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 چکیده

اهد ها خوهها و تخصیص بهینه نهادهای زیادی را به سودآوری آنرعایت الگوی بهینه کشت برای کشاورزان کمک

تجزیه  و( منطقه های موجود درگرفتن محدودیت با در نظر) یک برنامه بهینه کشت در این پژوهش قصد بر این است کهکرد. 

از  یزی ریاضیربرنامه . روش کار این پژوهش الگوی، برای کشاورزان منطقه نظرآباد استان البرز ارائه شودسربهو تحلیل سر

گر بیشتر ا ه ن است کنتایج این پژوهش نشان دهنده ای نظمی) ماکزیمم آنتروپی( است.کمک ابزار حداکثر بیبه نوع غیر خطی 

 ها افزایش پیدا خواهند کرد.کشاورزان منطقه از برنامه کشت پیشنهادی پیروی کنند درآمد خالص آن

 نظمی، نظرآباد.ها، حداکثر بیبهینه نهاده سر، تخصیصبهتحلیل سر الگوی بهینه کشت،کلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

 و منابع از که است الزم جامعه، غذای تأمین و زاییاشتغال ملی، تولید در کشاورزی بخش حیاتی نقش به توجه با

 نیز کشاورزان رفاه و سودآوری منابع، این مصرف در کاهش ضمن تا شود استفاده نحو بهترین به بخش این در تولید ابزارهای

 به توجه با اطقمن کشت الگوی تعیین باشد، گشاگره حدی تا تواندمی زمینه این در که کارهاییراه از یکی. یابد افزایش

 برخوردار خاصی اهمیت از محصوالت، کشت زیر سطوح تعیین معنای به کشت الگوی طراحی. است منطقه هر هایپتانسیل

 و ملی نیازهای از بخشی دسترس،قابل و موجود هایظرفیت از بهینه استفاده بر عالوه که پذیرد انجام نحوی به باید و بوده

 محدودیت عوامل بیشتر چه هر کنترل منظوربه مناسب، کشت الگوی اجرای و طراحی (.7) دباش پاسخگو نیز را ایمنطقه

 که کشوری عنوانبه نیز ما. است کرده عمل و برده پی بدان دنیا که است ضرورتی موجود امکانات از بهینه برداریبهره و کننده



 

 الگوی تعیین (.1) کنیم مقابله ترآسان هامحدودیت و کالتمش با توانیممی مهم این به عمل با داریمبرمی گام توسعه سمت به

 محصوالت از ترکیبی کردن مشخص بهینه الگوی تعیین از هدف. است اقتصادکشاورزی در موردتوجه مسائل از بهینه کشت

 رد وخاکآب منابع تقاضا، حجم مختلف، محصوالت کشت هایویژگی به توجه با منطقه یا زراعی واحد در کشت برای

 دیگر اهداف یا و سود تولید، کردن حداکثر منظوربه دیگر مشابه موارد و کشاورزی تجهیزات سرمایه، انسانی، نیروی دسترس،

 (.5) است

 امری کارآمد و صحیح هایگذاریسیاست جهت زارعین، توسط کشاورزی تولید منابع تخصیص نحوه از دولت آگاهی

 باعث تنهانه است ممکن شود، استفاده مطلوب ازحدبیش محصول تولید برای میاییشی کود از اگر مثال طوربه. است ضروری

 باال دلیل به هانهاده ازحدبیش کاربرد آن بر افزون. باشد داشته پی در نیز را تولید کاهش مواردی در بلکه نشود تولید افزایش

(. 11.)شد خواهد ملی هایسرمایه رفتن هدر سبب( خارج از آن واردکردن راه از چه و داخل در چه) آن تهیه هزینه بودن

 یتاهم. کرد جلوگیری ملی هایسرمایه رفتن هدر از نیز و هاآن رویهبی مصرف از توانمی هانهاده بهینه کاربرد با بنابراین

 لزوم دیگر بیانی به یا و زراعی گوناگون هایفعالیت به...(  و کار نیروی سرمایه، زمین، آب،) تولید منابع بهینه اختصاص

 درواقع. ستا ضروری بهینه کشت الگوی بر مبتنی هایسیاست اتخاذ زارعان، درآمد افزایش و منابع اتالف از جلوگیری

 مستقیم صورتبه جمعیت از عظیمی بخش اشتغال و تولید ترکیب بهترین به دستیابی در زراعی محصوالت کشت بهینه الگوی

 (.6) دارد خاص اهمیتی کشور غذایی امنیت تأمین سرانجام و ورزیکشا هایفعالیت در غیرمستقیم و

 افزایش و کشت الگوی تدوین به توانمی البرز استان کشاورزی جهاد سازمان زراعت بخش زیر هایسیاست ازجمله

 شهرستان البرز، ناستا هایشهرستان میان در(. 8) برد نام استان در پایه منابع وریبهره افزایش با زراعی محصوالت تولیدات

 را استان اعیزر محصوالت تولید سهم از درصد 60 از بیش سال در تن میلیون 4/1 حدود زراعی تولید میزان با نظرآباد

 دخو به را برداربهره سهم ینبیشتر نظرآباد شهرستان ساوجبالغ، شهرستان از بعد نیز زراعی بردارانبهره میان در و داراست

 به هاادهنه بهینه تخصیص درزمینه چشمگیر پژوهشی موردمطالعه شهرستان در کهازآنجایی .(9) است داده اختصاص

 این بهتر جرایا به حدی تا تواندمی پژوهش این انجام لذا است نگرفته صورت کشت بهینه الگوی تدوین و زراعی محصوالت

 .بدهد کشاورزی بخش گذارانسیاست به تریوسیع دید و کرده کمک هاسیاست

برخی از  الصه بهطور خها صورت گرفته است که بهتاکنون مطالعاتی که در زمینه الگوی کشت بهینه و تخصیص بهینه نهاده

 شود:ها اشاره میآن

 محصوالت بهینه کشت الگوی تعیین در ریاضی ریزیبرنامه کاربرد عنوان تحت مطالعه در ،(3) قاسمی و چیذری

 با مطالعه این. پرداختند فارس اقلید شهرستان در هکتاری 40 زراعی واحد یک کشت گویال بودن بهینه بررسی به زراعی،



 

 حداقل آب، و زمین نهاده از کمتر استفاده درزمینه کشاورزی واحد مدیر اهداف به توجه با و ریاضی هایمدل از استفاده

 شدهمشخص بهینه کشت الگوی تعیین بمطلو تولید هدف و ناخالص سود نمودن حداکثر تولید، متغیر هایهزینه نمودن

 اقتصادی مزرعه، فعلی کشت الگوی ساختار که شد مشخص آرمانی و خطی ریزیبرنامه از آمدهدستبه نتایج مبنای بر. است

 زراعی محصوالت به بهینه طوربه هانهاده تمامی که گفت توانمی محصوالت به هانهاده تخصیص مورد در درنتیجه. نیست

 تخصیص و کشت بهینه الگوی بررسی به خطی ریزیبرنامه ابزار از استفاده با ،(2) همکاران و باقریان .شودنمی داده اختصاص

 استفاده بهینه نحو به موجود منابع از کشاورزان که داد نشان مطالعه این نتایج. پرداختند کازرون شهرستان در کمیاب منابع

 منطقه های¬محدودیت چنانچه. است درصد 5/11 بهینه و کنونی حالت دو اجرای رد سود اختالف که ایگونهبه کنند،نمی

 و عرضه وضعیت با رابطه در. داشت خواهد وجود سودآوری و کشت زیر سطح افزایش امکان یابد، کاهش آب ازجمله

 این منطقه، محدود ضایتقا به توجه با باشد، منطقه نیاز از بیشتر محصوالت تولید اگر که است آن بیانگر نتایج تقاضا،

(، با استفاده از روش 15میرزایی ) .بود نخواهد اقتصادی صرفه و توجیه دارای هاآن تولید و شده قیمت افت دچار محصوالت

های مختلف ریزی خطی با تابع هدف حداکثر نمودن سود و در نظر گرفتن محدودیت آب قابل استحصال از سد در ماهبرنامه

ردنیاز و سطح زیر کشت، به بررسی اقتصادی میزان تخصیص بهینه آب در نواحی سد استقالل میناب سال، نیروی کار مو

شده بیش از نیاز آبیاری محصوالت مختلف بوده است که دهد که توزیع آب و آب مصرفپرداخت. نتایج حاصله نشان می

شت برد و به توسعه منطقه کمک نمود.راعی دهقی توان با مدیریت بهینه توزیع آب سد بخش عظیمی از این منطقه را زیر کمی

ریزی هندسی، الگویی را در راستای تخصیص (، با استفاده از ترکیب روش اقتصادسنجی پانل دیتا و مدل برنامه4و همکاران )

بیشترین های مختلف کشاورزی کشور تعیین کردند. هدف این الگو دستیابی به های تولید به زیر بخشترین نهادهبهینه مهم

های تولید است. متغیرهای تصمیم در این تحقیق افزوده در بخش کشاورزی با توجه به محدودیت منابع و نهادهحجم ارزش

های زراعت، باغبانی، دامداری، گذاری و انرژی به هر یک از بخشمقدار و درصد بهینه تخصیص نیروی کار، حجم سرمایه

های تولید را به هر یک از است. نتایج این تحقیق درصدهای بهینه تخصیص نهاده طیور، شیالت و صنایع تبدیلی و تکمیلی

-های نیروی کار، حجم سرمایههای کشاورزی تعیین نموده که حاکی از آن است که الگوی فعلی تخصیص نهادهزیر بخش

تواند به نه پیشنهادی کشور میهای کشاورزی کشور بهینه نیست و با اجرای الگوی بهیی انرژی در زیر بخشگذاری و نهاده

  میلیارد ریال( در بخش کشاورزی دست یابد. 18730افزوده بیشتر )حدود ارزش  5%

 توان به طور خالصه به مطالعات زیر اشاره کرد:در مطالعات خارج از کشور نیز می

 کانال هایزمین روی بر هینهب کشت ریزیبرنامه الگوی اساس بر منابع تخصیص مطالعه در ،(25) چوهان و شیام

 کشت زیر نواحی تخصیص راستای در کل خالص بازده کردن بیشینه برای ریاضی ریزیبرنامه روش از هندوستان، گوالوار

 تناوب ها،کانال حمل ظرفیت اصلی، کانال در آب شدن جاری ساعات بررسی، این در. کردند استفاده زراعی، هایفعالیت



 

 الگوی با مقایسه در که داد نشان مدل این نتایج. شد گرفته نظر در مدل در آب، مقدار و دسترس در کشت نواحی زراعی

 پال و واس بیس .دهد افزایش را کل خالص بازده درصد 10 تواندمی بهینه کشت الگوی کارگیریبه درآمدها، سطح و موجود

 از ،«زراعی هایدستگاه در زمین کاربری ریزیبرنامه جهت یفاز آرمانی ریزیبرنامه فن کاربرد» عنوان با ایمطالعه در ،(16)

 محصول چندین بهینه تولید برای کشاورزی هاینظام در زمین کاربری ریزیبرنامه مسائل حل و سازیمدل برای روش این

 هندوستان غربی بنگال استان در نادیا روستایی ناحیه در که مطالعه این در. کردند استفاده زراعی سال یک در فصلی

 تولیدی منابع از هرکدام به محصوالت نیاز و موجودی میزان کشت،قابل هایزمین کل از برداریبهره چون عواملی گرفته،انجام

 کل نیز و مختلف محصوالت تولید انتظار مورد و مطلوب سطوح شیمیایی، کودهای کار، نیروی ماشین، آب، هاینهاده شامل

 سود، سازی حداکثر شامل تحقیق چندگانه اهداف. اندشدهگرفته نظر در و شده تشریح فازی صورتبه مزرعه انتظار مورد سود

 انسانی نیروی و ماشین کود، هاینهاده از استفاده و نقدی هایسرمایه آب، مصرف سازی حداقل و کشت زیر سطح و تولید

 اهداف از هرکدام به دستیابی میزان و والتمحص انواع کشت زیر سطوح تحقیق فازی ریزیبرنامه مدل حل از.شودمی

 اولویتی ساختارهای گرفتن نظر در با ادامه در. است شدهمحاسبه پایینی باال حدود نیز هرکدام برای و آمدهدستبه موردمطالعه

 کشت الگوی نیز تهاان در. اندآمدهدستبه نیز هاآن از حاصل سود و تولید میزان و متناظر کشت الگوهای اهداف، برای متفاوتی

 آن وبرتری قرارگرفته مقایسه مورد کشت فعلی الگوی با آن، مبنای بر اهداف به دستیابی میزان و مدل حل از آمدهدستبه

 هدفِ چند و خطی ریزیبرنامه بر مبتنی مدیریتی هایمدل» عنوان با ایمطالعه در ،(23) همکاران و ساهو .است شدهداده نشان

 و ریزیبرنامه برای فازی سازیبهینه مبنای بر را هاییمدل ،«محصول – آب -زمین بهینه سیستم ریزیامهبرن برای فازی

 منابع بهینه تخصیص بر مطالعه این در محققین تالش. کردند تدوین و طراحی گیاه و آب زمین، موجود هایسیستم مدیریت

 و اقتصادی عایدی حداکثر تولید، حداکثر هدف سه تا است بوده تصادفی حالت در و محصولِ چند سیستم یک در وخاکآب

 هایآب از برداشت مجاز حد دسترس، در آب کشت،قابل زمین مانند هاییمحدودیت بامالحظه کار نیروی هزینه حداقل

 ایلعهمطا در ،(18) ساری و هانسن.شود حاصل موردمطالعه منطقه در محصوالت برخی تولید پایین و باال حدود و زیرزمینی

-داده اساس بر تولید مختلف هایشاخه برای را هانهاده مقدار «آلمان کشاورزی برای تخصیصی هایهزینه برآورد عنوان تحت

 نظمیبی بیشینه روش که رسیدند نتیجه این به و کردند برآورد آنتروپی حداکثر رویکرد با ایمنطقه اقتصادی حسابداری های

 .دارد بیشتری پذیریانعطاف اقتصادسنجی هایروش به نسبت

با توجه به اهمیت مسئله بیان شده، اهداف عمده این پژوهش تعیین الگوی کشت بهینه برای هر یک از مزارع نمونه 

 بررسیو باالخره  کنونی کشت الگوی ادامه و کشت بهینه الگوی رعایت حالت دو در زارعین درآمد مقایسهشهرستان نظرآباد، 

که الگوی کشت فعلی کشاورزان منطقه  شودبرای رسیدن به اهداف فرض می است. نظرآباد شهرستان عینزار سرسربه تحلیل

ها نسبت به حالت قبل افزایش پیدا خواهد بهینه نیست و اینکه اگر به برنامه پیشنهادی کشت عمل کنند درآمد ناخالص آن

 کرد.



 

 هامواد و روش

 و هاروش از هاستفاد لذا است، رقیب هایفعالیت بین کمیاب منابع تخصیص اقتصاد، علم اصلی هدف کهازآنجایی

 کمیاب منابع ینهبه تخصیص درزمینه که هاییروش از یکی. است ضروری بخشد تحقق مذکور اهداف به بتواند که هاییفن

 در ویژهبه و گذشته هایهده زا ریاضی ریزیهبرنام الگوهای. است ریاضی ریزیبرنامه الگوهای از استفاده دارد، فراوان کاربرد

 هاینهاده رکیبت و کشت بهینه الگوی تعیین کشاورزی، بخش در گذاریسیاست قبیل از اهدافی به نیل برای حاضر عصر

 (.13) است یافته فراوانی کاربرد کشت مختلف الگوهای بررسی و کشاورزی

 این بر. هاحدودیتم و هدف تابع: است شدهتشکیل اساسی قسمت دو از ریاضی ریزیبرنامه مدل هر طورکلیبه

 (.14) است زیر صورتبه استاندارد اولیه خطی ریزیبرنامه الگوی ساختار اساس

 

Subject to: 

    i=1,2,3,…..m 

                       j=1,2,3,…..n 

 

 

آمد های متغیر از درد که در حقیقت از کسر هزینهابت تولیثای کل یا بازده عوامل عبارت است از بازده برنامه Zدر تابع هدف، 

های مربوط به تولید محصوالت فعالیت jXای هر واحد فعالیت و بازده برنامه jCآید. ای پیشنهادی به دست میناخالص برنامه

کل  مقدار ibی( و فن مقدار موردنیاز منابع را برای تولید هر واحد فعالیت )ضرایب jiaدر محدودیت اول،  .مختلف زراعی است

ی است یا به عبارتی هیچ فعالیتی منفی (، محدودیت غیر منفjX≤0دهد. محدودیت دوم )نهاده یا منابع در دسترس را نشان می

منظور برآورد ضرایب نهاده و ستانده در مزرعه بکار طور گسترده بهپذیری که به(. یک روش جایگزین انعطاف10نخواهد بود )

ریزی های برنامههای حل مدلنظمی( است. روش حداکثر آنتروپی یکی از روشی بیداکثر آنتروپی )بیشینهرود رویکرد حمی

 ریاضی است.

Xj≥ 0   

 

)1) 

(2) 

(3)  



 

 سیستم یک در ظمینبی از معیاری عنوانبه و است تصادفی متغیر یک قطعیت عدم گیریاندازه مفهوم به آنتروپی

 میزان و حتماالتا روش این در. نمود معرفی( 24) شانون نام به فردی بار اولین برای را آنتروپی(. 17) شودمی شناخته

. است شدهآوریمعج اطالعات قطعیت عدم میزان گیریاندازه برای جدیدی روش نوعی و شدهگرفته نظر در هاآن پراکندگی

 مدل (.21) باشد داشته قرار محقق اختیار در ناقص یا و متناقض پراکنده، اطالعات که شودمی استفاده آنتروپی از زمانی اغلب

 هایمحدودیت به توجه با البرز استان نظرآباد منطقه کشاورزان ناخالص درآمد کردن حداکثر جهت در زیر خطی ریزیبرنامه

 .آیدمی دست به منابع هایمحدودیت برای ایسایه هایقیمت یا دوگان مقادیر آن حل از پس که است منابع

 

Subject to: 

 

 

( عملکرد در قیمت ضربحاصل) درآمد( n*1) ماتریس R هدف، تابع ارزش π:از اندعبارت متغیرها آن در که

 ماتریس X ر،هکتا یک در تولیدی هایفعالیت سطوح متغیر هایهزینه یا حسابداری هایهزینه( n*2) ماتریس Cمحصوالت،

(n*1 )محصوالت، کشت سطوح منفی غیرA ماتریس (m*n  )(منابع محدودیت) فنی ضرایب،B ماتریس (m*1 )یموجود 

 هدف تابع بضرای برآورد هدف،.است مدل در تولید هاینهاده تعداد m و مدل در موردبررسی محصوالت تعداد n منابع،

. آید ستد به محصوالت بهینه کشت سطوح منابع، محدودیت و شدهحاصل غیرخطی هدف تابع کمک به تا است غیرخطی

 بیشتر در ولی است شدهاستفاده غیرخطی عملکرد تابع یک از مطالعات از برخی در غیرخطی، هدف تابع یک ایجاد برای

 غیرمت هزینه تابع نوع از بیشتر طیغیرخ هزینه تابع کارگیریبه برای. است شدهاستفاده غیرخطی متغیر هزینه تابع از مطالعات

 (.22و20) است شدهاستفاده زیر دوم درجه

 

 که است تقارنم معین مثبت( n*n) ماتریس Q و متغیر هزینه تابع خطی جز( *1n) ماتریس d/ متغیر، هزینه CV آن در که

 . است متغیر هزینه تابع دوم درجه جز به مربوط

 یک است،( معادله یک محصول هر ازای به) معادالت تعداد از بیشتر تخمین، جهت مدل پارامترهای تعداد اینکه به توجه با

 به نیاز ضرایب، ماتریس کردن کالیبره برای گفت توانمی هاویت، نظر به توجه با. شودمی ایجاد مدل در منفی آزادی درجه

 این در. شود برآورد هاداده نقاط به نسبت پارامترها از بیشتری تعداد که شود تالش باید و است معین ازحدبیش مدل حل

(4)  

(6)  

(5)  

(7)  



 

 صورت این به نظمیبی حداکثر حل روش. شودمی استفاده نظمیبی حداکثر روش از مدل نوع نای تخمین جهت پژوهش

 وجود H شونده حداکثر مدل در محدودیت تعدادی گردد حداکثر باید است، مدل آنتروپی کنندهبیان که H متغیر ابتدا که است

 زیر صورتبه مدل، پارامترهای برآورد جهت نظمیبی حداکثر هایفرمول. است قبلی هایمحدودیت از جدای که دارد

 (19)است

 Max 

 

Subject to 

 

 

 

 

 

                  

 

 

محدودیت اول بیانگر شرط اول تخمین ضرایب تابع هزینه متغیر است که در باال به آن اشاره شد. محدودیت دوم و 

کند.محدودیت چهارم و به ترتیب جز ثابت و جز متغیر تابع هزینه متغیر غیرخطی معرفی میرا که  Q و dسوم پارامترهای 

را که به ترتیب جز ثابت و جز متغیر تابع هزینه متغیر غیرخطی هستند و باید حداکثر  Qو d پنجم که مجموع احتماالت 

کننده بیان Hکند.در روابط باال،بیان می را Qکند. و درنهایت محدودیت ششم شرط تقارن عناصر ماتریس گردند بیان می

نیز عناصر  ji,Q( است و جزء خطی تابع هزینه متغیر است.*1nهستند که یک ماتریس ) dعناصر ماتریس  idآنتروپی مدل و 

(8)  

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 



 

مثبت معین متقارن است که مربوط به جزء درجه دوم تابع هزینه متغیر است.  (n*nهستند که یک ماتریس )Qماتریس 

-( غیر منفی از سطوح  محصوالت می*1nهستند که یک ماتریس ) Xعناصر ماتریس  jXکننده احتمال است، بیان pهمچنین 

های تولیدی ( از هزینه حسابداری یا هزینه متغیر سطوح فعالیت*1nهستند که یک ماتریس ) Cهم عناصر ماتریس   iCباشند.

شده در مدل تعداد محصوالت تولیدی به کار گرفته j شده در مدل،فتههای تولید به کار گرتعداد نهاده iدر یک هکتار است. 

 تعیین در اساسی نکته دو اما است، اختیاری زیادی حد تا پشتیبان نقاط تعیین نظمیبی حداکثر درروش نقاط پشتیبان است. kو

 الگو به پشتیبان نقاط ورود امکان شدهارائه الگوی هایمحدودیت به توجه با اینکه اول: گیرد قرار موردتوجه بایستی نقاط این

 اطالعات بخواهد گذار تصمیم فرد که حالتی در مگر باشند، خنثی تخمین در پشتیبان نقاط اینکه دوم و باشد داشته وجود

 . نماید الگو یا مدل وارد طریق این از را خاصی

 زینهه تابع آیند.به دست می Qو dای هسشده در باال عناصر ماتریهای اعمالبا توجه به تابع هدف و محدودیت

 سپس. آمد ستد به شده کالیبره هدف تابع یک عمل، این انجام با و شد اعمال هدف تابع در قبل مرحله از حاصل غیرخطی

 یک نهایت،در. شد اضافه مدل به نیز کشت زیر سطوح بودن مثبت محدودیت و گردید اعمال مدل در منابع هایمحدودیت

 .کردمی تولید را شدهانجام هایفعالیت سطوح محاسبات، انجام با که شد حاصل غیرخطی ریاضی یزیربرنامه مدل

 سرتحلیل سربه

ی است. سر و محاسبه حاشیه ایمنها، تعیین نقطه سربههای متداول در پژوهشریزی، یکی از روشدر مدیریت برنامه

بلکه  را دارند، ه بیشترین بازدههایی در واحد تخصیص داد کبه فعالیت توان بودجه محدود راتنها میزیرا به کمک این روش نه

سر عبارت است از سطحی از تولید (. نقطه سربه1توان مشخص ساخت) برداران را نیز میهای بهرهاحتمال خطر زیان فعالیت

ابر ا یکدیگر بربی تولید و درآمد کل هادیگر هزینهعبارتو یا فروش که به ازای آن سود عملیاتی واحد صفر خواهد شد، یا به

شود و سر گفته میخواهند شد. همچنین حاشیه ایمنی به تفاوت فروش مورد انتظار یا فروش فعلی و فروش در نقطه سربه

ن شود تحمل زیامتواند کاهش یابد، بدون آنکه شرکت کند در ظرفیت عادی تولید و فروش شرکت تا چه اندازه میبیان می

ه وان از معادالت زیر استفادتسر و حاشیه ایمنی می(. برای بررسی فروش در نقطه سربه12سر برسد) نقطه سربهواحد به 

 (:12کرد)

 :فروش حاشیه

 :شودمی حاصل 15 رابطه طبق فروش حاشیه کنیم کسر کل فروش از را متغیر هایهزینه کل اگر 

   
(15) 



 

 : ایمنی حاشیه نسبت

 :شودمی حاصل 16طبق رابطه  فعلی فروش بربخش فعلی فروش از سرسربه طهنق در فروش کسر حاصل از که

              

 آید:بر نسبت حاشیه فروش به دست میهای تولید بخشسر نیز از حاصل تقسیم هزینهفروش در نقطه سربه

               

 العکس.اشت و بداشته و ریسک کمتری خواهند د تری قرارهر چه نسبت حاشیه ایمنی بیشتر باشد کشاورزان در وضعیت امن

ش فرو CSنسبت حاشیه ایمنی ،  MSRهای متغیر کل، هزینه TVCفروش کل،  TSحاشیه فروش،  MOSدر روابط باال 

 سر  است.بهفروش در نقطه سر BSفعلی و 

  های مطالعهآوری دادهجمع

-شده است. دادهگیری تصادفی ساده استفادهمونهن، از روش هامنظور انتخاب نمونهای پژوهش بهآوری دادهبرای جمع 

آوری شد. طبق نتایج سرشماری عمومی جمع 1394شده در این پژوهش از طریق پیمایش میدانی در سال های استفاده

 140اد بردار زراعی بودند که از این تعدبهره 173انجام شد منطقه نظرآباد و اشتهارد دارای  1393کشاورزی که در سال 

بردار نیز متعلق به شهرستان اشتهارد بود. با استفاده فرمول کوکران که یکی از بهره 37بردار متعلق به شهرستان نظرآباد و بهره

اده گیری تصادفی سونهها را با استفاده از روش نمها برای محاسبه حجم نمونه آماری است و تعداد نمونهپرکاربردترین روش

 شده است:صورت زیر تعیینم نمونه برای این بررسی بهکند، حجتعیین می

 

 

 

مقدار  α-1، dمقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان Z  ،اعضای نمونه n برابر تعداد اعضای جامعه،  Nکه در آن

د صفت معین است. هم نسبتی از جامعه که فاق qنسبتی از جامعه که دارای صفت معین و   pدر سطح درصد(، 5خطای مجاز)

 

(16) 

(17)  

(18) 



 

 103کشاورز تعیین شد که  6/102ی کشاورزان برابر شده از جوامع حجم نمونهبا توجه به روابط فوق و اطالعات ارائه

-آوری دادهمنظور جمعها از سوی کشاورزان بهنامهنامه با پرسش از زارعین منطقه تکمیل گردید. پس از تکمیل پرسشپرسش

ش، مزارع نمونه موردبررسی بر اساس میزان سود حاصل از فعالیت زراعی به چهار گروه همگن های مورداستفاده در پژوه

انجام شد. سپس برای  Minitabافزار بندی با استفاده از آزمون فیشر و تحلیل واریانس در نرماند. این گروهشدهبندیطبقه

ها با استفاده از ماکزیمم آنتروپی نوشته شد. برآورد مدل و نتایج آن عنوان نماینده گروه کدهای برنامهمیانگین هر چهار گروه به

 صورت گرفت.  GAMSافزار نرم

 نتایج و بحث

د آمد و لبرز خواهاظرآباد استان برداری در منطقه نهای مختلف بهرهسر گروهبهدر این بخش ابتدا نتایج تحلیل سر

 شود.سپس نتایج الگوی کشت بهینه ذکر می

 برداریبهره مختلف هایگروه متوسط برای سرسربه تحلیل نتایج

  گروه اول -الف

-ذرت علوفه جو گندم شرح-هافعالیت

 ای

 کلم کاهو فرنگیگوجه یونجه

 4000 5000 50000 15000 32000 143000 140000 (kg/hعملکرد )

 1200 1100 250 700 500 300 400 (kg/tقیمت )

 4840 5540 12500 10500 16000 42900 56000 (tt/hدرآمد ناخالص )

 2/3370 6/3036 4320 1/5373 8/11000 6/10162 3/12592 (tt/hها )هزینه

 8/1469 4/2503 8180 9/5126 2/4999 4/32737 7/43407 (tt/hحاشیه فروش )

 5/77 3/76 2/31 8/48 4/65 2/45 4/30 (%)نسبت حاشیه 

 111 68 67 111 353 134 163 (tt/hسر )فروش سربه

 7/99 7/99 8/97 9/98 5/99 8/98 7/97 (٪(حاشیه ایمنی

 3/0 3/0 2/2 1/1 5/0 2/2 3/2 (٪(سرظرفیت تولید در سربه

 

 

 1سر برای مزارع گروه سربه( : نتایج تحلیل 1جدول 

 

 3های زراعی به محصوالت مزارع گروه (: تخصیص فعلی نهاده11-4جدول 

 های پژوهشماخذ: یافته



 

 اول گروه ردارانببهره برای منطقه در مختلف ایهفعالیت رشته سرسربه تحلیل نتایج به مربوط محاسبات پایه بر

 سرسربه نقطه به ودخ عادی ظرفیت درصد 3/2 در اول گروه کارگندم بردارانبهره متوسط که گفت توانمی( 1 شماره جدول)

 را خود فروش صددر 7/97 کاران گندم این چنانچه که دهدمی نشان کاران گندم ایمنی حاشیه اساس همین بر. رسید خواهند

 است، کم گفتهیشپ فعالیت زیان خطر احتمال که گفت توانمی پس. رسندمی سرسربه نقطه به دهند کاهش عادی ظرفیت از

 که گفت توانمی کلم و کاهو محصوالت کاشت مورد در کهطوریبه. شوندمی تفسیر شیوه همین به هم دیگر هایفعالیت

 کلم و کاهو ایمنی حاشیه و رسندمی سرسربه نقطه به خود عادی ظرفیت درصد 3/0 تنها در گروه این بردارانبهره متوسط

 خواهند سرربهس نقطه به دهند کاهش عادی ظرفیت از را خود فروش درصد 7/99 هاآن چنانچه که دهدمی نشان نیز کاران

 .داد ارائه را مشابهی تفاسیر توانمی هافعالیت باقی مورد در. رسید

 گروه دوم -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جو گندم شرح-فعالیت ها

 5700 4400 (KG/Hعملکرد )

 1200 1100 (KG/Tقیمت محصول )

 6912 4882 (TT/Hدرآمد ناخالص )

 1/4368 9/3525 (TT/Hهای تولید )هزینه

 9/2543 1/1356 (TT/Hحاشیه فروش )

 8/27 8/36 (٪نسبت حاشیه فروش )

 127 119 سرفروش در نقطه سربه

 4/97 3/98 (٪حاشیه ایمنی )

 6/2 7/1 (٪سر ) ظرفیت تولید در نقطه سربه

 2گروه  سر برای مزارع: نتایج تحلیل سربه2جدول 

 

 

 

 2سر برای مزارع گروه (: نتایج تحلیل سربه14-4جدول 

 

 

 های پژوهشماخذ: یافته



 

( 2ره رداران گروه دوم زراعی در منطقه نظرآباد )جدول شمابشده توسط بهرهسر محصوالت کشتنتایج تحلیل سربه

عادی خود به  رفیتدرصد ظ 6/2درصد ظرفیت عادی خود و جو کاران در  7/1دهد که در این گروه گندم کاران در نشان می

درصد فروش گندم خود را کاهش دهند به  3/98برداران در این گروه به این معنا که چنانچه بهره سر خواهند رسید.نقطه سربه

قطه درصد فروش را کاهش دهند به ن 4/97ان گفت که اگر توسر خواهند رسید و در مورد محصول جو نیز مینقطه سربه

ن ال خطر زیااحتمال بسیار باالیی سود خواهند برد و احتمبرداران گندم و جو بهاین گروه بهره سر خواهند رسید. درسربه

 بسیار پایین است.

 گروه سوم -ج

مده است. این آ 3برز در جدول شماره برداران زراعی گروه سوم منطقه نظرآباد استان السر برای بهرهنتایج تحلیل سربه

و به  فرنگی بسیار باالای، یونجه و گوجهروه حاشیه ایمنی کشت محصوالت ذرت علوفهدهد که در این گنتایج نشان می

درصد(  6/98و  8/98درصد است و برای محصوالت گندم و جو هم بسیار باال )به ترتیب  2/99و  4/99، 6/99ترتیب برابر 

داران برصورت است که چنانچه بهرهه است. تفسیر این موارد به این شده دیگر در این گروولی کمتر از محصوالت کشت

ه درصد فروش خود را از ظرفیت عادی کاهش دهند به نقط 2/99و  4/99، 6/99فرنگی به ترتیب ذرت، یونجه و گوجه

سر را از ظرفیت عادی به نقطه سربه درصد فروش خود 4/1و  2/1برداران گندم و جو در سر خواهند رسید و بهرهسربه

  ها باهم برابر خواهند شد.های آنایی که درآمدها و هزینهخواهند رسید؛ یعنی ج

 

 فرنگیگوجه یونجه ایذرت علوفه جو گندم شرح-فعالیت ها

 5450 4750 49445 17670 35000 (KG/Hعملکرد )

 1200 1100 245 700 500 (KG/Tقیمت محصول )

 6602 5270 12144 12369 17500 (TT/Hدرآمد ناخالص )

 1/3527 3/3063 4/3266 2/4730 6/7700 (TT/Hلید )های توهزینه

 9/3074 7/2206 6/8847 8/7638 4/9799 (TT/Hحاشیه فروش )

 56 7/61 0/73 9/41 6/46 (٪نسبت حاشیه فروش )

 138 77 45 74 76 سرفروش در نقطه سربه

 2/99 4/99 6/99 6/98 8/98 (٪حاشیه ایمنی )

 8/0 6/0 4/0 4/1 2/1 (٪سر ) ظرفیت تولید در نقطه سربه

 

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 3سر برای مزارع گروه نتایج تحلیل سربه:  3جدول 

 

 

 

 3 گروه مزارع برای سرسربه تحلیل نتایج (:15-4 جدول

 

 



 

 گروه چهارم -د

 ( نیز نشان16-4لبرز )جدول شماره ابرداران زراعی گروه چهارم منطقه نظرآباد استان سر برای بهرهنتایج تحلیل سربه

 طور نمونهمانند سه گروه پیشین حاشیه ایمنی باالیی درکشت محصوالت خوددارند. بهدهد که کشاورزان این گروه بهمی

برداران گندم و درصد است و این بدین معناست که چنانچه بهره 5/96و  7/97حاشیه ایمنی محصوالت گندم و جو به ترتیب 

سر خواهند رسید. باالترین حاشیه ایمنی در درصد فروش خود از ظرفیت عادی به نقطه سربه 5/3و  3/2جو به ترتیب 

ان اگر تنها به درصد و تفسیر آن به این صورت است که کاهو کار 5/99محصوالت مزارع این گروه مربوط به کاهو است با 

حتمال خطر سر خواهند رسید. اکنند اکتفا کنند به نقطه سربهنیم درصد فروش محصول خود در ظرفیت فعلی را که تولید می

 .های پیشین بسیار پایین استمانند گروهزیان درکشت محصوالت این گروه به

 

ذرت  جو گندم شرح-هافعالیت

 ایعلوفه

 کلم کاهو خیار فرنگیگوجه یونجه

 4350 3780 51460 13770 38060 23500 66000 40000 (kg/hعملکرد )

 1200 1100 245 680 290 645 290 250 (kg/tقیمت )

 5256 4194 7/12607 6/9363 4/11037 5/15157 19140 10000 (tt/hدرآمد ناخالص )

 1/3664 7/3268 8/4579 7/6087 6/7509 6940 6370 4/6474 (tt/hها )هزینه

 9/1599 3/925 9/8027 9/3275 8/3527 5/8217 12770 6/3925 (tt/hحاشیه فروش )

 2/39 7/66 2/54 9/31 0/35 7/63 1/22 4/30 (%نسبت حاشیه )

 121 149 72 174 235 129 96 155 (tt/hسر)فروش سربه

 4/98 5/99 1/99 9/97 1/98 4/99 5/96 7/97 (٪حاشیه ایمنی)

ظرفیت تولید 

 (٪(سردسربه

3/2 5/3 6/0 9/1 1/2 9/0 5/0 6/1 

 

 

 4 سر برای مزارع گروهنتایج تحلیل سربه :4جدول 

 

 

 

 3سر برای مزارع گروه نتایج تحلیل سربه (:15-4جدول 

 

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 



 

 برداریبهره مختلف هایگروه متوسط برای نتایج الگوی بهینه کشت

 شده آورده ادنظرآب منطقه زراعی مختلف هایگروه برای کشت بهینه الگوی از حاصل نتایج 8  الی 5هایجدول در

 .است

 ( گروه اولالف

 ( 5جدول شماره  )1 گروه در که دهدمی نشان بردارانبهره کنونی الگوی با بهینه الگوی مقایسه به مربوط نتایج

 4/6 ،2/26 ،1 ،6 تیبتر به کاهو و فرنگیگوجه یونجه، جو، گندم، محصوالت کشت زیر سطح میزان بهینه الگوی در زارعین

 داشته افزایش درصد 8/75 و 4/4 ترتیب به کلم و ایعلوفه ذرت محصول شتک زیر سطح مقدار و کاهش درصد 7/26 و

 محصول دو ینا باالی عملکرد علت دو به بهینه الگوی در محصوالت این کشت زیر سطح افزایش که گفت بتوان شاید. است

 .است بوده زراعی هاینهاده از کمتر استفاده و خوب سودآوری همچنین و

 

 تسطح زیر کش تغییرات

 حاضر )هکتار( 

 سطح زیر کشت

 بهینه )هکتار( 

 محصول

 گندم 4/9 10 -6٪

 جو 95/4 5 -1٪

 ایذرت علوفه 22/5 5 4/4٪

 یونجه 69/3 5 -2/26٪

 فرنگیگوجه 36/9 10 -4/6٪

 کاهو 26/10 14 -7/26٪

 کلم 07/14 8 8/75٪

 

 

 

 

 : نتایج الگوی بهینه کشت برای مزارع گروه اول5جدول 

 

 

 

 اول گروه مزارع برای کشت بهینه الگوی نتایج (:17-4 جدول

 

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 



 

 گروه دوم -ب

 

 سطح زیر کشت تغییرات

 حاضر )هکتار( 

 شتسطح زیر ک

 بهینه )هکتار( 

 محصول

 گندم 3/114 110 9/3٪

 جو 7/115 120 -6/3٪

 

 

 به گندم کشت ینهبه الگوی در است این دهندهنشان( 6 شماره جدول) منطقه زارعین دوم گروه به مربوط نتایج

 مورد در و ستا یافتهافزایش درصد 9/3 محصول این کشت زیر سطح فعلی الگوی به نسبت که است رسیده هکتار 3/114

 کنمم علت این. دهدمی نشان را درصدی 6/3 کاهش فعلی کشت زیر سطح به نسبت بهینه کشت زیر سطح جو محصول

 وجود و ثبتم ایبرنامه بازده اما باشد، بوده گندم محصول به نسبت جو محصول کمتر ایبرنامه بازده دلیل به است

 .شود حذف مدل از محصول این که نشد باعث مختلف هایمحدودیت

 گروه سوم -ج

 

 محصول سطح زیر کشت بهینه )هکتار( سطح زیر کشت حاضر )هکتار( تغییرات

 گندم 3/99 106 -3/6٪

 جو 6/65 68 -5/3٪

 ایذرت علوفه 1/53 53 18/0٪

 یونجه 1/32 44 -9/26٪

 فرنگیگوجه 9/42 22 95٪

 

 

 رع گروه اولنتایج الگوی بهینه کشت برای مزا : 6جدول 

 

 

 

 اول گروه مزارع برای کشت بهینه الگوی نتایج (:17-4 جدول

 

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 

 سومنتایج الگوی بهینه کشت برای مزارع گروه  : 7جدول 

 

 

 

 اول گروه مزارع برای کشت بهینه الگوی نتایج (:17-4 جدول

 

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 



 

غیراز دو محصول دهد که به( نشان می7ه سوم )جدول مقایسه الگوی بهینه کشت با الگوی فعلی زارعین گرو

که برای طوریاند. بهشده با کاهش سطح زیر کشت مواجهای باقی محصوالت کشتفرنگی و ذرت علوفهگوجه

طح فعلی درصد در سطح بهینه نسبت به س 9/26، 5/3، 3/6های محصوالت گندم، جو و یونجه به ترتیب با کاهش

درصد افزایش سطح زیر کشت در الگوی  95فرنگی صدم درصد و گوجه 18ای گروه ذرت علوفهاند. در این مواجه

 بهینه نسبت به الگوی فعلی خواهد داشت.

 

 گروه چهارم -د

 

 

 

 

 سطح زیر کشت تغییرات

 حاضر )هکتار(

 سطح زیر کشت

 بهینه )هکتار( 

 محصول

 گندم 4/311 5/332 -3/6٪

 جو 6/229 238 -5/3٪

 ایذرت علوفه 4/171 171 21/0٪

 یونجه 2/79 5/108 -27٪

 فرنگیگوجه 6/35 38 -4/6٪

 خیار 9/22 23 -6/0٪

 کاهو 2/77 16 7/382٪

 کلم 8/1 2 -10٪

 

 

 

 چهارمه کشت برای مزارع گروه نتایج الگوی بهین : 8جدول 

 

 

 

 اول گروه مزارع برای کشت بهینه الگوی نتایج (:17-4 جدول

 

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 



 

ای و دهنده این است که دو محصول ذرت علوفهنشان 4در گروه تایج الگوی بهینه کشت زارعین قرارگرفته ن

که اگر سطح زیر کشت کنونی ذرت طوریکمی از الگوی بهینه کشت دارند به خیار در الگوی کشت کنونی انحراف

رسد. می درصد کاهش یابد به الگوی بهینه کشت 6/0درصد افزایش و سطح زیر کشت کنونی خیار  21/0ای علوفه

کشت  گویدرصد از ال 10و  4/6، 27، 5/3، 3/6فرنگی و کلم به ترتیب با کاهش محصوالت گندم، جو، یونجه، گوجه

-اهو میرسند و برای رسیدن به الگوی کشت بهینه سطح زیر کشت فعلی محصول کفعلی به الگوی کشت بهینه می

ها هتر از نهاددرصدی داشته باشد. علت این امر ممکن است به دلیل سودآوری باال، استفاده کم 380بایست افزایش 

 بوده باشد.در منطقه ول نسبت به محصوالت دیگر و همچنین عملکرد باالی این محص

 

 مقایسه درآمد زارعین در دو حالت برنامه کشت بهینه و برنامه کشت کنونی

 

های مختلف شده در گروهدر این قسمت میانگین مجموع درآمد حاصل از فروش محصوالت مختلف کشت

 آمده است. 9ماره شمت در جدول گیرد. نتایج این قسبرداری در دو حالت بهینه و غیر بهینه مورد مقایسه قرار میبهره

 

 

 

 

 های مختلفگروه

 برداریبهره 

1 2 3 4 

 3015624 1496613 442561 949327 الگوی کنونی )هزار تومان(

 3652447 1585567 447669 1081250 الگوی بهینه )هزار تومان(

 +1/21 +9/5 +2/1 +9/13 درصد تغییرات

 

 

برداری مختلف در الگوی کشت کنونی و الگوی کشت بهینه های بهرهگروهنتایج مربوط به مقایسه درآمد خالص 

برداری الگوی بهینه کشت را رعایت کنند به درآمد خالصشان افزوده های بهرهدهد که اگر زارعین در تمام گروهنشان می

 مقایسه میانگین درآمد مزارع در دو حالت کشت بهینه و کشت فعلی :9جدول

 

 های پژوهشماخذ: یافته

 



 

سه و چهار به ترتیب در برداری یک، دو، های بهرهترتیب که با رعایت الگوی بهینه کشت در گروهاینخواهد شد. به

های یادشده در مزارع افزوده برداران گروهکل درآمد خالص بهرهویک درصد بهحدود چهارده، یک، شش و بیست

 خواهد شد.

 

 

 

 گیری کلی از پژوهش و ارائه پیشنهادات حاصل از نتایجنتیجه

شد شت میکفرنگی،کاهو و کلم ای، یونجه، گوجهمحصول گندم، جو، ذرت علوفه 7برداری در گروه اول بهره

شدند و نتایج الگوی بهینه کشت نشان داد که سطح طور بهینه کشت نمیمحصول به 7کدام از این که در این گروه هیچ

ورد مود. در بایست افزایش پیداکرده و از سطح زیر کشت باقی محصوالت کاسته شای و کلم میزیر کشت ذرت علوفه

 نباط نمود:طور خالصه نتایج زیر را استن بهتواها هم میباقی گروه

 سطح  ش و ازبرداری برای رسیدن به الگوی کشت بهینه باید سطح زیر کشت گندم افزایدر گروه دوم بهره

 زیر کشت جو کاسته شود.

 وی بهینه د اما برای رسیدن به الگشطور بهینه کشت میای تقریباً بهبرداری ذرت علوفهدر گروه سوم بهره

د دو فرنگی تقریباً بایبایست از سطح زیر کشت گندم، جو و یونجه کاسته شود و سطح زیر کشت گوجهمی

 برابر شود.

 فرنگی، خیار، های، یونجه، گوجمحصول گندم، جو، ذرت علوفه 8برداری که و باالخره در گروه چهارم بهره

و، جاز سطح زیر کشت گندم،  بایستشد برای رسیدن به الگوی کشت بهینه میکاهو و کلم کشت می

ت فرنگی کاسته شود و به سطح زیر کشت کاهو افزوده گردد. در این گروه سطح زیر کشیونجه و گوجه

اشتند ای، خیار و کلم تفاوت بسیار کمی با سطح زیر کشت بهینه خود دفعلی سه محصول ذرت علوفه

 شوند.ت میطور بهینه کشتوان گفت این محصوالت بهکه میطوریبه

 

-ی بهرههاگروه توان گفت که چنانچه زارعین در تمامیبرداری میهای مختلف بهرهدر مورد درآمد زارعین در گروه

درصد،  14که در گروه اول حدود طوریهکند بها افزایش پیدا میبرداری الگوی بهینه کشت را رعایت کنند درآمد ناخالص آن

رآمدهای ددرصد به  21درصد و باالخره در گروه چهارم هم حدود  6وم حدود درصد، در گروه س 1در گروه دوم حدود 

 فعلی افزوده خواهد شد.



 

توان گفت که برداری میر چهار گروه مختلف بهرهسر زارعین در هگرفته در مورد تحلیل سربههای انجامبا بررسی

شده مربوط به محصول جو در یمنی محاسبهکه کمترین حاشیه اطوریاحتمال خطر کشت محصوالت بسیار پایین است به

فیت فعلی خود هم درصد ظر 5/3درصد بود. یعنی اینکه اگر این محصول در  4/96برداری با حاشیه ایمنی گروه چهارم بهره

 برسد به کشاورزان از فروش این محصول زیانی نخواهد رسید.

نیست  بهینه بر این بود که الگوی کشت منطقه در این پژوهش برای رسیدن به اهداف دو فرض گرفته شد. فرض اول

نه درآمد رض دوم هم این بود که با رعایت الگوی کشت بهیفشوند. طور بهینه به محصوالت اختصاص داده نمیها بهو نهاده

با  ود.شیمطورکلی تائید های قبلی هر دو فرض این پژوهش بهیابد. با توجه به بخشزارعین نسبت به وضع قبلی افزایش می

-یشنهاد میپراین، توجه به اینکه یکی از موارد مهم در مصرف بهینه منابع کشاورزی، الگوی کشت مناسب ذکر شده است بناب

جام شود منابع ان هینه ازببرداری شود از یک طرف بهرهشود که زارعین بر پایه الگوی بهینه عمل کنند. چرا که این امر باعث می

ی که نی زارعانشیه ایمهای تولیدی در منطقه نسبت حاالص زارعین افزایش پیدا کند. در میان فعالیتو از سویی دیگر درآمد خ

متر کا از بقیه هعالیتسر این فبهها بیشتر و درصد ظرفیت تولید در نقطه سربه کشت ذرت و کاهو می پردازند از دیگر فعالیت

ها ته فعالیگونور از یک سو باعث افزایش درآمد خود در اینشود که زارعان با کشت محصوالت سودآاست. پیشنهاد می

 ها کاهش دهند.شوند و از سویی دیگر احتمال تحمل خطر زیان را در فعالیت

 منابع و مآخذ 

-های زراعی با بهره. بررسی حاشیه ایمنی و تعیین الگوی کشت بهینه فعالیت 1379اسدی ه. و سلطانی غ.ر.  .1

 .86تا  71: 31ریزی خطی . مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، گیری از روش برنامه

سازی الگوی کشت در منطقه کازرون با استفاده از روش بهینه .13۸۶باقریان،س.ع.، صالح،ا. و پیکانی،غ. .2

 آبان، مشهد. 9تا  8ریزی خطی. مجموعه مقاالت ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران. برنامه

ریزی ریاضی در تعیین الگوی کشت بهینه محصوالت زراعی.  . کاربرد برنامه137۸ چیذری،ا.ح و  قاسمی،ع. .3

 .76تا  61: 28مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه،

های خشبهای تولید به زیر .تعیین الگوی بهینه تخصیص نهاده1393راعی دهقی،م.،کریمی،ع و کریمی،ف. .4

 .52تا  29(: 2) 6کشاورزی.مجله تحقیقات کشاورزی، 

محیطی با کاربرد الگوریتم تعیین الگوی کشت تحت استراتژی زیست .1391یی،ز و سروری نوبهار،آ.رضا .5

 خرداد، تهران. 28تا  27ژنتیک )مطالعه موردی مشهد(، اولین همایش ملی بیابان، 



 

بندی کشت محصوالت زراعی شهرستان بیرجند با استفاده از . اولویت1391روستا،ک.،تیموری،م و فلکی،م. .6
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Abstract 

Perform optimal cropping pattern has many advantages for farmers in their profit and Optimized 

input allocation. This study trys to offer Optimal crop pattern for farmers( Considering Restrictions in 

the study area) and break-even analysis For Farmers profitable. The case of study is Nazarabad in 

Alborz Province. The study is based on Nonlinear Mathematical programming model and uses 

maximum entropy. The results state that if most of farmers of the area follow suggested model in this 

study, they could increase their Net income. 

key words: Break-even analysis, Maximum Entropy,NazarAbad, Optimal cropping pattern, Optimal  
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