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 آرمانی ریزیبرنامه مدل از استفاده با باغی محصوالت کشت مناسب الگوی ارائۀ

 (قزوین استان زهرا،بوئین شهرستان :موردی مطالعۀ)

 

 4قهدریجانی محمد و 3محمدزمانی داوود ،*2پرشکوهی غالمی محمد ،1اردیخانی هوشنگ

 
 آزاد گاهدانشهه تاکسههتا ، واحههد بیوسیسههت ، مکانیهه  مهندسهه  گههروه اسههتادرار و دانشههیار؛ ؛دکتههر  دانشههیو  ترتیهه : بهه  -3 و 2 ،1

 اررا  تاکستا ، اسالم ،

 اررا  تهرا ، اسالم ، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد بیوسیست ، مکانی  مهندس  گروه استادرار -4

 11/11/1399 پذررش: تاررخ ؛28/1/1399 دررافت: تاررخ

 

 چکیده
 عامو  ویوهه بوه توليود  هواینهواهه و عوامو  از را بهوهه بيشوينه آن از بتووان کوه  مناسو  بوای  کشوت الگووی به رسيدن

 بوا کوه اسوت ایو  پوهوه  ایو  هر اصول  پهسو  .اسوت انکارناپوییه ضوهورت  آوره هسوت بوه آب  عنو ی محدوهکننده

 هر هوانهواهه اختصواص و کشوت الگووی تعيوي  بوهای بهينوه شوهای  قوزوی   اسوتان بایوداری هر موجوه وضعيت به توجه

 هوایهزینوه و هرآمود اطالعوات کشوت  بهينو  الگووی تعيوي  منظوور بوه .هاره تاکيود پارامتههوای  چوه بوه مختلو  هایباغ

 اسوتان کشواورزی جهواه سوازمان هوایآمارناموه از اسوتااهه طهیو  از مقواهیه ایو  .شود پهسيده مجزا صورت به بایداران

 هو سوواهه تصوواه   گيووهینمونووه روش) پهسشوونامه 73 تکميوو  و زهووهاي بووو  شههسووتان بایووداران بووا مصوواه ه و قووزوی 

 4 بووا نهووای  آرمووان  ریووزیبهنامووه موود  .شوود پووههازش و اسووتخها  1397 - 1398 سووا  هر بایووداران بووهای (ایمههلووه

 روش از بووای  محصووو ت کشووت مناسوو  الگوووی ارا وو  بووهای همچنووي  .شوود  همولووه منطقووه کوو  بووهای تصوومي  متغيووه

 کوههووای موووره هر موود  نتووای  بووا مطوواب  .شوود اسووتااهه Lingo Ver. 17 ا ووزارنهم از اسووتااهه بووا آرمووان  یووزیربهنامووه

 مصوه  کواه  نيتهوژنو  کووه مووره هر و (آرموان ميوزان از بوي ) هرصود 5/9 ميوزان بوه مصوه  کاه  پتاسه و  سااته

 از بوي  مو قيوت کو قوار  و کو ههشوه کو  علو  مصوه  کواه  آرموان سوه موره هر .شد هاص  هرصد 8 ميزان به

 12 مووره هر منطقوه  ایو  هر  وهاوان آبو  منواب  وجووه بوه توجوه بوا .شود مشاهده هرصد 8 و 7/5  5/4 تهتي  به عن ی هد

 .شد مشاهده آب مصه  هر هرصد یک کاه  عن ی هد از بي  مو قيت نيز آب کاه  به مهبوط آرمان

 

 کلیدی هایهواژ

 توليد هاینهاهه  کشاورزی يزاسيونمکان  مدیهیت  وریبههه
 

 مقدمه

 و رشهههد اساسههه  محورهههها  از رکههه  کشهههاورز ، 

 کشههورها اقتصههاد  توسهه،  در مهمهه  نقهه  توسهه، ،

 بشههر اساسهه  مشههکالت از کهه ر امههروز جههها  در .دارد

 امنیههت کهه  ا گونهه  بهه  اسههت، غههذار  نیازههها  تههامی 

 سههرحوح  مههه  ههها هههد  از کهه ر عنههوا  بهه  غههذار 

  بهه  پاسههوگور  .اسههت گرفتهه  قههرار هههادوحههت ا هههبرنامهه 

 مهواد و مهدر  ابزارهها  کهارگیر  به  موجه  نیازهها ار 

 و شههیمیار  کودههها  انههوا  ماننههد جدرههد شههیمیار 

 از خهار  و حهد از بهی  اسهتااده امها .اسهت شهده سموم

 مناهه  آثههار بههروز موجهه  شههیمیار  مههواد ارهه  اسههتاندارد

 شههده زرسههت محههی  آحههودگ  و کننههدگا مصههر  بههرا 

 در کهه  اسههت کشههاورز  نههوع  پارههدار کشههاورز  .اسههت

  در بیشههتر  کههارار  رود،مهه  پههی  انسهها  منههاف  جهههت

پژوهشی-علمیمقاله   
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 .اسههت تههواز  در محههی  بهها و دارد، منههاب  از اسههتااده

 حاضهر حهال در که  دههدمه  نشها  ههابررسه  و شواهد

 کمتهر  توجه  اقتصهاد  مسهال  به  توحیدکننهدگا  اکثر

 توحیدکننههده احسهها  اسهها  بههر توحیههد جررهها  دارنههد،

 نبههود بهها همههراه و تصههادف  آ  نتههار  و گیههردمهه  صههورت

 و ررههز برنامهه  بههدو  اغلهه  توحیههد نههو  .اسههت اطمینهها 

 Khadem) شهودمه  انتوها  بهازار وضه  به  توج  بدو 

Adam, 1991).  

 کشهت احگهو  به  رسهید  اقلیمه ، تنهو  ب  توج  با

 و عوامهه  از را بهههره بیشههین  بتههوا  آ  از کهه  مناسههب 

 آ ، ،نه ر محدودکننهده عامه  ورههه به  توحیهد، نهادها 

 احگههو  از .اسههت انکارناپههذرر ضههرورت  آورد دسههت بهه 

 نظههر بهه  کهه  اسههت موجههود بسههیار  ههها ت،ررهه  کشههت

 احگهو » :باشهد زرهر شهر  به  آنهها تهرر جهام  رسهدم 

 بهها کشههاورز  نظههام  رهه ت،یههی  از اسههت عبههارت کشههت

 کههال  ههها سیاسههت بههر مبتنهه  ارههدارپ اقتصههاد  مزرههت

 از بهینهه  گیههر بهههره و کشههاورزا  بههوم  دانهه  کشههور،

 اصههههول رعارههههت بهههها ا منطقهههه  ههههها پتانسههههی 

 در کشههههاورز  محصههههو ت توحیههههد اکوفیزروحوژرهههه 

 ارهه  شههده رههاد ت،ررهه  «.زرسههت محههی  حاهه  راسههتا 

 منههاط  از بسههیار  در کهه  سههازدمهه  نمارهها  را نکتهه 

 از بهردار بهره رها بهاغ  عه ،زرا محصهو ت کشهت کشور

منطقه  هها پتانسهی  بها متناسه  بارهد هاجنگ  و مرات 

 ههها محههدودرت بهه  توجهه  بهها و باشههد توحیههد عوامه  و ا 

 بهه  نیههاز و هههادشههت آ  مناهه  بههیال  موجههود، اقلیمهه 

 توسهه،  جهههت در حرکههت محصههو ت، توحیههد پارههدار 

 و آ  زررزمینهه  ههها سههاره بهبههود بهه  کمهه  ههها روش

 همچنههی  .اسههت احزامهه  آ  مصههر  رانههدما  ار افههز

 برنامهه  و کشههاورز  ههها زمههی  توصههی  نسههبت بارههد

 و زراعهه  محصههو ت گههروه انههوا  بهه  منطقهه  هههر کشههت

 کشههاورز  جهههاد وزارت سههو  از منطقهه  همهها  بههاغ 

 شههده ت،یههی  پههی  از ترکیهه  ارالهه  نیههز و شههود ت،یههی 

 سههازش گیاههها  از ا میموعهه  بههرا  آرهه  و کشههت

 زمههان  دورۀ و م،ههی  ا منطقهه  در محههی  بهها فتهه ار

 ههها سیاسههت بهها کهه نحههو  بهه  سههتا احزامهه  مشههو 

  .باشد سوه   دوحت اجتماع  – اقتصاد 

 بههرا  کشههاورز  کنههون  ههها روش رودمهه  انتظههار

 بینه پهی  طبه  که  جهها ، جم،یهت غذار  مواد توحید

 9 بهه  2۰5۰ سههال در متحههد، ملهه  سههازما  2۰12 سههال

 ,.Dube et al) نباشههد جوابگههو رسههد،مهه  ناههر اردمیلیهه

 ثبههات و توحیههد  ظرفیههت افههزار  منظههور بهه  .(2016

 تحههول و تغییههر اریههاد کشههاورز ، محصههو ت توحیههد

 .(Shisanya & Mafongoya, 2016) اسهههت ضهههرور 

 کهارگیر  به  و موجهود هها روش و ههافنهاور  شناسار 

 مهه  ههد  اره  به  رسهید  بهرا  راه تهرر مناس  آنها،

 مسهههتلزم مهههرا ارههه  .(Nyanga et al., 2016) اسهههت

  کههار ارهه  از پشههتیبان  بههرا  دانهه  پارگههاه سههاخت

  توجهه  قابهه  مههوارد از .(Branca et al., 2013) اسههت

 ور بههههره افهههزار  کشهههاورز ، توحیهههدات افهههزار  در

  پارههههدار مههههدرررت در گههههذار سههههرمار  کشههههاورز ،

 آحهه ، کههود ماننههد  هههارنهههاده از بهینهه  اسههتااده و زمههی 

 کیایههت حاهه  ههها شههیوه بهه  آورد  رو  و مقههاوم بههذر

 .(Kolawole et al., 2016) اسههههت خهههها  و آ 

 بههرا  زرههاد  منههاف  توانههدمهه  زمههی  پارههدار مههدرررت

 حاهه  حاصههلویز ، بهبههود توحیههد، زمینهه  در کشههاورزا 

 و ف،احیههت افههزار  آ ، منههاب  حاهه  خهها ، سههاختار

 Teshome) باشهد داشهت  اههمهر به  خها  جانورا  تنو 

et al., 2016).  

 و کشهههت بهینههه  احگهههو  ت،یهههی  هههها روش از 

  از اسههههتااده بههههاغ ، و زراعهههه  واحههههدها  مههههدرررت

 زمینهه ، ارهه  در .اسههت رراضهه  ررههز برنامهه  ههها مههدل

 صههورت کشههور از خههار  و داخهه  در بسههیار  مطاح،ههات

 مههدل از گیههر بهههره بهها تحقیقهه ،  در .اسههت پذررفتهه 

 ههههد  دو گهههرفت  نظهههر در و آرمهههان  ررهههز برنامههه 
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و همکاران یالم  پهشکوه                                                                               ..                  ارا ه الگوی مناس  کشت محصو ت بای  با استااهه از.  

  سهههاز کمینههه  و ا برنامههه  بهههازده سهههاز بیشهههین 

  مههزار  در کشههت بهینهه  احگههو  جههار ، ههها هزرنهه 

 ;Asadpoor, 1997)شههد ت،یههی  بوکهها  و نههاز دشههت

Hajrahimi & Torkamini, 1997). اسهههتانکو و  را 

 (Lara & Stancu-Minasian, 1999) میناسههههیا 

 مهدرررت بهرا  ابهزار  عنهوا  به  را کسهر  ررهز برنام 

 م،رفهه  پارههدار  سههنی  و کشههاورز  ههها سههامان 

 آ  میههزا  بهه  سههود نسههبت پهوهشههگرا  ارهه  .کردنههد

 بها را مصهرف  آ  میهزا  به  کهار نیهرو  نسبت و مصرف 

 مههورد زمههی  سههرمار ، جملهه  از هههار محههدودرت اعمههال

 ارهه  بهه  و کردنههد بیشههین  زراعهه  تنههاو  و اسههتااده،

 -رالهو -داتها  روش محاسهبات  موانه  که  رسهیدند تیی ن

 .زوحکیاسههک  و نیکوفسهک  روش تها اسههت کمتهر تیهوار 

 (Kohansal & Soruri, 2013) سهههرور  و کهنسهههال

 بها خراسها  اسهتا  در کشهت بهینه  احگهو  بهرآورد برا 

 چنهد بها فهاز  هدفه  چنهد خطه  ررز برنام  از استااده

 چنههد روش کهه  دندرسههی نتییهه  ارهه  بهه  عضههورت، تههاب 

  ههههههذحوح  عضهههههورت تهههههاب  بههههها فهههههاز  هدفههههه 

 بهه  توجهه  بهها اسههت توانسههت  هههامههدل سههارر از بهتههر

 را نظهر مهورد هها ههد  تمهام  موجهود، ها محدودرت

   .کند برآورده

  کشههت احگههو  سههاز بهینهه  بهه  درگههر پهوهشهه  در

 سه،ود  عربسهتا  در رراضه  ررهز برنامه  از اسهتااده با

  سهههاز بیشهههین  قبیههه  از  ههههارههههد  و پرداختههه 

  توصههههی  و آ  مصههههر  کههههاه  سهههها ن ، بههههازده

 در رقیه  محصهو ت میها  در زراعه  هها زمهی  کارآمد

 53 حهههدود در آ  مصهههر  میهههزا  .شهههد گرفتههه  نظهههر

 ,.Alabdulkader et al) اسههت داشههت  کههاه  درصههد

 ,Shirdeli & Dastvar) دسهههتوار و شهههیردح  .(2012

 بهه  هدفهه  تهه  رراضهه  مههدل  رهه از اسههتااده بهها (2014

  کشهههاورز  اراضههه  کشهههت احگهههو  سهههاز بهینههه 

 مطاح،هه  هههد  .پرداختنههد بههولی  سههد دسههتپههاری 

 و بههود منطقهه  ارهه  در کشههاورزا  درآمههد سههاز بیشههین 

 را سههاح  پههن  برنامهه  چهههار آرنههده در آ  تحلیهه  بههرا 

 بهود اره  از حهاک  آنهها هها بررسه  نتار  .کردند تدور 

 اره  در کشهاورزا  درآمهد توجه   قابه افهزار  امکا  ک 

 درآمههد افههزار  میههزا  همچنههی  .دارد وجههود منطقهه 

 بهه  چهههارم تهها دوم سههاح  پههن  ههها برنامهه  در کشههاورزا 

 اوحههی  بهه  نسههبت درصههد 3/25۰ و 7/44 ،2۰ ترتیهه 

 برنامه  آخهرر  اتمهام از ب،هد .بهود خواههد ساح  پن  دوره

 ددرصهه 77 تهها 5۰ از آ  ور بهههره میههزا  سههاح ، پههن 

  .افتر خواهد افزار 

 بهه  توجهه  بهها کهه  اسههت آ  پهههوه  ارهه  از هههد 

 بهر بتهوا  بهاغ  محصهو ت توحیهد در پارهدار توسه،  حزوم

 محیط ،زرسههت فنهه ، پارههدار  ههها شههاخ  اسهها 

 سههطو   بههرا  مناسههب  احگههو  اقتصههاد  و اجتمههاع 

 .داد ارال  قزور  استا  ها باغ کشت

 

 هاروش و مواد

 پراکنههدگ  چگههونگ  یههی ت، پهههوه  ارهه  هههد 

 محصهول هشهت بهی  مطاح،ه  مهورد  منطقه  بهاغ اراض 

 زردآحهو  ،یشهل هلهو، گهردو،  ،یسه ، آبه پست  ، آب انگور

 و زرسههت محههی  از حااظههت بهه  توجهه  بهها  آبهه بههادام و

 .است کشاورز  پاردار  توس،

 



 

Agricultural Mechanization & Systems Research 
22(78), 2021 

4 

 1-18ص /1400 تابستان/78شماره  /22ها و مکانيزاسيون کشاورزی/جلد تحقيقات سامانه  

 

 
 قزوی  استان جغها يای  موقعيت -1 شک 

Fig. 1- Geographical location of Qazvin province 

 

 بههارش میههانگی  اسههتا ، بههارا ه  نقشهه  اسهها  بههر

  در متههههرمیلهههه  21۰ از اسههههتا  سههههط  در سهههها ن 

 در متهههرمیلههه  55۰از بهههی  تههها شهههرق  هههها بوههه 

 بهارشه  خطهو  و اسهت متغیهر شهرق  شهمال ارتااعات

 تههرر خشهه  .هسههتند تههراز خطههو  مههواز  بههی  و کهه 

 منههاط  و اسههتا  شههر  جنههو  سههمت از اسههتا  منههاط 

 جنههوب  ههها بوهه  تهها و شههرو  زهههرابههولی  بیابههان 

 بها منهاط  اره  که  رابهد،مه  امتهداد تاکستا  شهرستا 

 مواجهه  متههرمیلهه  23۰ تهها 21۰ بههی  سهها ن  بارنههدگ 

 کشههت بههرا  مسههاعد ا زمینهه  اقلیمهه  تنههو  .هسههتند

 نقههها  در سردسهههیر  و گرمسهههیر  محصهههو ت انهههوا 

 انههوا  کهه طور   بهه اسههت کههرده فههراه  اسههتا  موتلهه 

 گههیال ، زرتههو ، پسههت ، رونیهه ، جههو، گنههدم، محصههو ت

 در زاحزاحهه  و فنههد  انگههور، گههردو، زردآحههو، هلههو، سههی ،

  کشهت قهزور  اسهتا  کشهاورز  مهزار  از وسهی،  سط 

 هکتههار 75۰۰۰ حههدود دارا  قههزور  اسههتا  .شههوندمهه 

 محصهو ت توحیهد ححها  به  اسهتا  اره  .اسهت مثمر باغ

 سهط  درصهد دو و چهه  .دارد را کشهور  نهه رتبه  باغ 

 هکتههار 311۰۰ میهزا  به  قهزور  اسهتا  مثمهر هها بهاغ

 سههط  درصههد 13 بهها زرتههو  .دارد اختصهها  انگههور بهه 

 محصهههو ت دوم ردۀ در هکتهههار 93۰۰ شهههام  کشهههت

 ههها بههاغ درصههد 1۰ همچنههی ، .اسههت اسههتا  بههاغ 

 نسهبت به ) گهیال  و شهلی  و هلهو به  نیهز قزور  استا 

 .دارد اختصا  (مساو 

 حاضهههر پههههوه  در ههههاداده آور جمههه  ابهههزار

 رسهههم  آمارنامههه  همچنهههی  و مصهههاحب  و پرسشهههنام 

 .اسههت بههوده اخیههر سههال 1۰ در کشههاورز  جهههاد وزارت

 دو سههاده تصههادف  گیههر نمونهه  روش از مطاح،هه ، ارهه  در

 گیههر نمونهه  روش ارهه  در .شههد اسههتااده ا مرحلهه 

 واحههدها  تمههام  بههرا  مرحلهه  هههر در انتوهها  احتمههال

 مطاح،هه ، ارهه  آمههار  جام،هه  .اسههت کسهها ر جام،هه 

 شهرسهههتا ) قهههزور  اسهههتا  جنهههوب  بوههه  باغههدارا 

 حیهه  1 رابطهه  از اسههتااده بهها کهه   بودنههد  (زهرابههوری 

 از حاضههر پهههوه  نمونهه  حیهه  .شههد بههرآورد آنههها نمونهه 

 95 اعتمهاد سهط  بها تصهادف  کهامالٌ روش به  کشاورزا 

 .شد انتوا  درصد

 

(1    )                 𝑛 =
𝑁𝑡2𝑆2

𝑁𝑑2+𝑡2𝑆2
                    

 

 ،آ  در ک 

N= ؛منطقههه  در آمهههار  جام،ههه  انهههدازۀ  t=  ضهههرر 

 توزرهه  بههود  نرمههال فههر  بهها کهه  قبههول قابهه  اطمینهها 

 ؛آمهد دسهت به  اسهتیودنت t جهدول از نظهر مهورد صات
2S= ؛مطاح،هه  مههورد صههات واررههان  بههرآورد d= دقههت 
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 جام،هه  ت،ههداد .نمونهه  حیهه  =n و مطلههو  احتمههاح 

 از اسهتااده بها که  اسهت ناهر 685 تحقیه  اره  در آمار 

 .شد برآورد 73 نمون  حی  ،1 رابط 

 اطالعههات کشههت بهینهه  احگههو  ت،یههی  منظههور بهه 

 پرسهیده میهزا صهورت به  باغهدارا  هها هزرنه  و درآمد

 ههها آمارنامهه  از هاسههتااد طررهه  از مقههادرر ارهه  کهه  شههد

 بهها مصههاحب  و قههزور  اسههتا  کشههاورز  جهههاد سههازما 

 73 تکمیهههه  و زهههههرابههههولی  شهرسههههتا  باغههههدارا 

 1397 - 1398 سهههال در باغهههدارا  بهههرا  پرسشهههنام 

 ررز برنامهه  مههدل .اسههت شههده پههردازش و اسههتورا 

 منطقهه  کهه  بههرا  تصههمی  متغیههر 4 بهها نهههار  آرمههان 

 ههها محههدودرت مههدل، ارهه  در .اسههت شههده فرموحهه 

 کودهههها  انهههوا کشهههت، زرهههر سهههط  شهههام  کهههارکرد 

 کهه ،علهه ) سههموم انههوا  ،(پتاسهه  و نیتروژنهه  فسههاات ،)

 مصههرف ، آ  کههار، نیههرو  ،(کهه قههار  و کهه حشههره

 ماشههین ، خههدمات .اسههت سههرمار  و ماشههین  خههدمات

 بههرا  و جداگانهه  صههورت بهه  انسههان  کههار نیههرو  و آ 

 بههرا  برداشهت و شههتدا کاشهت، سههاز ،آماده دورۀ چههار

 محههدودرت در .اسههت شههده ححهها  مههدل در مههاه 12

 بها برابهر (محصهو ت) کشهت متغیرهها  ضهرار  سرمار ،

 در سهههرمار  میمهههو  و محصهههو ت متغیهههر هزرنههه 

 در ف،له  احگهو  متغیهر هها هزرنه  که  م،ادل دستر 

 .است شده گرفت  نظر

  بارهههد کشههت احگههو  در اقتصههاد  ههها شههاخ 

 محصههول نههو  انتوهها  بهها تهها شههود  ت،یههی ا گونهه  بهه 

 و آ ) موجههود منههاب  از ور بهههره افههزار  بهها همههراه

 و کشههاورزا  بههرا  را درآمههد بیشههین  ،(غیههره و خهها 

 کشههاورزا  و باشههد داشههت  همههراه بهه  توحیدکننههدگا 

 فههروش از حاصهه  سههود و درآمههد افههزار  بهها بتواننههد

ف،احیههت توسهه،  و گههذار سههرمار  بهه  نسههبت توحیههدات،

 اقتصههاد  رونهه  ترتیهه  بههدر  و کننههد اقههدام خههود  ههها

 حااظههت همچنههی ، .شههود حاصهه  کشههاورز  بوهه  در

 بارههد محیطزرسههت و (غیههره و خهها  و آ ) پارهه  منههاب  از

 نظههر مههورد کشههت احگههو  طراحهه  در ورهههه صههورت بهه 

 .باشد

 و فسههیل  ههها سههوخت مصههر  افههزار  اثههر در

 به  محیطه زرسهت مشهکالت ا ،گلوانه  گازهها  انتشار

 ,Kalogirou) اسههت افههزار  حههال در بههار فاج،هه  طههور

 تمیههز ، و خاحصهه  دحیهه  بهه  زررزمینهه  ههها آ  .(2004

 بهه  نزدرهه  و هسههتند آشههامید  بههرا  مناسهه  ذخیههره

 .دهنهدمه  تشهکی  را جهها  شهیرر  هها آ  درصد 68

 اسههت مههه  بسههیار آ رنههده منههاب  از آنههها حاهه  بنههابرار 

(Babiker et al., 2003). ههها کننههدهآحههوده بههی  زا 

 از ب،ههد نیتههرات جههها ، در زررزمینهه  ههها آ  شههیمیار 

بشههههک   دارد را نقهههه  بیشههههترر  هههههاکهههه آفههههت

 (Bachmat, 1994).  در کلیهههد  عنصهههر  نیتهههروز 

 نادرسهت مصهر  وحه  شهودمه  محسهو  گیاهها  تغذر 

 ههها آ  بهه  کشههاورز  ههها زمههی  از انتقههال بهها آ 

 زررزمینههه  آ  ب منههها آحهههودگ  باعههه  زررزمینههه ،

 موجهه  جههها  در کشههاورز  ههها ف،احیههت .شههودم 

 انههدشههده نیتههروژ  بهه  زررزمینهه  ههها آ  آحههودگ 

(Hudak, 2000.)  مقههدار بههر نیتروژنهه  کههود همچنههی 

-مهه  تههیثیر خهها  قلیههار  و اسههید  خاصههیت و نمهه 

 .دهدم  تغییر را آنها و گذارد

 در سهههموم مصهههر  کههه  زرهههاد  فوارهههد کنهههار رد

  آحههودگ  ح یمسهه اسههت، داشههت  دنبههال  بهه کشههاورز 

 توسهه  آشههامیدن  آ  و غههذار  مههواد زرسههت، محههی 

 .اسههت کههرده جلهه  خههود بهه  را خاصهه  توجهه  مههواد ارهه 

 سههمیت و دوام زررزمینهه ، ههها آ  بهه  نشههت پتانسههی 

  آنههها از اسههتااده خطههر ارزرههاب  بههرا  کشههاورز  سههموم

 مکههانیزه بهه  کهه  درگههر  خطرههها  از .رودمهه  کههار بهه 

 سههمیت اثههر دارد، ارتبهها  کهه آفههت کههاربرد  کههرد

 (گیاههها  و جههانورا ) طبی،هه  ههها گونهه  بههر زرسههت 

 ههها روش (.Leiva & Morris, 2001) اسههت حسهها 
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 افههراد سههالمت بهه  آسههی  موجهه  پاشهه س  نادرسههت

 بههادبردگ  م،ههر  در کهه  کسههان  و پاشسهه  کههارگرا )

 در سههموم مانههد  بههاق  .شههودمهه  (گیرنههدمهه  قههرار سهه 

 سهه ، نامناسهه  مقههدار از اسههتااده دحیهه  بهه  غههذار  مههواد

 خطههر عوامه  اره  .کنهدمهه  تهدرهد را ههاانسها  سهالمت

 Baldock) دهنهدمه  افهزار  را جام،ه  سهالمت کاه 

& Bishop, 1996). 

 

 هاداده تحليل و تجزيه ابزار و هاروش

 آرمانی ريزیبرنامه روش

 گیههر تصههمی  بههرا  روشهه  آرمههان  ررههز برنامهه 

 گیههر تصههمی  زررمیموعهه  و (MCDM)  م،یههار چنههد

 مههدل صههورت بهه  م،مههو  و اسههت MODM هدفهه  چنههد

 کهه  شههودمهه  درههده افتهه ر توسهه،  خطهه  ررز برنامهه 

 به  دسهتیاب  منشهور به  که  اسهت ههد  چنهدر  شام 

 ررهز برنامه  .شهودمه  بیها  ههاههد  انتظار مورد مقدار

 باشهد خطه  ررهز برنامه  خها  طهور ب  تواندم  آرمان 

 & Haupt) باشههد داشههت  هههد   رهه تنههها کهه هنگام 

Haupt, 2004).  ههها مههدل از اسههتااده د ره  تههرر مههه 

 و کشههت احگههو  سههاز بهین  در آرمههان  ررههز برنامهه 

 امکهها  توحیههد، منههاب  محههدودرت :از انههدعبههارت توحیههد

 موتلهه ، محصههو ت کشههت در رقابههت  ،منههاب انتقههال

  اقتصهاد مطاح،ه  حهزوم توحیهد، بوه  در سیسهتم  ت،ام 

 .هاسیاست تدور  در دستور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,Haupt & Haupt)یقطعد ۀهلفد چندل مدل  ساختار

2004) 

 شههده ارالهه   قط،هه  هدفهه چنههد مههدل ،2  رابطهه در

  .است

 

(2) 

.,...,10.
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.,...,1)(

,0)(:.
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 ،آ  در ک 

Z= ؛شههده داده وز   هههاهههد  از  بههردار x= بههردار 

 ؛ ریههگ یتصههم  رهههایمتغ


ii dd  انحههرا   یههترت بهه  =,

),( آرمهها ،  یامههi از  مناهه و مثبههت  ddwk=  تههاب 

 از اسههتااده بهها کهه  مثبههت و  مناهه انحرافههات از  خطهه

 نشهها  مههدل در هههارمهها آ تیههاهم (هههاوز ) w عناصههر

  .شود م داده

 ، ریههگ یتصههم  رهههایمتغ اسهها ،  رهها بههر

  طراحهه در مههدل بهها مههرتب   رضههرا و هههاترمحههدود

 جههدول صههورت بهه  مطاح،هه   رهها در کشههت نهه یبه  احگههو

 در شههده ت،ررهه  متغیرههها  بهه  توجهه  بهها .شههد  رههت،ر 1

 در شههده گرفتهه  نظههر در ههها آرمهها  سههاختار ،1 جههدول

 .شد داده نشا  زرر تصور ب  را مدل

https://sanaye20.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-madm/
https://sanaye20.ir/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%85%d8%b9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d9%87-madm/
https://sanaye20.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%87-modm/
https://sanaye20.ir/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%af%d9%81%d9%87-modm/
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 کشت بهين  الگوی طهاه  هر مد  با مهت   هایضهی  و هامحدوهیت گيهی تصمي  متغيههای -1 جدو 
Table 1- Decision variables, constraints and coefficients related to the model  

in designing the optimal cultivation pattern 

 متغير
Variable 

 تعريف
 Definition 

CSA 
 S فص  در C محصول ب  شده داده  یتوص  یزم سط 

sL  S فص  در موتل  محصو ت کاشت برا  دستر  در زمی  سط  

EWS فص  سراسر در دستر  در و شده برآورد آ  ک  مقدار S 

ETC  ررال( سال سراسر در مناب  برا  دستر  در نقد  سرمار  ک( 

EMD کار روز نار حس  بر سال سراسر در دستر  در و شده برآورد کار نیرو  ت،داد 

EMH  ساعت حس  بر سال سراسر در دستر  در ها ماشی  کار ساعات ک 

EMN کیلوگرم حس  بر سال سراسر در شده مصر  شیمیار  کودها  ک  مقدار 

EMP حیتر حس  بر سال سراسر در شده مصر  شیمیار  سموم ک  مقدار 

CSMD محصول از هکتار هر برا  نیاز مورد کار نیرو  ت،داد C فص  در S کار( روز )نار 

CSMN محصول از هکتار هر برا  نیاز مورد ها ماشی  کار ساعات C فص  در S )ساعت( 

CSMPO  محصول از رهکتا هر نیاز مورد شده مصر  شیمیار  کودها C فص  در S )کیلوگرم( 

CSMH  )حیتر( S فص  در C محصول از هکتار هر نیاز مورد شده مصر  شیمیار  سموم 

CSW  مک، ( )متر S فص  در C محصول از هکتار هر نیاز مورد آ  حی  

CSAVC  S فص  در C محصول از هکتار هر موتل  ب منا هزرن  متوس  

CSEP  )کیلوگرم( S فص  در C محصول هکتار هر عملکرد 

CSATP  کیلوگرم حس  بر c محصول برا  مطلو ( )هد  توحید نظر مورد مطلو  سط  

CSMP  کیلوگرم بر ررال حس  بر s فص  در c محصول برداشت زما  در بازار  قیمت 

EMP  موتل  محصو ت از )مطلو ( انتظار مورد بازار  ارزش ک 

wuR ,  محصول امی  w و امی u بی  سا ن  محصول توحید نسبت 

csPR  هکتار در ررال س ح بر s فص  در c محصول سط  واحد در ناخاح  درآمد برآورد 

csPRT  ررال حس  بر s فص  در c محصول برا  مدرر نظر مورد ناخاح  درآمد مطلو  سط  



id  (آرمان ) مطلو  ها هد  از مثبت جهت در انحرا  



id  ( مان)آر مطلو   هاهد  از  منا جهت در انحرا  

 توجده بدا) مدل  سداختار در یکلد یهاهلف فيتوص

 (پژوهش یبررس مورد یهاشاخص به

 نيزم یريکارگ به هلف تابع

 منطقه   رها ترررمهد  بهرا که   پرسشه  رتهرمه 

 محصههو ت مناسهه   بههاغ کشههت  احگههو اسههت، مطههر 

 از  رهه هههر بهه  درههبا کهه   نههیزم زا یههم  ،نههر موتلهه 

  ررمههد  هههاد ههه تهها ابههدر اختصهها   بههاغ محصههو ت

  مربههو   هههام،ادحهه   ربنههابرا .شههود گنیانههده آ  در

 شهده مهدل وارد 3  رابطه شهک  به   یزمه ترمحهدود ب 

 :است
 

(3) 
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  ،آ در ک 

n = یزم ترمحدود ت،داد . 

 

  ليتول عملکرد یآرمان یهاهلف

 نظهر در بها دیهتوح ترمحهدود بها مهرتب   ههام،ادح 

 محصههو ت تکاشهه بهه  مربههو   بنههد یتقسهه گههرفت 

 مههدل وارد 4  رابطهه شههک  بهه  سههال، سراسههر در موتلهه 

 :است شده
 

 

(4) 
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  آب مصرف یآرمان یهاهلف

 داتیههتوح در پارههدار  مههه  ههها جنبهه  از رکهه 

 ملهه  سههند در .اسههت آبهه  منههاب  پارههدار   کشههاورز

 اسههالم  جمهههور  زرسههتمحی  از حااظههت سههازما 

 بوهه  در آ  مصههر  در درصههد 13 کههاه  بهه  ارههرا 

 بهه  ارهه 14۰4 سههال تهها 139۰  رههپا سههال از  کشههاورز

  رها .اسهت شهده اشهاره سهال ههر در درصد 93/۰  عبارت

 فصههول در ازیههن مههورد آ  مقههدار) مههاه 12 در آرمهها 

 93/۰ کهههاه  ههههد  و افتههه ر گسهههترش (موتلههه 

 .است آ  مصر  در  درصد

  بهرا آ  مصهر   ههاههد  به  مربهو   هام،ادح 

 صههورت بهه   فصههل محصههو ت دیههتوح موتلهه  سههطو 

 :است شده مدل وارد 5 رابط 

 
 

(5)             
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siicscs sEWddWA
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 ،آ  در  ک

EWS= در دسههتر  در و شههده بههرآورد آ  کهه  مقههدار 

 .S فص  سراسر

  کار یروين یريکارگ به یهاهلف

 در کهار  رویهن  ریکهارگ به  بها مهرتب   ههام،ادح 

 شهک  به   زراعه سهال  ره در محصهو ت دیهتوح ندرآفر

  :است شده مدل وارد 6 رابط 
 

 

(6)              
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 ،آ  در ک 

EMD= دسههتر  در و شههده بههرآورد کههار نیههرو  ت،ههداد 

  کار. روز نار حس  بر سال سراسر در

 
  ینقل یگذارهيسرما هلف

  یتههام  بههرا  زم  نقههد  رسههرما شههام  هههد   رهها

 برداشههت و داشههت کاشههت، ، سههاز آمههاده مراحهه   نههرهز

  آ  بهه  مربههو   م،ادحهه کهه  اسههت موتلهه  محصههو ت

 :است شده مدل وارد 7 رابط  صورت ب 
 

(7) 
 

 
C

c s

iicscs ETCddAVCA
1

3

1

.

 
 

  مطلوب ناخالص درآمل به یدسترس هلف

 بهه  هههد  بهها محصههول کاشههت  بههرا  زرههربرنامهه 

 زمهها  در ررمهد نظههر مهورد خههاح نا درآمهد آورد  دسهت

 شههده مههدل وارد 8 رابطهه  صههورتبهه  محصههول برداشههت

 :است
 

(8) 
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 هانيماش کار ساعات آرمان

 عملیههات در هههاماشههی  از بههردار بهههره منظههور بهه 

 کههار سههاعات از بههرآورد  غیههره، و  واتههورزنیکوحت  شههو ،

 در اضهاف  هها زرنه ه از توانهدمه  منطقه  در ههاماشی 

  م،ادحهه منظههور بههدر  .کنههد جلههوگیر  هههاماشههی  اجههاره

   (باغههدار اتیههعمل در) هههاماشههی  کههار سههاعات آرمههان 

 شهده مهدل وارد 9 رابطه  صهورت به  شهده گرفته  کار ب 
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و همکاران یالم  پهشکوه                                                                               ..                  ارا ه الگوی مناس  کشت محصو ت بای  با استااهه از.  

 

 :است
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 يیايميش یکودها از استفاده آرمان

 نیتروژنهه  ات ،فسهها کههود شههام  شههیمیار  کودههها  

 پههن  برنامهه  قههانو  143 مههادۀ بهها مطههاب  .اسههت پتاسهه  و

-1394) ارههرا  اسههالم  جمهههور  توسهه،  پههنی  سههاح 

 کودههههها  میههههزا  از درصههههد 35 کههههاه  ،(139۰

 و آحهه  کودههها  از اسههتااده تههرور  طررهه  از شههیمیار 

 دارد قههرار نظههر مههد برنامهه  پارهها  تهها (ارگانیهه ) زرسههت 

 درصههد 7 م،ههادل کههاه   میههزا ارهه  سههال هههر در کهه 

 در درصههد 7 کههاه  نظههر مههورد آرمهها  رو ارهه  از اسههت،

  .است شیمیار  کودها  انوا  از ر  هر

 

(1۰) 
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  يیايميش سموم از استفاده آرمان

 ار افهز بهها  به  کشهاورز  سهموم روره ب  مصر 

 و طبی،هههه  منههههاب  بههههر جههههد  آسههههیب  عملکههههرد،

 نباتههات حاهه  سههازما  .اسههت آورده دوار زرسههتمحی 

 ارگانیه  و سهاح  محصهول توحیهد طهر  اجهرا  زمین  در

 درصهد ره  کهاه  توسه،  پهنی  برنامه  تکاحی  مطاب 

 سههالمت کههرد  درصههد 1۰۰ و سههموم مصههر  میههزا  در

 پهههوه  در .اسههت داده قههرار اوحورههت در را محصههو ت

 ره  ههر  درصهد ره  کهاه  نظهر مورد آرما  رو، پی 

 .است شیمیار  سموم وا ان از
 

(11)       
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  هاهلف بنلیاولويت ساختارهای

 کشههت، احگههو  خهها  ههها ورهگهه  بهه  توجهه  بهها

  موتلهه  محصههو ت آبیههار  و  بههاغ عملیههات تقههور 

  ترکیههه  از وسهههی  بسهههیار طیههه  منهههاط ، در رارههه 

  هههها زمهههی  محهههدودرت ، بهههاغ محصهههو ت کشهههت

 آ  کسهه  در محصههو ت جههد  رقابههت و کشههت قابهه 

   بهههاغ محصهههو ت تنهههو  از ناشههه  کههه ) نیهههاز مهههورد

 برگیرنهههده در مهههدل تهههرر مه  ،(اسهههت منهههاط  در

 .اسههت رراضهه  ررههز برنامهه  ههها مههدل فههو ، اطالعههات

 روش رهه  عنههوا  بهه  نهه  بارههد رراضهه  ررههز برنامهه 

 روش رهه  عنههوا  بهه  بلکهه  سههاز ، بهینهه  و محاسههبات 

 که  اسهت آ  کهار  رها  یهدح .گیهرد رارق نظر مد تحلیل 

 در را اقتصههاد  رفتههار اسههت قههادر رراضهه  ررههز برنامهه 

  خههواه دهههد، قههرار مههدل تحههت اقتصههاد  ههها ف،احیههت

  هههها ف،احیهههت درگیهههر افهههراد بههه  مت،لههه  رفتهههار ارههه 

 اقتصههاد  سیسههت  بهه  مت،لهه  خههواه و باشههد اقتصههاد 

 ررههز برنامهه  روش کلهه ، طههور بهه  .محقهه  نظههر مههورد

  حداکثرسههاز ) سههاز بهین  فههر  بههر مبتنهه   رراضهه

  .اسههت محدودکننههده عوامهه  تحههت (سههاز حههداق  رهها

 ر ررههز برنامهه  کهه  اسههت آ  توجهه  قابهه   نکتهه امهها

  نیههز تثبیتهه  تحلیهه  و تیزرهه  در تههوا  مهه  را راضهه 

 .گرفت کار ب 

  یهترت به  ررهز  ههاههد  ، بنهدتراوحو ساختار در

 شهد  اجهرا  مرحله   به مرحله  مهدل و وارد هد  تاب  در

 & Zander)شههود حاصهه  ر نههها مطلههو   یههینت تهها

Zander, 2005): 

 کههاربرد مثبههت جهههت در انحههرا  کههرد  نهه یکم (احهه 

 کههرد  دیههمق) سههال موتلهه  فصههول سراسههر در  یزمهه

 از  یبه نه  و موجهود  هها یزمه  ریکهارگ به  به  مدل

 (.آ 

  ههاههد  از  مناه جههت در انحهرا  کهرد  ن یکم ( 

 را رمههد را مطلههو   هههاهههد   رهها) مطلههو   دیههتوح

 ررمقههاد در و کننههد مهه  یههیت، زهههرا یبههول شهرسههتا 

  ا رههنما دیههتوح بهه  مربههو   هههام،ادحهه  راسههت سههمت

 (.شوند م
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 مصههر  در مثبههت جهههت در انحههرا  کههرد  نهه یکم ( 

 از اسههتااده بهه  مههدل کههرد  دیههمق) کههار  رویههن و آ 

 از  یبهه نهه  و کههار  رویههن و آ  منههاب  از موجههود مقههدار

 (.آ 

 بههه  از مثبهههت جههههت در انحهههرا  کهههرد  نههه یکم (د

 نههه یکم و دسهههتر  در گهههردش در  رسهههرما  ریکهههارگ

 ناخهاح  درآمهد ههد  از  مناه جههت در انحهرا  کرد 

 .را رمد نظر مورد مطلو 
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 بههر  بنههدترههاوحو سههاختار مههدل در کهه   انکتهه 

  رضههرا شههود، اشههاره آ  بهه  درههبا 12  رابطهه اسهها 

  رهها .اسههت هههد  تههاب  در انحرافههات بهه  افتهه ر  یتوصهه

 انحرافهههات از  رههه ههههر تیهههاهم ۀدهندنشههها   رضهههرا

 غاحبههاً و اسههت هههد  تههاب  در گههررد انحرافههات بهه  نسههبت

 کنهد مه  یهیت، را آ  ررمهد که  اسهت  ذهنه ارزش  ر

 بهه  نسههبت انحههرا  هههر فرصههت نهه رهز ۀدهندنشهها  و

 به  که  2  رضهر مثهال،  بهرا .اسهت گررد فاتانحرا


7d 

 انحرافههات بهه  کهه  5/1  رضههر و


6d و 


8d شههده داده 

 نسهبت انحرافهات  رها تیهاهم زا یهم ۀدهندنشها  است،

 .اسههت ترههاوحو سههط  همهها  در گههررد انحرافههات بهه 

 از  بنههدترههاوحو سههاختار  ربهتههر توهها ان ب،ههد،  مرحلهه

  .است موتل   ساختارها  یب

 ششه  سهاح  پهن  برنامه  بها مطهاب  پههوه  ار  در

 1۰ کهاه   ههاههد  ارهرا ، اسهالم  جمههور  توس، 

 رهه  کههاه  و شههیمیار  کودههها  مصههر  در درصههد

 محههی  از حااظههت راسههتا  در سههموم مصههر  در درصههد

 بهههرا   آ مصهههر   در درصهههد 4/5 کهههاه  و زرسهههت

 در کشههاورز  پارههدار توسهه،  و آبهه  منههاب  از حااظههت

 درصههد 1۰ افههزار  آرمهها  همچنههی  .شههد گرفتهه  نظههر

 در منطقه  باغهدارا  درهدگاه به  توجه  بها ا برنامه  بازده

 .گرفت جا  احگو

 اطالعههات کشههت، بهینهه  احگههو  ت،یههی  منظههور بهه 

 پرسهه  میههزا صههورت بهه  باغههدارا  ههها هزرنهه  و درآمهد

 ههها آمارنامهه  کههارگیر  بهه  بهها مقههادرر ارهه  کهه  شههد

 بهها مصههاحب  و قههزور  اسههتا  کشههاورز  جهههاد سههازما 

 بوههه  شهههام ) زههههرابهههولی  شهرسهههتا  باغهههدارا 

 و (رامنههد و شههال اردا ، حومهه ، شهرسههتان ، محمههدآباد،

 سهههال در باغهههدارا  بهههرا  پرسشهههنام  81 تکمیههه 

 پرسشهههنام  .شهههد پهههردازش و اسهههتورا  1396 - 1397

 بههرا  کهه  اسههت سههاختمحقهه  نههو  از دهاسههتاا مههورد

 شهههک  بههه  روارههه  ت،یهههی  شهههیوه از روارههه  محاسهههب 

 آحاههها  روش از پارهههار  سههههنی  بههههرا  و محتهههوار 

 پرسشههنام  بههرا  CVR شههاخ  .شههد اسههتااده کرونبهها 

 بهر که  آنیها از .شهد بهرآورد 99/۰ مقهدار ب  شده طراح 

 ،(Pretty et al., 2011) همکههارا  و پرتهه  نظههر اسهها 

 روارههه  بهههود  مناسههه  بهههرا  CVR مقهههدار ق حهههدا

 روارههه  روارههه  از .اسهههت 99/۰ پرسشهههنام  محتهههوار 

 تشههوی  مناسهه  شههده طراحهه  پرسشههنام  محتههوار 

 آحاهها  ضههرر  میههزا  اسهها  بههر نیههز پارههار  .شههد داده

  از پهههوه  ارهه  در .شههد بههرآورد عههاح  ،(96/۰) کرونبهها 

  Lingo Ver. 17 افهزارنرم محهی  در مهدل نورسه برنامه 

  .شد استااده

 

 بحث و نتایج

 بوههه  بهههاغ  کشههت احگهههو  بهه  مربهههو  نتههار 

 ارالهه  2 جههدول در زهههرابههولی  شهرسههتا  محمههدآباد

 در آرههدبرمهه  جههدول ارهه  از کهه  طورهمهها  اسههت. شههده

 بوههه  در آمهههده دسهههت بههه  بهینههه  کشهههت احگهههو 
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و همکاران یالم  پهشکوه                                                                               ..                  ارا ه الگوی مناس  کشت محصو ت بای  با استااهه از.  

 آبهه  بههادام و شههلی  هلههو، سههی ، محصههو ت محمههدآباد،

 آبهه  انگههور و آبهه   پسههت کشههت زرههر سههط  و حههذ 

  احگههو  از آمههده دسههت بهه  نتههار  رابههد.مهه  افههزار 

 سهمت به  حرکهت که  دههدمه  نشا  آرمان  ررز برنام 

 و کاسههت خواهههد منطقهه  در کشههت تنههو  از پارههدار 

 حههذ  منطقهه  ف،لهه  احگههو  از را محصههو ت از ت،ههداد 

 سههمت بهه  حرکههت بههرا  درگههر عبههارت بهه  کنههد.مهه 

 توصصهه  سههمت بهه  بارههد هشههد رههاد  منطقهه در پارههدار 

 بهها سههازگار خهها  محصههو ت برخهه  کشههت شههد 

  کرد. حرکت منطق  امکانات

  و اقلههی  تغییههر بهه  توجهه  بهها محمههدآباد بوهه  در

 سههط  افههت و زررزمینهه  آ  منههاب  کههاه  خصههو  بهه 

 زرههاد مصههر  و متههر هههاده از بههی  زرههاد بسههیار ارسههتار 

 و سههی  شههلی (، و )هلههو همچههو  دارهسههت  محصههو ت

  رافتهه  کههاه  آرمههان   بهینهه کشههت زرههر سههط  -دامبهها

 دحیهه  بهه  آبهه  انگههور و آبهه  پسههت  محصههو ت و اسههت

 درآمههد افههزار  و صههادرات راسههتا  در بههود  خشههکبار

 اقلههی  و خهها  و ابههدرمهه  افههزار  کشههاورزا  اقتصههاد 

 اسههت. مسههاعدتر انگههور و پسههت  محصههو ت بههرا  منطقهه 

 بهازده زا میه که  دههدمه  نشها  همچنی  تحقی  نتار 

 میلیههارد 2 بهه  نزدرهه  ف،لهه  احگههو  بهه  نسههبت ناخههاح 

 و نیتروژنه  فسهاات ، کهود میهزا  رابهد.مه  افهزار  ررال

 کهههاه  تهه  5/24 و ۰2/25 ،1/48 میهههزا  بهه  پتاسهه 

 رابد.م 

  کشههت احگههو  در کهه  اسههت مشههو  3 جههدول از

 سههی  محصههول شهرسههتان ، بوهه  در آمههده دسههت بهه 

 آبه  بهادام و هلهو  ،آبه پسهت  کشهت زرهر سهط  و حذ 

 خها  اقلهی ، به  توجه  بها بوه  ار  در رابد.م  افزار 

 شههلی   بهینهه کشههت زرههر سههط  آ ، ارسههتار  سههط  و

 اصههال  بهه  توجهه  بهها نیههز آبهه  بههادام و داشههت  کههاه 

 سههرمازدگ  از جلههوگیر  بهرا  دررگهه  پیونههد  هها رق 

 است. رافت  افزار 

 و احگهه در دههد،مه  نشها  4 جهدول که  طورهمها 

 شهرسههتا  مرکههز  بوهه  در آمههده دسههت بهه  کشههت

 زرههر سههط  و حههذ  زردآحههو و شههلی  کشههت زهرابههولی 

  نتههار  رابههد.مهه  افههزار  آبهه  انگههور و آبهه  پسههت  کشههت

  نشهها  آرمههان  ررههز برنامهه  احگههو  از آمههده دسههت بهه 

 کشهت تنهو  از پارهدار  سهمت به  حرکهت که  دههدم 

 از را محصهههو ت از ت،ههداد  و کاسههت خواهههد منطقهه 

 کند.م  حذ  منطق  ف،ل  احگو 

  دههههدمههه  نشههها   همچنهههی  پههههوه  نتهههار  

  ف،لهه  احگههو  بهه  نسههبت ناخههاح  بههازده میههزا  کهه 

 میههزا  رابههد.مهه  افههزار  ررههال میلیههارد 24 بهه  نزدرهه 

 7/21 ،1/1۰ میههزا  بهه  پتاسهه  و نیتروژنهه  فسههاات ، کههود

  انهههوا  مصهههر  از ابهههد.رمههه  کهههاه  تههه  5/14 و

  و کهه حشههره کهه ،علهه  شههام  ار شههیمی سههموم

 8/478 و 5/72۰ ،6/145 ترتیههه  بههه  نیهههز کههه قهههار 

 بوهه  در بههاغ  کشههت احگههو   شههود.مهه  کاسههت  حیتههر

 به  منطقه  اره  در باغهدار  کثهرت به  توجه  بها مرکز 

 پیهه  در و سههرمازدگ  و ر ارسههتا سههط  آبهه ،کهه  علهه 

 و تبههههدرل  صههههنار  ها زررسههههاخت نبههههود و توحیههههد

 که  شهودمه  مشهاهد و نهدارد اقتصهاد  صرف  سردخان ،

 ههها رقهه  آرمههان  اقتصههاد  بهینهه  کشههت زرههر سههط 

 و هلهو سهی ، امها اسهت افته ر افهزار  پسهت  و آب  انگور

 بهه  زردآحههو و شههلی  و افتهه ر کههاه  گههردو و آبهه  بههادام

 است. رسیده صار
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 محمدآباه بخ  بای  کشت الگوی نتای  -2 جدو 

Table 2- Results of horticulture cultivation pattern in Mohammadabad district 

 محصو 
Product 

 )هکتار( کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) 

 (هکتار)کشت زير سطح
Area under cultivation(ha) انحرافات 

Deviations (هکتار) موجود 

Available 
 )آرمانی( بهينه

Optimal(Ideal) 
Irrigate grapes X1 55 75 1.83d1 آب  انگور 

 
Irrigate pistachio  X2 1657 1660 7.518d2 آب  پست  

 
Apple X3 8 0 1.812d3 سی  

 
Peach X4 8 0 7.770d11 هلو 



 
Nectarine X5 5 0 03.71d12 شلی  



 
Irrigate almonds X7 2 0 12.0d14 آب  بادام 



 
 

 

 محمدآباه شههستانک بخ  بای  کشت الگوی نتای  -3 جدو 

Table 3- Results of horticulture cultivation pattern in Shahrestanak district 

 محصو 
Product 

 )هکتار( کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) 

 (هکتار) کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) انحرافات 

Deviations (هکتار) موجود 

Available 
 )آرمانی( بهينه

Optimal(Ideal) 
Irrigate grapes X1 310 310 41.45d1 آب  انگور 

 
Irrigate pistachio X2 47 60 3.180d2 آب  پست  

 
Apple X3 8 0 18.0d3 سی  

 
Peach X4 16 20 5.54d11 هلو 



 
Nectarine X5 25 20 1.118d12 شلی  



 
Irrigate almonds X7 11 15 25.0d14 آب  بادام 



 

 مهکزی بخ  بای  کشت الگوی نتای  -4 جدو 

Table 4- Results of horticulture cultivation pattern in Central district 

 محصو 
Product 

 )هکتار( کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) 

 (هکتار) کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) انحرافات 

Deviations (هکتار) موجود 

Available 
 )آرمانی( بهينه

Optimal(Ideal) 
Irrigate grapes 1X 385 620 5.81d1 آب  انگور  

Irrigate pistachio  2X 3805 4400 3.119d2 آب  پست   

Apple 3X 301 240 6.71d3 سی   

Peach 4X 532 400 26.0d11 هلو 
 

Nectarine 5X 138 0 5.217d12 شلی  
 

Apricot 6X 306 0 3.280d13 زردآحو 
 

Irrigate almonds 7X 205 140 12.0d14 آب  بادام 
 

Walnut 8X 582 470 45.0d15 گردو 
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 بهه  کشههت احگههو  در کهه  دهههدمهه  نشهها  5 جههدول

 بهادام و زردآحهو هلهو، کشهت اردا ، بوه  در آمهده دست

 آبهه ، پسههت  کشههت زرههر سههط  و شههودمهه  حههذ  آبهه 

 از آمهده دسهت به  نتهار  رابهد.مه  افزار  شلی  و سی 

 به  حرکهت که  دههدمه  نشها  آرمان  ررز برنام  احگو 

 و کاسههت خواهههد منطقهه  کشهت تنههو  از پارههدار  سهمت

 ذ حهه منطقهه  ف،لهه  احگههو  از را محصههو ت از ت،ههداد 

 سههمت بهه  حرکههت را بهه درگههر، عبههارت بهه  کنههد.مهه 

 توصصهه  سههمت بهه  بارههد شههده رههاد  منطقهه در پارههدار 

 بهها سههازگار خهها  محصههو ت برخهه  کشههت شههد 

 کرد. حرکت منطق  امکانات

 میهزا  که  دههدمه  نشها  همچنهی  پهوه  نتار 

 54 بهه  نزدرهه  ف،لهه  احگههو  بهه  نسههبت ناخههاح  بههازده

 فسههاات ، کههود میههزا  .رابههدم  افههزار  ررههال میلیههارد

 5/12 و ۰2/19 ،1/15 میهههزا  بههه  پتاسههه  و نیتروژنههه 

 ابد.رم  کاه  ت 

 بهه  کشههت احگههو  در کهه  دهههدم  نشهها  6 جههدول 

 و حههذ  زردآحههو کشههت رامنههد بوهه  در آمههده دسههت

  افههزار  آبهه  انگههور و آبهه  پسههت  کشههت زرههر سههط 

 ررههز برنامهه  احگههو  از آمههده دسههت بهه  نتههار  رابههد.مهه 

 از پارهدار  سهمت به  حرکهت که  دههدمه  نشا  آرمان 

 از ت،هههداد  و کاسهههت خواههههد منطقههه  کشهههت تنهههو 

 به  کنهد.مه  حهذ  منطقه  ف،له  احگو  از را محصو ت

 در پارههدار  سههمت بهه  حرکههت بههرا   درگههر، عبههارت

 کشهت شهد  توصصه  سهمت به  بارهد شهده راد  منطق

 منطقهه  امکانههات بهها سههازگار خهها  محصههو ت برخهه 

 کرد. حرکت

 میهزا  که  دههدمه  نشها  همچنهی  پهوه  ار نت

 7/6 بهه  نزدرهه  ف،لهه  احگههو  بهه  نسههبت ناخههاح  بههازده

 فسههاات ، کههود میههزا  رابههد. مهه  افههزار  ررههال میلیههارد

 تهه  9/31 و 6/32 ،5/78 میههزا  بهه  پتاسهه  و نیتروژنهه 

 مسههاعد شههرار  توجهه  بها رامنههد، بوهه  رابههد.م  کهاه 

 از دور  و سههرمازدگ  بهه  )نسههبت اقلههی  و خهها  و آ 

 هلههو، پسههت ، آبهه ، انگههور محصههو ت سههط  کوهپارهه (

 بها زردآحهو کشهت اسهت. رافته  افهزار  آبه  بهادام گردو،

-هزرنهه  و برداشهت کوتهاه زمها  و توحیههد پیه  به  توجه 

 صههرف  بهه  مقههرو  شههرار ، درگههر و کههارگر   بهها  ههها 

نیست.

 

 ارهاق بخ  بای  کشت الگوی نتای  -5 جدو 
Table 4- Results of horticulture cultivation pattern in Ardaq district 

 محصو 
Product 

 )هکتار( کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) 

 (هکتار) کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) انحرافات 

Deviations (هکتار) موجود 

Available 
 )آرمانی( بهينه

Optimal(Ideal) 
Irrigate grapes 1X 1125 950 1.75d1  آب انگور  

Irrigate pistachio  2X 22 38 6.35d2 آب  پست   

Apple 3X 39 60 1.112d3 سی   

Peach 4X 92 0 2.313d12 هلو  

Nectarine 5X 114 180 18.0d13 شلی   

Apricot 6X 5 0 7.2d14 زردآحو 
 

Irrigate almonds 7X 3 0 6.4d15 آب  بادام 
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 رامند بخ  بای  کشت الگوی نتای  -6 جدو 
Table 6- Results of horticulture cultivation pattern in Ramand district 

 محصو 
Product 

 )هکتار( کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) 

 (هکتار)کشت زير سطح
Area under cultivation(ha) انحرافات 

Deviations (هکتار) موجود 

Available 
 )آرمانی( بهينه

Optimal(Ideal) 
Irrigate grapes 1X 250 280 7.35d1 آب  انگور  

Irrigate pistachio  2X 130 140 12.0d2 آب  پست   

Apple 3X 50 50 001d3 سی   

Peach 4X 1400 1600 1.65d12 هلو  

Nectarine 5X 50 50 0d13 شلی   

Apricot 6X 25 0 18.0d14 زردآحو 
 

Irrigate almonds 7X 70 84 5.12d15 آب  بادام 
 

Walnut 8X 160 200 3.18d16 گردو 
 

 

     

 احگههو  در کهه  دهههدمهه  نشهها  7 جههدول نتههار 

 سهی ، محصهو ت شهال بوه  در آمهده دسهت ب  کشت

 و آبهه  پسههت  کشههت زرههر سههط  و حههذ  زردآحههو و هلههو

 احگهو  از آمهده دسهت به  نتهار  د.رابهمه  افزار  شلی 

 سهمت به  حرکهت که  دههدمه  نشا  آرمان  ررز برنام 

 و کاسهههت خواههههد منطقههه  کشهههت تنهههو  از پارهههدار 

 حههذ  منطقهه  ف،لهه  احگههو  از را محصههو ت از ت،ههداد 

 سههمت بهه  حرکههت بههرا  درگههر، عبههارت بهه  کنههد.مهه 

 توصصهه  سههمت بهه  بارههد شههده رههاد  منطقهه در پارههدار 

 بهها سههازگار خهها  محصههو ت برخهه  کشههت شههد 

 کرد. حرکت منطق  امکانات

 میهزا  که  دههدمه  نشها  همچنهی  پهوه  نتار 

 1/4 بهه  نزدرهه  ف،لهه  احگههو  بهه  نسههبت ناخههاح  بههازده

 فسههاات ، کههود میههزا  رابههد.مهه  افههزار  ررههال میلیههارد

 تهه  5/3 و ۰8/14 ،3/21 میههزا  بهه  پتاسهه  و نیتروژنهه 

  ابد.رم  کاه 

 سهط  قهدرم  بافهت به  توجه  بها شهال باغ  بو 

 افهزار  پسهت  و مانهدمه  ثابهت تقرربهاً انگهور کشهت زرر

 شهده حهذ  صهار زردآحهو و هلهو سهی ، کشهت و ابدرم 

 است.

  گیرینتیجه

 ررههز برنامهه  مههدل از اسههتااده بهها مطاح،هه ، ارهه  در

 ههها هههد  از ا میموعهه  گههرفت  نظههر در بهها و آرمههان 

 سهههاز  بهینههه در سههه،  محیطههه زرسهههت و اقتصهههاد 

 ههها هههد  شههد. زهرابههولی   منطقهه  در کشههت احگههو 

 از درصهد 1۰ کهاه  امکها  بررسه  شهام  پههوه  ار 

 و سههموم از درصههد 8/6 کههاه  شههیمیار ، کههود مصههر 

 نیههز و بههود سههال در آ  مصههر   از درصههد 4/5 کههاه 

 به  توجه  بها ا برنامه  بهازده در درصهد 1۰ افزار  آرما 

 گرفت. جا  گواح در منطق  کشاورزا  دردگاه

 و فسهاات  کودهها  مهورد در مهدل، نتهار  بها مطاب 

 آرمهها ( میههزا  از )بیشههتر درصههد 5/9 کههاه  پتاسهه 

 را درصههد 8 کههاه  نیتروژنهه  کههود امهها شههد، مشههاهده

  هدفمنهههد  طهههر  بههه  توجههه  بههها اسهههت. داده نشههها 

نههاده اره  شهیمیار ، کهود قیمهت آزادسهاز  و ههاراران 

 توزره  گذشهت  هها سهال  به نسهبت کمتر  میزا  ب  ها

 و نبهوده مسهتثن  امهر اره  از نیهز منطقه  ار  است. شده

 نیتروژنهه  کههود توزرهه  چشههمگیر کههاه  بهه  توجهه  بهها

  نتههار  شههده رههاد منطقهه  در هههانهههاده سههارر بهه  نسههبت

 است. توجی  قاب  آمده دست ب 
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  کهههه ،علههه  کهههاه  آرمهههها  سههه  مهههورد در

   ر،نهه حههد از بههی  موفقیههت کهه قههار  و کهه حشههره

  مشهههاهده درصهههد 8 و 7/5 ،5/4 کهههاه  ترتیههه  بههه 

  فههراوا  آبهه  منههاب  وجههود بهه  توجهه  بهها شههود.مهه 

  35۰۰ عمیههه ، چهههاه حلقههه  2۰۰۰) منطقههه  ارههه  در

  2 و بنهههدا آ  مهههورد 25۰ عمی ،نیمههه  چهههاه حلقههه 

  مهههورد در ها(رودخانههه  از منشهه،  سهههنت  نههههر مههورد

 از بههی  موفقیههت نیههز آ  کههاه  بهه  مربههو  آرمهها  12

 مشههاهده آ  مصههر  در درصههد رهه  کههاه  ر،نهه  حههد

 .شد

 پیشههی  مطاح،ههات ماننههد نیههز حاضههر پهههوه  نتههار 

 ررههز برنامهه  روش کههارگیر  بهه  کهه  اسههت آ  گورهها 

 بههر منههاب  توصههی  و هههاهههد  سههاز بهینهه  در آرمههان 

 بهینهه  کشههت احگههو  و منطقهه  ف،لهه  کشههت احگههو 

 از اسههتااده درگههر، عبههارت بهه  دارد. نسههب  برتههر  خطهه 

 محیطه  زرسهت و اقتصهاد  هها ههد  که  آرمان  مدل

 نتههار  محصههول هههر بههرا  باشههد، شههده ححهها  آ  در

 ارالهه  هدفهه  تهه  ههها مههدل بهه  نسههبت را تههر منطقهه 

 کند.م 

 نشهها  آ  تحلیهه  و تیزرهه  و مههدل اجههرا   نتههار 

 عامهه  تههرر مه  آ  توحیههد، عوامهه  میهها  در دهههدمهه 

 بههرا  سههتا تاب و بهههار فصههول در کهه  اسههت توحیههد 

 بهه  نیههاز شههده گرفتهه  نظههر در ههها هههد  بهه  رسههید 

 دارد. ترعلم  بردار بهره و مراقبت

 

 شا  بخ  بای  کشت الگوی نتای  -7 جدو 
Table 7- Results of horticulture cultivation pattern in shawl district 

 محصو 
Product 

 )هکتار( کشت زير سطح
Area under cultivation 

(ha) 

 (هکتار) کشت زير سطح
Area under cultivation (ha) انحرافات 

Deviations (هکتار) موجود 

Available 
 )آرمانی( بهينه

Optimal(Ideal) 
 آب  انگور

Irrigate grapes 1X 2810 2800 38d1  

 آب  پست 

Irrigate pistachio  
2X 23 60 7.4d2  

 سی 
Apple 

3X 43 0 2.71d3  

 هلو

Peach 
4X 52 0 1.81d12  

 شلی 

Nectarine 
5X 55 100 7.51d13  

 زردآحو

Apricot 
6X 10 0 7.0d14 
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Abstract 

Given the vastness of the country's border area and the climatic diversity of the crop and garden various 

regions, it is an undeniable necessity to achieve a suitable cultivation pattern that can maximize the utilization 

of factors and institutions of production, especially the water-limiting factor. The main question in this study 

is that considering the current situation in horticulture in Qazvin province, what parameters emphasize the 

optimal conditions for determining the cultivation pattern and allocating inputs in different orchards. For this 

purpose, in this study, first, the relevant technical, environmental, social and economic indices and criteria 

that have been presented in various research sources were examined. Then, using multi-criteria decision 

making methods, a composite index of the mentioned indices was presented. In this study, a simple two-step 

random sampling method was used. In this research, in order to present a suitable pattern for cultivating 

horticultural products from the ideal planning method using Lingo 17 software was used. According to the 

results of the model, in the case of phosphate and potash fertilizers, the consumption reduction was observed 

to be 9.5% (above the ideal level), but in the case of nitrogen fertilizer, the consumption was reduced by 8%. 

In the case of the three ideals of reducing the consumption of herbicides, insecticides and fungicides, 

excessive success was observed, i.e. a decrease in consumption of 4.5, 5.7 and 8 percent, respectively. Due 

to the abundance of water resources in this area, in the case of 12 ideals related to water reduction, too much 

success was observed, i.e. a one percent decrease in water consumption per month. The results show that the 

application of ideal planning method in optimizing goals and allocation for each product provides more 

logical results than single-objective models. 
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