مي باشد كه مقادير بدست  n5و n4هاي انحرافي نامطلوب 
كه حالت بهينه سازي يا )0α =(مقادير اين دو متغير براي تمامي سناريوها به جز 

ن در اي. باشد مي 21و  12اين مقدار بيشتر و برابر 
و به اندازه  137و  G5 ، 41و G4باشد و مفهوم آن اين است كه دست يابي واقعي به آرمان هاي 

نيز  )G8و G7(آرمان هاي مربوط به عدم مصرف كود و سم شيميايي

اين تحقيق كه با هدف تعيين الگوي بهينه كشت شهرستان گرگان با هدف توليد محصوالت زراعي ارگانيك و تخصيص منابع 
، آرمان )حداكثر سود ناخالص، حداكثر اشتغال كشاورزي
به دليل ) عدم مصرف كود و سم شيميايي

توليد غذاي سالم را در نظر بگيرد، سود واحد كشاورزي نسبت به حالت فعلي افزايش و ميزان استفاده از نهاده ها نيز كاهش مي 
انحراف از آرمان هاي مطرح شده در پژوهش حاضر 
از مقدار هدف انحراف داشته اندو بقيه آرمان ها به سطح قابل قبول دسترسي رسيده اند و هيچ 

نحراف برآوردي انحرافي از مقدار هدف نداشته اند مخصوصاً در مورد عدم مصرف كود و سم براي توليد محصول ارگانيك كه مقدار ا
با توجه به تحوالت زياد . صفر بدست آمده است و به اين معني مي باشد كه مدير واحد زراعي به سطح قابل قبول خود رسيده است

در تخصيص يارانه ها و كاهش شديد منابع آب در طي سال هاي اخير، استفاده از الگوهاي بهينه كشت كه در آن انحراف از آرمان 
 منابع بهبود مديريت روستايي، درآمد افزايش
 توسعه به نسبت توان مي موجود هاي 

  :با توجه به مطالب مطرح شده در باال پيشنهادات زير ارائه مي گردد
 مي ارگانيك محصوالت براى جهانى بازارهاى

 تسهيالت و نمايد مساعدت محصوالت اين

 در تحقيقاتي اراضي از بازديد ارگانيك كشاورزي

 داده آموزش عمالً نيز عملكرد نحوه تكنولوژي،

 كيفيت جهت در هايي استاندارد ايجاد 

توليد محصوالت زراعي، باغي و دامي كشاورزي مرسوم  -بخش دوم

باشد و انحراف از سطح هدف امكان پذير نيست ولي براي حالت رسيدن به توازن كامل بين اهداف مقدار 
برابر  G1واقعي به آرمان يابي  تومان بدست آمده كه مفهوم آن اين است كه دست

  .  واحد از سطح قابل قبول دسترسي كمتر شده است
حداقل استفاده از آب (  G6و G2  ،G3آمده انحرافات نامطلوب آرمان هاي 

دهنده برابري دستيابي واقعي اين آرمان ها با سطح قابل قبول در دسترسشان مي صفر بدست آمده كه نشان
هاي انحرافي نامطلوب  هاي بعدي حداكثر كردن اشتغال  نيروي كار  مرد و زن با متغير

مقادير اين دو متغير براي تمامي سناريوها به جز . آمده براي اين دو متغير در جدول آمده است
اين مقدار بيشتر و برابر  α 0 =بدست آمده است ولي براي  32و  10كارايي كامل مي باشد به ترتيب 
باشد و مفهوم آن اين است كه دست يابي واقعي به آرمان هاي  مورد كمترين انحراف مد نظر مي

آرمان هاي مربوط به عدم مصرف كود و سم شيميايي. واحد از سطح قابل قبول دسترسي كمتر شده است
  .از مقدار هدف كه صفر بوده نداشته است كامالً برآورده شده و هيچ انحرافي

  نتيجه گيري كلي و پيشنهادات
اين تحقيق كه با هدف تعيين الگوي بهينه كشت شهرستان گرگان با هدف توليد محصوالت زراعي ارگانيك و تخصيص منابع 

حداكثر سود ناخالص، حداكثر اشتغال كشاورزي( صورت گرفته، نشان داده است كه اگر مدير عالوه بر آرمان هاي اقتصادي
عدم مصرف كود و سم شيميايي( ، آرمان هاي ارگانيك)ي و ماشين آالتحداقل مصرف آب كشاورز

توليد غذاي سالم را در نظر بگيرد، سود واحد كشاورزي نسبت به حالت فعلي افزايش و ميزان استفاده از نهاده ها نيز كاهش مي 
انحراف از آرمان هاي مطرح شده در پژوهش حاضر  در مورد مقادير. يابد عالوه برآن محصوالت زراعي ارگانيك نيز توليد مي شود

G5  از مقدار هدف انحراف داشته اندو بقيه آرمان ها به سطح قابل قبول دسترسي رسيده اند و هيچ
انحرافي از مقدار هدف نداشته اند مخصوصاً در مورد عدم مصرف كود و سم براي توليد محصول ارگانيك كه مقدار ا

صفر بدست آمده است و به اين معني مي باشد كه مدير واحد زراعي به سطح قابل قبول خود رسيده است
در تخصيص يارانه ها و كاهش شديد منابع آب در طي سال هاي اخير، استفاده از الگوهاي بهينه كشت كه در آن انحراف از آرمان 

افزايش هاي گزينه از يكي ارگانيك كشاورزي كل در .يشنهاد مي شود
 پتانسيل به توجه و محدوديتها رفع با . است روستايي مناطق

با توجه به مطالب مطرح شده در باال پيشنهادات زير ارائه مي گردد .بود اميدوار
بازارهاى شناسايى و اقتصادى بررسى و ارگانيك محصوالت محلى

اين به بيمه تخصيص جهت در و باشد داشته محصوالت اين قبال
  .آورد فراهم كشاورزان براي ممكن
كشاورزي با ارتباط در افراد آگاهي سطح ارتقاء منظور به كه يگردد

تكنولوژي، اين با آشنايي جهت در آموزش بر عالوه تا شود برگزار

 و ارگانيك كشاورزي طرح اجراي سياست دولت طرف از ريزي
  .گيرد قرار نظر مد كشور ملي
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باشد و انحراف از سطح هدف امكان پذير نيست ولي براي حالت رسيدن به توازن كامل بين اهداف مقدار  دسترسي مي
تومان بدست آمده كه مفهوم آن اين است كه دست 953455

واحد از سطح قابل قبول دسترسي كمتر شده است
آمده انحرافات نامطلوب آرمان هاي  مقادير بدست
صفر بدست آمده كه نشان) ماشين آالت

هاي بعدي حداكثر كردن اشتغال  نيروي كار  مرد و زن با متغير آرمان
آمده براي اين دو متغير در جدول آمده است

كارايي كامل مي باشد به ترتيب 
مورد كمترين انحراف مد نظر مي

واحد از سطح قابل قبول دسترسي كمتر شده است 32و  10
كامالً برآورده شده و هيچ انحرافي

نتيجه گيري كلي و پيشنهادات
اين تحقيق كه با هدف تعيين الگوي بهينه كشت شهرستان گرگان با هدف توليد محصوالت زراعي ارگانيك و تخصيص منابع 

صورت گرفته، نشان داده است كه اگر مدير عالوه بر آرمان هاي اقتصادي
حداقل مصرف آب كشاورز( هاي زيست محيطي

توليد غذاي سالم را در نظر بگيرد، سود واحد كشاورزي نسبت به حالت فعلي افزايش و ميزان استفاده از نهاده ها نيز كاهش مي 
يابد عالوه برآن محصوالت زراعي ارگانيك نيز توليد مي شود

5و  G4فقط فقط آرمان هاي 

انحرافي از مقدار هدف نداشته اند مخصوصاً در مورد عدم مصرف كود و سم براي توليد محصول ارگانيك كه مقدار ا
صفر بدست آمده است و به اين معني مي باشد كه مدير واحد زراعي به سطح قابل قبول خود رسيده است

در تخصيص يارانه ها و كاهش شديد منابع آب در طي سال هاي اخير، استفاده از الگوهاي بهينه كشت كه در آن انحراف از آرمان 
يشنهاد مي شودها كمتر است، پ

مناطق در زايي اشتغال و طبيعي
اميدوار كشور در ارگانيك كشت

محلى بازارهاى توسعه و ايجاد -
 .گردد

قبال در قانوني حمايت دولت -
ممكن حد تا را الزم اعتبارات و
يگردد م پيشنهاد راستا اين در-

برگزار كشاورزان براي استان سطح
  .شود
ريزي برنامه يك در است الزم-

ملي توسعه برنامه در محصوالت
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