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 1ابوذر پرهیزکاری، سعید یزدانی، محسن شوکت فدایی و غالمرضا یاوری
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 چكیده
در توابع  یمت محصوالت کشاورزیق افزایش یاستکشاورزان به س سازی پاسخهمانند این بررسی یهدف اصل
در شهرستان آبیک فرنگی ای در شهرستان البرز و گوجهذرت دانهمنظور، محصول  بدین. باشدیم یناستان قزو

 نظامیک هدف، از این تحقق  یبرا. بودند، مورد بررسی قرار گرفتت بازاری باالیی در قیم هایکه دارای نوسان
محصوالت ای منطقه یدو توابع تول (PMP) مثبت یاضیر ریزیبرنامهمدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل

محصوالت  یمتق افزایش یاستبه سنسبت کشاورزان  واکنش در ادامه،استفاده شد.  (SWAP) یکشاورز
وجود آمده در الگوی کشت تغییرات بو  شد سازیهمانندد درص 01و  01، 01، 01، 01 هایفرضیشبا پ یکشاورز

مراجعه با  کهبود 0011-10مربوط به سال  نیازمورد های. دادهشدارزیابی تحلیل و  کشاورزانو سود ناخالص 
 0/00نسخه GAMS ار افزحل مدل از نرم یشد. برا یآورگرد یناستان قزودر  ربطیذ نهادهایبه مستقیم 

 آبیک وهای شهرستان، کشاورزان ایذرت دانه و فرنگیگوجه یمتق یشبا افزانتایج نشان داد که  استفاده شد.
و از سطح  کنندیم یداپ یلمحصوالت تما ینا یرکشتسطح ز یشبه افزا یشتربه سود ب یابیدست یبراالبرز 

 01 هایفرضبا پیشکه همچنین، نتایج نشان داد کاهند. آبی( میا بازده کمتر )گندم و جوزیرکشت محصوالت ب
و با افزایش درصد  01/01تا  01/0سود ناخالص کشاورزان آبیک فرنگی افزایش قیمت گوجهدرصد، با  01تا 

پایان به در  یابد.افزایش میدرصد  0/01تا  10/0ای سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز قیمت ذرت دانه
عرضه های مکمل در بخش سیاستکارگیری هب، یاست افزایش قیمت محصوالت کشاورزیس منظور اثربخشی

 پیشنهاد شد.با این سیاست  همزمانبخش منابع آب به صورت های کمکی در و سیاست و محصوالت  هانهاده
 

 .JEL:C61،D22  ،E37، Q18بندی طبقه

گذاری قیمتای، توابع تولید منطقه، بتریزی ریاضی مثسازی اقتصادی، برنامهمدل های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ه جهان مورد حمایت تولید محصوالت کشاورزی در بسیاری از کشورهای توسعه یافت امروزه

های تعهد رود که با کاهش حمایت این کشورها در قالب سیاستد. انتظار میدولت قرار دار

ی سازمان تجارت جهانی، قیمت محصوالت کشاورزی در بازار جهانی افزایش یابد. آنچه که هشد

بینی به دلیل کاهش حمایت از نهفته است، کاهش سطح تولید قابل پیش باوردر پس این 

در آن است که  گویای هاگزارش. (1831)محمدی و همکاران،  باشدمحصوالت کشاورزی می

درصد افزایش  00حصوالت کشاورزی در بازار جهانی حدود ، شاخص قیمت م7002سال 

)فائو،  ه استداشت درصد 1به میزان  آن تنها رشدی پیش از، در حالی که در سال هداشت

های اخیر در سال افزایش در قیمت محصوالت کشاورزی(، 7003) 1ون براون باور(. به 7003

ای جهانی، افزایش جمعیت و تغییرات افزایش قیمت انرژی در بازاره مانند دارای چند منشأ

 . بوده استاقلیمی 

با توجه به اهمیت تأمین مواد غذایی در فرآیند توسعه اقتصادی، بحث امنیت غذایی همواره در 

متغیر قیمت ، بیش از هر چیز زمینهدر این کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است. 

مورد مواد غذایی  یرگذار بر عرضه و تقاضابه عنوان یک متغیر کلیدی تاًثی محصوالت کشاورزی

است. بنا بر شواهد موجود، قیمت محصوالت کشاورزی در قیاس  واقع شدهگذاران توجه سیاست

این امر دالیل گوناگونی است. بوده و گاهی شدیدتری  های بیشترر کاالها دارای نوسانبا دیگ

به میزان که ر نتیجه شدت و ضعف آن بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و ددارد، از جمله 

های (. نوسان1833)اردی بازار و مقدسی، و تقاضا وابسته است  موثر بر عرضه هایعاملتغییر 

 های زندگیدر یک کشور، درآمد کشاورزان و هزینه محصوالت کشاورزیقیمت فزآینده 

تغییرات قیمت  د.ندهثیر قرار مید غذایی را به طور مستقیم تحت تأکنندگان موامصرف

های خانوارهای کشورهای در حال توسعه که درآمد کمتری بر روی هزینه محصوالت کشاورزی

با توجه به اینکه بنابراین، نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند، تاًثیر بیشتری خواهد داشت. 

ت محصوالقیمت ، روند تغییرات رودجزء کشورهای در حال توسعه به شمار مینیز ایران 

مورد توجه قرار گیرد بیش از پیش های اقتصادی ها و برنامهگذاریدر سیاستکشاورزی باید 

 (. 1831زاده و خلیلیان، )اعظم

                                           
1 Von Braun 
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واره با هایی است که همفعالیت ها وزیربخش در ضمن خود شاملکشاورزی به طور کلی، بخش 

 سبت به درآمد آینده خودو لذا کشاورزان در بیشتر موارد ن هستندرو طبیعی روبه مخاطرهای

شود که تولیدکنندگان محصوالت می . این مشکل از آنجا ناشیاطمینان چندانی ندارند

قیمت  هاینوسانبینی احتمال پیشهای گذشته و کشاورزی به طورمعمول، با توجه به قیمت

ها با شود، قیمتحصول به بازار عرضه میگیرند و هنگامی که مدر آینده تصمیم به تولید می

 (.1832مجاوریان و امجدی، دهند )به شدت تقاضا واکنش نشان میتوجه 

و لذا  بودهرو روبهریسک خطر و همواره با تولید در بخش کشاورزی اشاره شد، گونه که همان

خطر و نبود مبنی بر وجود شرایط  دردر اغلب موارد برای تولید محصوالت گیری تصمیم

وجود دارد، خطر قیمتی است که  این بخشجمله خطرهایی که در گیرد. از اطمینان صورت می

بیشتر مورد توجه بوده محصوالت کشاورزی های شدید قیمت های اخیر به دلیل نوساندر سال

بینی پاسخ پیشبر آن است که  باور، زمینه. در این (1817)میرزایی و همکاران،  است

گذاران و سیاستتواند والت کشاورزی میقیمت محص تغییرات رو به رشدنسبت به  کشاورزان

سطح زیرکشت ، تعیین تولیدگزینش محصول بهتر برای  مسئوالن بخش کشاورزی را در

، تخصیص بهینه منابع دردسترس، افزایش مطلوبیت هااسب در شرایط رویارویی با مخاطرهمن

لید محصوالت یی در توافزایش کارآ ،کشاورزیهای بخش فعالیت خطرپذیریکشاورزان، کاهش 

های بهنگام و گیریتصمیمها در بازار مصرف و ، جلوگیری از ناپایداری شدید قیمتبرگزیده

سی رفتار ربرای افزایش تولید محصوالت کشاورزی یاری رساند. افزون بر این، بردرست 

در را تواند نقش مهمی کشاورزان نسبت به روند رو به رشد قیمت محصوالت کشاورزی می

و  کشاورزانهای دولت و نهادهای خصوصی برای کاهش ناپایداری درآمد گذارییاستتنظیم س

هایی که نیازمند به محصوالت هایی برای بخش تولید و یا تولیدکنندگان فرآوردهارائه رهنمون

 شدتالش  تحقیق(. به همین منظور، در این 1817پرهیزکاری، کشاورزی هستند، داشته باشد )

واکنش  ریزی ریاضی،های برنامهمشتمل بر مدل سازی اقتصادیمدل نظاماز یک  گیریبا بهرهتا 

 چون راهبردیبه افزایش قیمت محصوالت نسبت کشاورزان توابع استان قزوین )آبیک و البرز( 

اند، بوده روروبهقیمتی شدیدی  هایهای اخیر با نوسانسال درکه ای و ذرت دانه فرنگیگوجه

محصوالت  دیگرمحصوالت بر سطح زیرکشت این افزایش قیمت  هایثرگذاریشود و ا بینیپیش

طقه هر من کشاورزانو در نهایت بر بازده ناخالص  یادشدهمناطق  کنونیدر الگوی  برگزیده

 بررسی و ارزیابی شود.
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تعیین الگوی بهینه کشت، برای  ،در اقتصاد کشاورزی ریزی ریاضیی برنامههاگیری ازمدلبهره

دارد  پیشینه درازمدتیقیمتی و غیرقیمتی های های تولید و تحلیل سیاستنهادهتخصیص 

و ارزیابی در تحلیل ها این مدلساختار و کاربردی که  با توجه به(. 1831)صبوحی و همکاران، 

 ،1(NMP)ریزی هنجاری های برنامهمدلکلی به سه دسته  ،های کشاورزی دارندسیاست

سنجی ریزی ریاضی اقتصادمههای برناو مدل 7(PMP) ضی مثبتریزی ریاهای برنامهمدل

(EMP)8 های اخیر ، در سالباالهای (. در بین مدل1833شوند )محسنی و زیبایی، تقسیم می

افزایش  کشتزاردر سطح  های اقتصادیبرای تحلیلت ریزی ریاضی مثبهای برنامهکاربرد مدل

هایی اساس توابع هدف و محدودیتها براین مدل .(7001)کورتیگنانی و سورینی، یافته است 

زار، تحلیل ، بیشتر برای ارزیابی تأثیر تغییرات احتمالی در شرایط باشوندشامل میکه 

؛ 7001های اقتصادی آنها کاربرد دارند )پاریس، و پیامدالگوی کشت  های کشاورزی برسیاست

 چندیداخلی و خارجی  هایبررسی ،نیز های اخیرسال در .(1818پرهیزکاری و همکاران، 

ریزی ریاضی های مختلف در بخش کشاورزی با استفاده از روش برنامهتحلیل سیاستپیرامون 

 شود:اشاره می هابررسیترین این انجام شده است که در ادامه به مهم (PMPمثبت )

های ستریزی ریاضی مثبت سیابرنامهمدل گیری از با بهره (1831) صبوحی و همکاران

ها بر منافع خصوصی و اجتماعی را در سازی بازار کود شیمیایی و اثر آنگذاری آب و آزادقیمت

مزیت  بدوندادند. نتایج نشان داد که برخی از محصوالت زراعی  دشت مشهد مورد ارزیابی قرار

 نشان داد برگزیدهملکرد محصوالت ساله ع 70. همچنین، روند هستندنسبی تولید در منطقه 

بخشی  .تولید مؤثر بوده است هایعاملوری های دولت در جهت افزایش بهرهکه سیاست

 هایاثرگذاری مثبت ریاضی ریزیبرنامه رهیافت از استفادهبا  ( در مطالعه خود1833)

های زراعت را برای استان زیربخش در شیمیاییکودهای  یارانهسیاست حذف  محیطیزیست

به واسطه  کود نهاده قیمت کرد. نتایج نشان داد که افزایش لیلتحخراسان شمالی و رضوی، 

افزایش  و سطحی توازن و پایداری هایشاخصکاهش  شیمیایی،های ادهیارانه نه حذف

( به 1810موسوی و قرقانی ) داشت. خواهد همراه به را فسفرو  نیتروژنهای کارآیی شاخص

زیرزمینی در شهرستان اقلید، از مدل  آبهای آب کشاورزی از منابع منظور ارزیابی سیاست

PMP  .درصدی در موجودی آب  10با اتخاذ سیاست کاهش  نتایج نشان داد کهاستفاده کردند

                                           
1 Normative Mathemetical Programming 

Positive Mathematical Programming 2 
3 Econometrics Mathematical Programming 
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تغییر )مبنا( قیمت آب، الگوی کشت بهینه نسبت به سال پایه  کردنمصرفی و با دو برابر 

های سیاست رگذاریاثبه منظور بررسی  (1817پرهیزکاری و همکاران ) کند.چندانی نمی

سازی بازار آب در حوضه آبی، به هماننددر شرایط کمگذاری آب آبیاری بر الگوی کشت اشتراک

استفاده کردند. نتایج نشان داد  PMPاز مدل  برای این منظور، آنان پرداختند. رودخانه شاهرود

ع آب در حوضه برای تخصیص مناب یمناسب گذاری آب آبیاری راهکارکاربرد سیاست اشتراک که

حذف  های( به منظور بررسی اثرگذاری1818بخشی )بهار و خداپیشباشد. رودخانه شاهرود می

ریزی شهرستان ورامین از مدل برنامه کشاورزانهای کشاورزی بر الگوی کشت یارانه نهاده

 استفاده کردند. نتایج نشان داد که با حذف 1(ME)آنتروپی  بیشینهریاضی مثبت و رهیافت 

تغییرات سطح زیرکشت محصوالت گندم آبی، جو آبی، یونجه و ذرت های کشاورزی یارانه نهاده

اند، ولی محصول پیاز با داشتن بیشترین تغییرات از الگوی کشت پیشنهادی کمتری داشته

سازی واکنش در تحقیقی به منظور همانند( 1818پرهیزکاری و همکاران ) حذف شده است.

بندی آب آبیاری از مدل یهگذاری و سهمهای قیمتابل به سیاستکشاورزان شهرستان ز

 7(NCES) ایالنه ریزی ریاضی مثبت و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابتبرنامه

بندی آب در گذاری و سهمیههای قیمتشان داد که اعمال سیاستنتایج ناستفاده کردند. 

و  10/1شت محصوالت زراعی به میزان شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرک

 شود.درصد نسبت به سال پایه می 01/2و  78/6درصد و کاهش آب مصرفی به میزان  10/1
 هایبررسی خود به تحلیل اثرگذاری( در 7000بارکائویی و همکاران )در خارج از کشور نیز، 

وپایی بود، پرداختند. های روغنی و غالت در کشورهای ارتوافق برلین که در مورد عرضه دانه

زا های فنی و درونگرفتن پیشرفتنظراستفاده کردند و با در PMPبرای این منظور از رهیافت

. نتایج نشان داد کردنداروپا طراحی  ناحیه 86بودن قیمت محصوالت کشاورزی مدلی را برای 

رصد کاهش در د 16کشت غالت به همراه درصد افزایش در سطح زیر 71که این توافق، موجب 

( در تحقیقی به منظور 7006هی و همکاران ) های روغنی خواهد شد.کشت دانهسطح زیر

های جایگزین برای بهبود کارایی تخصیص آب آبیاری در مصر و مراکش از مدل تحلیل سیاست

PMP تواند یک استفاده کردند. نتایج نشان داد که مالیات بر محصول در هر دو کشور می

( برای حفاظت از 7001کورتیگنانی و سورینی )گذاری آب باشد. گزین برای قیمتسیاست جای

های آب آبیاری با استفاده از به بررسی سیاستای از مدیترانه منابع آبی اتحادیه اروپا در منطقه

                                           
Maximum Entropy 1 

Constant Elasticity of Substitution Nested 2 
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های کاهش آب ریزی ریاضی مثبت پرداختند. نتایج نشان داد که اعمال سیاستبرنامهمدل 

برابر نسبت به شرایط  8و  7درصد و افزایش قیمت آب به میزان  10و  1ن دردسترس به میزا

با  بررسی خوددر ( 7011فراگوسو و همکاران ) مصرف آب موثر است. میزان، بر کاهش کنونی

 اقتصادی سیاست مشترک کشاورزی هایگذاریاثر ،ریزی ریاضی مثبتبرنامهمدل از  استفاده

(CAP)1  گیری تولید که به تصمیم هاییپرداخت . نتایج نشان داددندکررا در مدیترانه بررسی

 د.ناقتصادی منفی دار هایگذاریکشاورزی و استفاده از منابع اثرهای بر فعالیتد وابسته نیستن

تجزیه و تحلیل و های اقتصادیبه منظور واسنجی مدل پژوهشی( در 7017هویت و همکاران )

ریاضی ریزی در کالیفرنیا، از مدل برنامه شرایط خشکسالی درسیاست ارزیابی انتقال آب بالقوه 

های درآمدی تواند زیاناف بیشتر بازار آب میمثبت استفاده کردند. نتایج نشان داد که انعط

 درصد کاهش دهد.  80از خشکسالی را تا  ناشی

 اسبیو من ابزار مهم ریزی ریاضی مثبتد که برنامهدهنشان می های انجام شدهمرور بررسی

به همین منظور، در . باشدمی بخش کشاورزیهای کاربردی در توسعه سیاستتحلیل و برای 

های آبیک و البرز نسبت به سیاست بینی پاسخ کشاورزان شهرستانپیش برایاین تحقیق 

افزایش  هایای( و بررسی اثرگذارینگی و ذرت دانهفرافزایش قیمت محصوالت کشاورزی )گوجه

از  مختلف بر الگوی کشت و بازده ناخالص کشاورزان، هایفرضبا پیشوالت محصاین قیمت 

تولید  توابعو  (PMP) ریزی ریاضی مثبتبرنامه مدلسازی اقتصادی مشتمل بر مدل نظامیک 

 استفاده شد.  7(SWAP)محصوالت کشاورزی ای منطقه

 روش تحقیق

 (PMPریزی ریاضی مثبت )برنامه

برداران بهره چگونگی واکنش به وابسته حد زیادی تا آن اثرگذاری و سیاست یک اعمال نتیجه

 و ، نگرشکشتزارشرایط تحت تأثیر  نیز بردارانبهره واکنش. است شده سیاست اعمال به نسبت

در محیط  مختلف هایسیاست آزمون اینکه امکان به توجه با دارد. قرار آنان فردی هایویژگی

که با اطمینان  است به دنبال آن کشاورزی دربخش سیاستگذار وجود ندارد، هرفرد آزمایشگاهی

شود )هی و  آگاهها نآه بت نسب بردارانبهره واکنش و موردنظر هایسیاست اجرای ازنتایج باالیی

ریزی برنامه به کمک مدل امر این (.امروزه1817؛ پرهیزکاری و صبوحی، 7006همکاران، 

                                           
Common Agricultural Policy 1 

unctionF State Wide Agricultural Production 2 



  13همانند سازی پاسخ کشاورزان...                                                                              

 گذاری گرفتهسیاستبه تصمیم  ازآنکه ، پیشاقعفراهم شده است. درو (PMPریاضی مثبت )

 مؤثری کمک تواندمثبت می ریزی ریاضیبرنامه طریق از کشاورزان واکنشسازی شود، همانند

 (. 7001تلقی شود )هوویت، تر درست هایگیریتصمیمجهت  در

 (Howittهوویت ) توسط 1111بار در سال  نخستین (PMPریزی ریاضی مثبت )برنامهمدل 

ریزی های برنامهموجود در مدل هاینارساییها و غلبه بر رفع کاستی برایمدل این  .شدعرفی م

ستفاده از اطالعات ا PMP کلی مدل دیدگاه .(1831یافت )صبوحی،  توسعه (NMPهنجاری)

ریزی خطی را مسأله برنامه پاسخهای واسنجی است که محدودیت 1های دوگانموجود در متغیر

مقادیر دوگان برای تصریح تابع هدف  ،کند. در واقعهای موجود محدود میلیتبه سطح فعا

از طریق  بار دیگرهای مشاهده شده را گیرند که سطح فعالیتای مورد استفاده قرار میخطیغیر

کند محدودیت واسنجی است، بازسازی می بدونریزی جدیدی که بهینه مسأله برنامه پاسخ

 (. 1817؛ پرهیزکاری و صبوحی، 1118یر و همکاران، )می

 (SWAPای محصوالت کشاورزی )توابع تولید منطقه

و تجزیه و تحلیل  PMPی کاری مدل برای تعریف دامنه 7ع مکانی )فضایی(یتعیین سطح تجم

به جای تحلیل  PMPمدل  ،تعیین این سطحبا . در واقع استهای کشاورزی بسیار مهم سیاست

ای را با مجموعه ی یا منطقههای محل، ترکیبی از ویژگیردهگستها در یک سطح سیاست

نظر را در سطح مناطق تعیین شده مورد های موردو سیاست کردهتر لحاظ های کوچکداده

محصوالت ای منطقهورود توابع تولید  (.1817)پرهیزکاری و همکاران، دهد بررسی قرار می

 زیر را به همراه دارد: هایبرتری PMP در مدل ع مکانییتجم هایگذاریکشاورزی و تأثیر

های پیشین خود هایی را که در مدلای ناتوانیتوابع تولید منطقه کردنبا لحاظ  PMPمدل  -1

به  ( یا بیشتر )تابع نمایی(خطیغیر) درجه دوهدف و به کمک یک تابع  کندمیداشته رفع 

ای منطقهتوابع تولید گرفتن نظردر پس از  -7 پردازد.می در بخش کشاورزی هاتحلیل سیاست

 8(CES) های جانشینی ثابتشامل کشش در ضمن خود PMP، مدل محصوالت کشاورزی

وجود  -8 .کندها را محدود جانشینی نهاده کند تامیکمک  PMP. این قابلیت به مدل است

 این شده و (PMPریزی ریاضی مثبت )سبب ارتقاء مدل برنامه مکانی عیتجم هایگذاریتأثیر

ها و اطالعات به صورت خرد یا جزئی از آوری دادهگرد کند که باایجاد می را در مدل توانایی

                                           
Dual Variable 1 

Spatial Aggregation 2 
Constant Elasticity of Substitution 3 
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)هوویت و همکاران، های کشاورزی بپردازد سیاست تأثیربینی ، به پیشنظرسطح مناطق مورد 

 (.1818؛ پرهیزکاری و همکاران، 7017

 سازی اقتصادیمدل نظامواسنجی 

ا گیرد. در اینجمرحله پیاپی صورت می سهدر  بررسیاستفاده در این  مورد PMPواسنجی مدل 

مدت منجر به تخصیص سود و شرایط تعادلی کوتاه بیشینه کردنفرض بر آن است که رفتار 

 شود.سال پایه مشاهده شده، میآنچه که در  برابرمنابع 

 ایهای سایهریزی خطی و محاسبه قیمتحل مدل برنامهمرحله اول: 

کشاورزان ناخالص سود  بیشینه کردن برای، ریزی خطیمرحله شامل حل یک مدل برنامه این

ریزی له پس از حل مدل برنامهدر این مرح .باشدهای منابع و واسنجی میبا توجه به محدودیت

)هوویت و  آیدبه دست می های منابع و واسنجیای برای محدودیتهای سایهقیمت، خطی

 :باشدمی به صورت زیر PMPل ریاضی این مرحله از واسنجی مدل شک (.7017همکاران، 

(1) 
2 4 4

1 1 1

ri ri jir jir ri

r i j

Max p Y a c x
  

 
   

 
   

Subject to: 

(7) 
4

1

1,2 1,2...,4 [ ]j

irj ri jr ri

i

a x b r j 


     

(8) 1,2 1,2,...,4 [ ]c

ri ri rix x r i       

(0  ) 0 1,2 1,2,...,4rix r i     

یا  کردن مجموع سودینه بیش ریزی خطی، شاملمدل برنامه( به عنوان تابع هدف 1) رابطه

مورد  مناطق rکشاورزان، ناخالصسود مجموع ،این رابطه . دراست کشاورزانبازده ناخالص 

فرنگی( ای و گوجه)گندم آبی، جو آبی، ذرت دانه برگزیده حصوالتم i)البرز و آبیک(، نظر

بازاری قیمت rip.است( و سرمایهکار زمین، آب، نیروی) تولید هایعاملها یا نهادهjو

 تولید برایjهزینه نهاده r،rijcدر منطقه iعملکرد محصول r،riYدر منطقه iمحصول

rixو rدر منطقه iمحصول
 

بیانگر نیز irja.است rدر منطقه iکشت محصولسطح زیر

و از  دهده زمین را نشان میهر عامل تولید ب یکه نسبت استفاده است لئونتیف هاییبضر

landirirjirjرابطه  xxa ,
~/~درواقع آید.به دست میjira فنی منابع مورد  هاییبضر بیانگر

 (.1817؛ پرهیزکاری و همکاران، 7017مدلین آزورا و همکاران، ) استاستفاده در هر منطقه 
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های آب، زمین، دهد و برای نهادهمحدودیت منابع را در هر منطقه نشان می ،(7رابطه )

)آب، زمین،  دسترسمنابع درکل  jrb. در این رابطهشودتعریف می کار و سرمایهنیروی

محدودیت  ،(8. رابطه )استدر هر منطقه  مورد نظربرای تولید محصوالت  کار و سرمایه(نیروی

در سال rدر منطقه iمقدارمشاهده شده فعالیت ~rixکه در آن دهدواسنجی مدل را نشان می

به ازای هر محصول یک محدودیت . باید توجه داشت که ی استمثبت کوچک مقدارپایه و

 پاسخکه  شودیکردن محدودیت واسنجی به مدل باعث ماضافه شود.به مدل اضافه میواسنجی 

 .های مشاهده شده در سال پایه را دست دهدسطح فعالیت به دقتریزی خطی بهینه برنامه

های مدل، ای مجموعه محدودیتی برای تعیین قیمت سایهریزی خطپس از حل مدل برنامه

jشوند.مقادیر دوگان تعریف می

ri ( قیمت سایه7در رابطه ) و نظام یافتهای محدودیتc

ri در

 بیانگر محدودیت غیرمنفینیز ( 0رابطه ) .استای محدودیت واسنجی ( قیمت سایه8رابطه )

 .(7017هیزکاری و صبوحی، ؛ پر7017)هوویت و همکاران، ست هاسطح فعالیتبودن 

 1(ECFو تابع هزینه نمایی ) CESای وم: برآورد تابع تولید منطقهدمرحله 

برای هر منطقه و  CESهای بازده ثابت نسبت به مقیاس تابع تولید مشخصهدر این مرحله 

شوند. تابع تولید برآورد می (7017هوویت و همکاران ) یافتهمحصول به کمک روش توسعه

CES یب های تولید و ضراکند که یک نرخ جانشینی ثابت بین نهادهن امکان را ایجاد میای

داگالس )با جایگزینی واحد( به وجود آید  -تابع کاب هاییبلئونتیف )با نسبتی ثابت( و ضر

 توان به صورت زیر نشان داد:را می CESکلی تابع تولید  رابطه (.7017)هوویت و همکاران، 

(1) 
4

1

, ,
i

i

ri ri rij rij

j

Y h r i j




 



 
  

 
  

که در آن،
riY میزان تولید محصولiدر منطقهr،rijh عامل تولیدjبرای محصولi در

و rمنطقه
riشود.( محاسبه می11مقیاس است که به کمک رابطه ) مشخصهrijمشخصه 

به  بازده ثابت نسبتضریب .دهدتولید را نشان می هاینهادهنسبت استفاده از  است که تولید

نیز متغیری iمستلزم آن است که این ضریب برابر با یک شود. CESباشد و تابع مقیاس می

برای محاسبه آن از رابطه  و شود( تعریف می) هانهادهاست که بر حسب کشش جانشینی 

 /)1( i؛ هوویت و همکاران، 7010)مدلین آزورا و همکاران،  شوداستفاده می

                                           
Exponential Cost Functions 1 
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این مورد استفاده در  CESتابع تولید کلی، (. به طور1818و همکاران،  یزکاری؛ پره7017

 :شودتعریف میکار و سرمایه به صورت زیر با توجه به چهار نهاده زمین، آب، نیروی بررسی

(6) iiiii

riririririririririri hhhh
  /

44332211 ][  

هایبرآورد مشخصهبرای 
rijوriتیابع هیدف    کیردن بیشیینه ای، از شرط در تابع تولید منطقه

کلیی   رابطیه  شیود. استفاده میشده توسط کشش جانشینی ثابت  های اعمالمحدودیته و مسئل
 :استبه صورت زیر تابع هدف 

(2) 




4

1

4

1

/][
j

jj

j

jjriri xchpMax  

به صورت زیر  riوrijهایبرآورد مشخصهموردنیاز برای  رابطه، باالتابع هدف  بیشینه کردنبا 

 د:شوحاصل می

(3) 

    1/ 1/

1

1 / /i i

rij

rij rij rij rij

j land

x CS x CS 







 

  
 



 

،باالدر رابطه 
rijCS  نهادههزینه فرصتjبرای تولید محصولiدر منطقهr که با اسیتفاده   است

 شود:شده به صورت زیر محاسبه میواسنجی یافتهنظامهای از مقادیر دوگان محدودیت
(1) , ,rij rijCS c r i j    1 2 

ست( مورد اسیتفاده  مربوط به نهاده زمین )که جزء ثابت تابع تولید اrijبرآورد(، برای 3رابطه )

کار و سیرمایه( از رابطیه زییر    نیروی ها )آب،مربوط به سایر نهاده rijبرآوردگیرد. برای قرار می

 شود:استفاده می

(10  ) 1/ i

rij rij

rij rij
j land rij rij

X
CS

CS X










   
    

   
   

 

مقیاس را برای هر منطقه و محصول  مشخصهتوان می، CESبا استفاده از تعریف تابع تولید 

 :شود. برای این منظور از رابطه زیر استفاده میکردر سطح پایه ارزیابی هر یک را د ومحاسبه 

(11)  /
, ,

ri ri ri

ri

j j

j

yld x x
r i j

x











 

 
 
 

4

1
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،که در آن
riyld  محصولعملکرد مشاهده شده در سال پایه برایiدر منطقهr میدلین  ) اسیت

 (.1818؛ پرهیزکاری و همکاران، 7017آزورا و همکاران، 

ای محصوالت کشاورزی، تابع تولید منطقه برآوردبر  نافزو PMPاین مرحله از واسنجی مدل 

تابع هزینه  منظور بدینباشد. مینیز آن  هایمشخصهو محاسبه نمایی تابع هزینه  برآوردشامل 

 که شکل کلی آن به صورت زیر است: گیردمورد استفاده قرار می زمینبرای نهاده  کل

(17) ( ) 1,2 , 1,2,...,4ri rix

ri ri riTC x e r i


     

 رهگیری مشخصه r،riمنطقهدر iتولید محصولزمین برای ینه کل هزriTCکه در آن،

. این (ri) است rدر منطقه iعرضه محصولکشش  گاما است که تابعی از مشخصه riو

ای واسنجی شده بر مقادیر مشاهده های سایه( قیمترگرس کردن)بازگشت دادن با ها مشخصه

تابع  (.1817؛ پرهیزکاری و صبوحی، 7010)مدلین آزورا و همکاران، آیند می شده به دست

( rixکشت )نسبت به عامل سطح زیرزمین گیری از تابع هزینه کل با مشتقزمین هزینه نهایی 

 :آیدبه دست می

(18) 
1,2 , 1,2,..., 4ri rixri

ri ri ri

ri

TC
MC e r i

x


 


     


 

 شود:یر استفاده می( در تابع هزینه نمایی از رابطه زriگاما ) برآورد مشخصهبرای 

(10) 
4,...,2,1,5,...,2,1  ir

x

p

riri

ir
ri


 

های هزینه نهایی با مجموع هزینه یبرابرشرط و ( riگاما ) مشخصهداشتن  با در اختیار

توان می ،(11 رابطهیعنی ای( محدودیت زمین )متوسط و مقادیر ارزش دوگان )قیمت سایه

 ( تعریف کرد:16دلتا( را به صورت رابطه )) riمشخصه

 

(11) 1,2 , 1,2,...,4land

ri rij riMC AC r i      

(16) 
1,2 , 1,2,..., 4

ri ri

land

rij ri

ri x

ri

AC
r i

e 
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 شدهواسنجی نهایی PMP: تبیین مدل سوممرحله 

 شده در یک مسألهواسنجی ، تابع هدفاست PMPدر این مرحله که مرحله پایانی تبیین مدل 

همسان های واسنجی( های مدل )به استثناء محدودیتخطی همراه با محدودیتریزی غیربرنامه

های سطوح فعالیت ایبهینهشده به طور خطی واسنجیغیرمدل شود و حل میمرحله دوم  با

کند. برای را بازسازی می یافتهنظامهای مشاهده شده در سال پایه و مقادیر دوگان محدودیت

شده و واسنجیهزینه توابع تولید و با استفاده از  بررسیبی مورد استفاده در این مدل تجر

خطی به صورت ریزی غیرکار(،مدل برنامهنیروی سرمایه ومحدودیت منابع )زمین، آب، 

 شود:زیر ساخته می هایرابطه

(77) 

 

2 4
/

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1

2 4 2 4 4

1 1 1 1

( [ ] )i i i i i

ri ri

ri ri ri ri ri ri ri ri ri ri

r i

x

ri jir jir

r i r i j land

Max p h h h h

e c x

     



    



 

    

    

 



  
 

Subject to: 

(78) 
5,...,2,1
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1




rAx r

i

ri 

(70) 
5,...,2,1

4

1




rWxw r

i

riri 

(71  ) 
5,...,2,1.

4

1




rTKxk r

i

riri 

(76) 
5,...,2,1.

4

1




rTLaxLa r

i

riri 

(72) 4,...,2,1,5,...,2,10  irxri 

 تابع هزینه نمایی ،ایشامل تابع تولید منطقهکه  استخطی مدل ( تابع هدف غیر77رابطه )

 هرابط است. کار و سرمایه(نیرویهای دیگر )آب، برای نهاده زمین وتابع هزینه خطی برای نهاده

کشت کل سطح زیرrAکه در آن استمحصوالت زراعی  کشت( بیانگر محدودیت سطح زیر87)

 riwکه در آن است( محدودیت مربوط به نهاده آب 07است. رابطه ) rدر منطقهدسترس رد

( بیانگر محدودیت 17رابطه ) .است rدسترس در منطقهکل آب درrwو iنیاز آبی محصول

 rTKو rدر منطقه iضریب فنی هزینه در واحد سطح محصول rikکه در آن استرمایه س
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های بذر، کود و سم است. منظور از سرمایه مجموع نهاده rدسترس در منطقهکل سرمایه در

برحسب ریال در هکتار بیان  هاآن برحسب کیلوگرم در هکتار و ارزش هاآن میزانکه  هستند

های تولیدی به سرمایه است که معادل حدودیت نیاز فعالیتواقع، سمت چپ این مشود. درمی

باشد. سمت راست این محدودیت نیز های متغیر برای تولید محصول در هر هکتار میهزینه

رابطه  است. نظرهای زراعی در مناطق مورد مجموع میزان کل سرمایه قابل تخصیص به فعالیت

تولید  برایکار مورد نیاز نیروی riLaاین رابطه. در دهدکار را نشان میمحدودیت نیروی( 67)

بیانگر نیز  (27رابطه ) باشد.می rدسترس در منطقهکار درکل نیروی rTLaو iمحصول

کند که روش تضمین می این محدودیتاست.  (ixمقادیر) هاسطح فعالیت منفی بودنغیر

 . خواهد بودپذیر لحاظ فیزیکی امکان بهمورد استفاده 

به توابع استان قزوین کشاورزان  پاسخارائه شده در باال،  PMPپس از طرح و واسنجی مدل 

درصد در  10و  00، 80، 70، 10 هایفرضبا پیشسیاست افزایش قیمت محصوالت کشاورزی 

سیاست  تحلیلبرای این منظور تالش شد تا محصوالتی برای  .سازی شدهمانندای هسطح منطق

 های اخیر با نوساهایدر سالها مورد نظر قرار گیرند که قیمت آن در هر منطقه قیمتی

فرنگی در مالحظه شد که گوجه ،های به عمل آمدهای همراه بوده است. پس از بررسیفزآینده

شهرستان البرز  زراعیای در بین محصوالت و ذرت دانه ان آبیکبین محصوالت زراعی شهرست

 این دوافزایش قیمت  اند، لذا اثرگذاریاختصاص داده بیشترین تغییرات قیمتی را به خود

تحت سناریوهای مختلف بر الگوی کشت و  های آبیک و البرزمحصول به ترتیب در شهرستان

حل مدل پیشنهادی و تحلیل نتایج به دست آمده تحلیل و ارزیابی شد.  کشاورزانسود ناخالص 

 صورت گرفت. 1/78نسخه  GAMS1افزاری در محیط نرم فرضپیش از اعمال هر

  تحقیقروش 

های . دادهاست های آبیک و البرزشهرستانکشاورزان  همه شاملجامعه آماری ، بررسیاین  در

های تولید، هزینه آب شامل هزینه 1810-11ی مربوط به سال زراعنیز  آنبرای انجام نیاز مورد

 بازاریقیمت  و عملکرد، نیاز آبیمیزان ، کشتسطح زیر، دسترسمنابع آب در ،مصرفی

 .بوده استسرمایه موردنیاز و کل منابع دردسترس در هر منطقه  ،کار، نیرویبرگزیدهمحصوالت 

 هستندهای دولتی دستگاه شده دراز نوع اطالعات اسنادی و ثبتهای موردنیاز کلی، دادهبه طور

های شهرستانو در استان قزوین  ربطذی نهادهایکه از طریق مراجعه مستقیم به هر یک از 

                                           
Algebraic Modeling System General 1 
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مراجعه به سازمان جهاد کشاورزی  باهای بخش زراعت داده .شدند آوریگرد آبیک و البرز

ی مربوط به هاهای آبیک و البرز و دادهجهاد کشاورزی شهرستان هایمدیریتاستان قزوین و 

آوری شدند. برای محاسبه دقیق نیاز آبی ن گردای قزویآب منطقه شرکتبا مراجعه به آب 

 استفاده شد. NETWATافزار نیز از نرم برگزیدهمحصوالت 

 نتایج و بحث

های آبیک و الگوهای کشت در شهرستان برگزیده( اطالعات مربوط به محصوالت 1)جدول 

این اطالعات مربوط به  دهد.نشان می (1810-11سال پایه ) در ین( راالبرز )از توابع استان قزو

سرمایه سطح زیرکشت، عملکرد، قیمت بازاری، کشش قیمتی عرضه، نیاز آبی،  مانندمتغیرهایی 

 .استسی رهای مورد بردر شهرستان برگزیدهکار مصرفی برای کشت محصوالت نیروی و

 در مناطق مورد بررسی برگزیده ( اطالعات کلی مربوط به محصوالت1جدول )

 شهرستان مشخصات
 محصوالت منتخب در الگوهای فعلی کشت

 فرنگیگوجه ایذرت دانه جو آبی گندم آبی

 سطح زیرکشت

(ha) 

 1110 1816 0033 17717 آبیک

 130 1102 8003 3711 البرز

 عملکرد میانگین

(kg/ha) 

 13170 11760 0610 0120 آبیک

 12368 11132 0300 0730 البرز

 قیمت بازاری 

(Rial/kg) 

 2160 6117 0771 0110 آبیک

 2703 6020 0130 0670 البرز

 کشش قیمتی

 عرضه محصول

 21/0 81/0 82/0 10/0 آبیک

 31/0 07/0 80/0 01/0 البرز

 نیاز آبی خالص

(/ha3m) 

 6101 0370 8110 0100 آبیک

 2160 0110 8036 8120 البرز

 *سرمایه مصرفی

(kg/ha) 

 7130 8000 7081 7100 آبیک

 7010 8270 1270 1130 البرز

 7370 138 1678 1212 آبیک نیروی کار

 7300 1071 1111 1036 البرز )ساعت(

 های بذر، کود و : منظور از سرمایه، مجموع نهاده*1811: سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، منبع            

 بر حسب کیلوگرم در هکتار بیان شده است. هاآن میزاناست که  سم مصرفی            

شود که محصول گندم بیشترین سطح زیرکشت را در (، مالحظه می1با توجه به جدول )

ای نیز به فرنگی و ذرت دانههای آبیک و البرز به خود اختصاص داده است. گوجهشهرستان

 فرآیند تولیددر  ،بر اینافزون  همراه دارند. بهرین میزان عملکرد در واحد سطح را ترتیب بیشت
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بیشترین نیاز خالص آبی و ذرت  فرنگیگوجه، های آبیک و البرزشهرستان برگزیدهمحصوالت 

های کود، سم و بذر( را به خود اختصاص ای بیشترین میزان سرمایه مصرفی )مجموع نهادهدانه

شود که محصول ذرت ه میکار نیز مالحظکارگیری نهاده نیرویه میزان بدر مورد  اند.داده

انسانی کمتری در سطح مکانیزه، نیاز به نیروی  تمامبه علت کشت  مورد نظرمناطق  ای دردانه

فرنگی گوجه کشتبر است تا کاربر، در حالی که محصولی سرمایه به اصطالحدارد و  کشتزارها

یشتر در مراحل داشت و برداشت، دوره رشد و نیاز به نگهداری ب آغازکاری در به علت نشاء

به کار مصرفی را در مناطق مورد بررسی به خود اختصاص داده است. بیشترین میزان نیروی

از یکسو و  برگزیدهمحصوالت  دیگررنگی نسبت به فای و گوجهقیمت باالی ذرت دانه کلی،طور

وند تغییرات قیمتی بررسی رهای اخیر از سوی دیگر، سال درقیمتی این محصوالت  هاینوسان

سطح هکتار  1110آبیک )با های در شهرستانبر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان را ها آن

 کند.ای( ایجاب میذرت دانهسطح زیرکشت هکتار  1102فرنگی( و البرز )با گوجهزیرکشت 

منطقه  برای هر CESهای مصرفی را پس از تخمین تابع تولید (، سهم هر یک از نهاده7جدول )

 دهد. و محصول نشان می

 CESتابع تولید  برآوردهای مصرفی پس از ( سهم هر یک از نهاده2جدول )

 مصرفی نهاده   شهرستان
 کنونیدر الگوهای کشت  برگزیدهمحصوالت 

 فرنگیگوجه ایذرت دانه جو آبی گندم آبی

 آبیک

 101/0 702/0 083/0 167/0 زمین 

 072/0 611/0 082/0 080/0 آب 

 011/0 121/0 103/0 001/0 سرمایه 

 010/0 002/0 012/0 008/0 کار نیروی

 البرز

 027/0 623/0 117/0 176/0 زمین 

 303/0 708/0 881/0 061/0 آب 

 016/0 026/0 060/0 010/0 سرمایه 

 070/0 008/0 001/0 008/0 کار نیروی

 پژوهشهای : یافتهمنبع           

ها در تولید هر محصول برابر با شود که مجموع سهم نهاده(، مالحظه می7ه به جدول )با توج

 درستیو  نسبت به مقیاس است CES یک است. این امر به علت ثابت بودن کشش تابع تولید

1jرابطه   برآوردرا به عنوان محدودیت اصلی تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در 

کار در تولید شود که نهاده نیرویدهد. افزون بر این، مالحظه میرت گرفته نشان میصو

های آبیک و البرز، کمترین سهم را به خود اختصاص داده است، شهرستان برگزیدهمحصوالت 
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 برگزیدههای زمین و آب آبیاری بیشترین سهم را در تولید محصوالت در حالی که نهاده

 کند. را در مناطق مورد بررسی بازگو می باالتولید  هایعاملدرجه اهمیت  که این امر اندداشته

 برآوردی هایمشخصهبا  (ECF) تابع هزینه نمایی برآورداز  به دست آمدهنتایج  ،(8جدول )

 دهد:( را نشان میri( و دلتا )riگاما )

 riو riهایمشخصهتابع هزینه نمایی با  برآورداز  دست آمدهبه ( نتایج 3جدول )

 شهرستان  مشخصه
 کشت کنونیدر الگوهای  برگزیدهمحصوالت 

 فرنگیگوجه ایذرت دانه جو آبی گندم آبی

 (riگاما )
 077/6 11/17 601/7 620/0 آبیک

 130/1 27/10 210/8 017/1 البرز

دلتا )
ri) 

 008/0 338/6 081/8 003/0 آبیک

 101/1 167/1 021/3 017/0 البرز

 پژوهشهای : یافتهمنبع              

های مورد بررسی گاما در سطح شهرستان مشخصهشود که (، مالحظه می8با توجه به جدول )

حاکی از آن این امر محصوالت بیشتر است.  دیگرگامای  مشخصهای از صول ذرت دانهبرای مح

نهایی تولید  آبیک(، هزینه ویژه در شهرستانای )بهکشت ذرت دانهاست که با افزایش سطح زیر

یابد. افزون بر این، نتایج به محصوالت به نسبت بیشتری افزایش می دیگرآن در مقایسه با 

)در حدود  کشتدهد که کمترین میزان حساسیت برای افزایش سطح زیران میدست آمده نش

 مشخصه برآوردیباالبودن سطح  آبیک است. مربوط به محصول گندم آبی در شهرستان (62/0

ز به علت وجود فرنگی نسبت به گندم و جو آبی نیای و گوجهگاما برای محصوالت ذرت دانه

)این محصوالت ( و قیمت riگاما ) رآوردیمشخصه بسو بین رابطه مستقیم و هم
riP)ست، لذا ا

فرنگی در شهرستان آبیک و ذرت فزآینده قیمت محصول گوجه هایتغییرات قیمتی یا نوسان

این  برآوردیگامای  مشخصهای در شهرستان البرز تا حد زیادی منجر به افزایش دانه

فرنگی و ذرت گوجهدر نهایت افزایش هزینه نهایی برای کشت  امرالت خواهد شد که این محصو

 در پی خواهد داشت. ای را در مناطق مورد بررسیدانه

برآورد همچنین ای محصوالت کشاورزی و تابع هزینه نمایی و توابع تولید منطقه برآوردپس از 

را پس از اعمال  (PMPریزی ریاضی مثبت )توان نتایج مدل برنامهاین توابع، می هاییبضر

ختلف در مناطق مورد م هایفرضبا پیش( راهبردییمتی )افزایش قیمت محصوالت سیاست ق

از  به دست آمدهو نتایج به دست آمده را تحلیل و ارزیابی کرد. نتایج  بررسی واسنجی نمود

درصد و  10و  00، 80، 70، 10ای تحت سناریوهای سیاست افزایش قیمت محصول ذرت دانه
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شهرستان البرز در و سود ناخالص کشاورزان اعمال این سیاست بر الگوی کشت  هایاثرگذاری

 ( نشان داده شده است:0جدول )
ای بر الگوی کشت و سود ناخالص افزایش قیمت محصول ذرت دانه هایاثرگذاری( 4جدول )

 (PMP)خروجی مدل  کشاورزان شهرستان البرز
 میزان   مختلف هایفرضبا پیشای ذرت دانه افزایش قیمت

 تغییرات

 الگوی کشت 

 (ha) سال پایه

 محصوالت

 %10 %70 %80 %00 %10 برگزیده

 مقدار 3017 3003 3001 3007 3081
 درصد -11/7 -11/7 -11/7 -68/7 -66/7 گندم آبی  3711

 مقدار 8003 8007 7116 7111 7136
 درصد -81/1 -11/1 -61/1 -36/1 -07/7 جو آبی 8003

 مقدار 1130 1116 1602 1611 1676
 درصد 86/7 10/8 31/8 01/0 03/1 ایذرت دانه 1102

 مقدار 113 110 111 131 136
 درصد 30/1 18/1 70/1 03/1 21/0 فرنگی گوجه 130

 مقدار 137/8618 076/8311 123/8111 111/0103 311/0730
 *سود ناخالص 806/8131

 درصد 07/8 18/6 0/10 2/11 0/11

 .است هزار ریال 100برحسبسود ناخالص الگوی کشت *:  پژوهشهای : یافتهمنبع

با ای شود که با افزایش قیمت محصول ذرت دانهمی مالحظه (،0)با توجه به نتایج جدول 

بت به درصد، سطح زیرکشت آن در شهرستان البرز نس 10و  00، 80، 70، 10 هایفرضپیش

یابد، درحالی که با اعمال هکتار افزایش می 21و  63، 60، 01، 82سال پایه به ترتیب 

سطح زیرکشت محصوالت گندم آبی و جو آبی نسبت به سال پایه کاهش  باال هایفرضپیش

ای سطح زیرکشت درصد افزایش قیمت محصول ذرت دانه 10تا  10یابد. درواقع، با اعمال می

هکتار کاهش  7136به  8003هکتار و سطح زیرکشت جو آبی از  3081به  3017گندم آبی از 

به صورت جزئی بر  ،مختلف هایفرضبا پیشای افزایش قیمت ذرت دانه ،همچنینیابد. می

فرنگی اثر تمایل کشاورزان شهرستان البرز در افزایش سطح زیرکشت محصول رقیب گوجه

نسبت به  (فرنگیگوجه)یعنی محصول این کشت سطح زیراندکی در سبب افزایش گذارد. می

مختلف، در سطحی باالتر از  هایفرضپیشافزایش طی اعمال میزان این  اما شود،میسال پایه 

. بدین معنی که با گیردصورت می کاهندهو با روندی سال پایه فرنگی در گوجهسطح زیرکشت 

 130فرنگی در شهرستان البرز از ای، سطح زیرکشت گوجهدرصدی قیمت ذرت دانه 10افزایش 

اما  یابد،هکتار افزایش می 13رسد که نسبت به سال پایه هکتار می 113هکتار در سال پایه به 

رصدی افزایش قیمت محصول ذرت د 10و  00، 80، 70 هایفرضپیشبا اعمال  در ادامه
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نسبت به سال پایه هکتار  6و  1، 11، 10فرنگی به میزان ای سطح زیرکشت محصول گوجهدانه

مختلف نسبت به سال پایه به  هایفرضپیشرا طی اعمال  کاهندهیابد که روندی می افزایش

توان فرنگی میبا توجه به تغییرات جزئی به وجود آمده در سطح زیرکشت گوجه .همراه دارد

 10 تا 10به میزان ای نتیجه گرفت که سطح زیرکشت این محصول با افزایش قیمت ذرت دانه

نسبت به سال  (درصد 30/1تا  21/0در حدود )و به میزان ناچیزی ثابت بوده  تا حدودیدرصد 

قیمت محصول ذرت آن است که با افزایش  گویایافزون بر این، نتایج کند. پایه تغییر می

درصد، سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز از  10تا  10قیمتی  هایفرضپیشای تحت دانه

 0/11تا  07/8کند که با افزایشی به میزان هزار ریال تغییر می 1/073031به  7/861813

که  آن است گویای( 0لی، نتایج جدول )به طورک .بوده استدرصد نسبت به سال پایه همراه 

درصد نسبت به سال پایه(، کاهش  66/7تا  11/7کاهش سطح زیرکشت گندم آبی )کاهش 

افزایش  کاهنده، روند نسبت به سال پایه( درصد 07/7 تا 81/1سطح زیرکشت جو آبی )کاهش 

و در نهایت درصد نسبت به سال پایه(  21/0تا  30/1)افزایش فرنگی سطح زیرکشت گوجه

ترین از مهم نسبت به سال پایه( درصد 0/11تا  07/8افزایش سود ناخالص کشاورزان )افزایش 

 10تا  10 هایفرضپیش باای دانه ذرتمحصول افزایش قیمت سیاست کارگیری ه بپیامدهای 

 .هستنددرصد در شهرستان البرز 

با فرنگی از سیاست افزایش قیمت محصول گوجه به دست آمده( نتایج 1در جدول )

اعمال این سیاست بر الگوی  هایدرصد و اثرگذاری 10و  00، 80، 70، 10 هایفرضپیش

 ده شده است:کشت و سود ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک نشان دا
فرنگی بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان افزایش قیمت محصول گوجه های( اثرگذاری5جدول )

 (PMP)خروجی مدل  شهرستان آبیک
 میزان   مختلف هایفرضبا پیش فرنگیگوجهافزایش قیمت 

 تغییرات

 الگوی کشت 

 (haسال پایه )
 محصوالت

 %10 %70 %80 %00 %10 برگزیده

 مقدار 11331 11637 11121 11011 11011
 درصد -73/8 -16/0 -38/1 -00/6 -18/2 گندم آبی  17717

 مقدار 8160 8118 8336 8326 8312
0033 

 درصد -07/8 -76/0 -18/0 -12/1 -61/1 جو آبی
 مقدار 1831 1837 1821 1860 1813

1816 
 درصد 01/7 18/1 12/1 61/0 18/0 ایذرت دانه

 مقدار 1670 1601 1631 1201 1201
1110 

 درصد 18/0 13/6 01/3 71/10 68/17 فرنگی گوجه
 مقدار 760/1160 116/1811 813/1100 386/1210 308/1162

 *سود ناخالص 011/0112
 درصد 13/0 87/2 00/11 37/16 81/70

 .تاس هزار ریال 100*: سود ناخالص الگوی کشت برحسب پژوهشهای : یافتهمنبع
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و  00، 80، 70، 10 هایفرضپیششود که با اعمال (، مالحظه می1با توجه به نتایج جدول )

، 11، 20فرنگی، سطح زیرکشت این محصول به ترتیب درصد افزایش قیمت محصول گوجه 10

به  هکتار در سال پایه 1110یابد و از هکتار نسبت به سال پایه افزایش می 111و  111، 181

نسبت به  های باالفرضپیشآبی با اعمال و جو رسد، اما سطح زیرکشت گندم میهکتار  1201

از این شاخص برای محصول گندم آبی  به طوری که ،شودمی روروبهسال پایه با کاهش 

درصد کاهش را نشان  18/2تا  73/8که نسبت به سال پایه  رسدهکتار می 11011به  11331

هکتار  8312به  8160ت برای محصول جو آبی از همچنین، شاخص سطح زیرکش .دهدمی

نسبت به سال پایه را  ی سطح زیرکشت این محصولدرصد 61/1تا  07/8کاهش که  رسدمی

درصد قیمت  10تا  10افزایش  با ، در الگوی ارائه شدهباال. افزون بر نتایج کندبازگو می

افزایش بت به سال پایه به صورت جزئی نسای ذرت دانه محصولفرنگی، سطح زیرکشت گوجه

بدین معنی  است.همراه  کاهندهبا روندی یابد، اما این افزایش در سطحی باالتر از سال پایه می

ای )به علت رقیب بودن فرنگی سطح زیرکشت ذرت دانهدرصدی قیمت گوجه 10که با افزایش 

ایه افزایش درصد نسبت به سال پ 01/7 فرنگی در الگوی کشت منطقه(این محصول با گوجه

فرنگی درصدی قیمت گوجه 10و  00، 80، 70 هایفرضپیشیابد، اما در ادامه با اعمال می

کند و به ترتیب ای با روندی کاهنده نسبت به سال پایه تغییر میسطح زیرکشت ذرت دانه

درصد نسبت به سال پایه افزایش  12/0و  61/0، 12/1، 18/1 های یاد شدهفرضپیشاعمال 

 10فرنگی به میزان بیش از بد. نتایج گویای آن است که با افزایش قیمت محصول گوجهیامی

یابد، ای دیگر به صورت ناچیز نسبت به سال پایه افزایش نمیدرصد، سطح زیرکشت ذرت دانه

بلکه مقادیری منفی را به خود اختصاص خواهد داد که این امر بیانگر کاهش سطح زیرکشت آن 

فرنگی خواهد بود. درواقع با درصد افزایش قیمت محصول گوجه 10باالتر از  هایفرضپیشدر 

درصد، به علت صرفه اقتصادی باالیی  10فرنگی به میزان بیش از افزایش قیمت محصول گوجه

بر  افزونکشاورزان شهرستان آبیک  آمدخواهد  به دستاین محصول و تولید که از کشت 

از سطح  منطقه، تر گندم و جو آبی در الگوی کشتهبازدکاهش سطح زیرکشت محصوالت کم

در الگوی کشت  رافرنگی کاهند و محصول گوجهای نیز میزیرکشت محصول رقیب ذرت دانه

دهد ( نشان می1افزون بر این، نتایج جدل ) .کنندمیای ذرت دانه سطح کاسته شدهجایگزین 

 در پی آندرصد و  10تا  10ی هافرضپیش باگی فرنکه با افزایش قیمت محصول گوجه

 1/116076سود ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک از تغییرات به وجود آمده در الگوی کشت، 
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درصد را نسبت به سال  81/70تا  13/0رسد که افزایشی به میزان می هزار ریال 8/116230به 

هش سطح زیرکشت کاناشی از دهد. این میزان افزایش سود ناخالص کشاورزان، پایه نشان می

فرنگی گوجه تر گندم و جو آبی و جایگزین شدن سطح بیشتری از محصولبازدهمحصوالت کم

 . خواهد بوددر الگوی کشت  گندم و جو آبی تربازدهبه جای محصوالت کم

 زمینهرا در های آبیک و البرز شهرستانسازی رفتار کشاورزان همانند ،(1نمودار شماره )

فرنگی و گوجه راهبردیهای افزایش قیمت محصوالت ت طی اعمال سیاستتغییرات الگوی کش

. با توجه به این دهدنشان میدرصد  10و  00، 80، 70، 10های فرضپیش باای ذرت دانه

فرنگی در شهرستان شود که با اعمال سیاست افزایش قیمت محصول گوجهنمودار مالحظه می

و از سطح  شودبیشتر میح زیرکشت این محصول کشاورزان برای افزایش سطتمایل آبیک، 

، به طوری که با افزایش کاهندندم و جو آبی نسبت به سال پایه میزیرکشت محصوالت گ

درصد( سطح  10تا  10های فرضپیشفرنگی )طی اعمال هرچه بیشتر قیمت محصول گوجه

 ایرت دانهسطح زیرکشت محصول ذیابد. بیشتری از محصوالت گندم و جو آبی کاهش می

اما با روندی  ،سال پایهدر سطحی باالتر از نیزبه علت صرفه اقتصادی بیشتر از گندم و جو آبی 

تغییر  فرنگیافزایش قیمت گوجه درصد 10تا  10های فرضپیشنسبت به اعمال  کاهنده

ای تمایل ذرت دانه راهبردیکشاورزان شهرستان البرز نیز با افزایش قیمت محصول  کند.می

و از سطح زیرکشت گندم و جو  کردهخود را برای توسعه سطح زیرکشت این محصول بیشتر 

کاهند و در سطح زیرکشت تر( نسبت به سال پایه میآبی )به علت صرفه اقتصادی پایین

به نسبت مناسب محصول کنند. بازده را جایگزین می ایموردنظر محصول ذرت دانه

شود تا کشاورزان سطح زیرکشت این سبب میفرنگی در این شهرستان نیز گوجه

. الگوی رفتاری کنندحفظ  ی کشت منطقهمحصول را در سطحی باالتر از سال پایه در الگو

ای تمایل قیمت ذرت دانه پیوستهآن است که با افزایش  گویایکشاورزان شهرستان البرز 

شود. به یز منجر میفرنگی نکشاورزان به جایگزینی سطح زیرکشت این محصول به جای گوجه

ای، سطح شود که همزمان با افزایش قیمت ذرت دانه( مالحظه می1همین علت، در نمودار )

کند، به تغییر می کاهندهفرنگی در سطحی باالتر از سال پایه اما با روندی زیرکشت گوجه

سطح زیرکشت  درصد 10ای به بیش از ممکن است با افزایش قیمت ذرت دانهطوری که 

تر از سال پایه )با درصد تغییرات منفی( کاهش فرنگی در شهرستان البرز در سطحی پایینجهگو

 یابد.



  53همانند سازی پاسخ کشاورزان...                                                                              

 
 پس ازهای آبیک و البرز شهرستان درصد تغییرات الگوی کشت در( 1نمودار )

 ایفرنگی و ذرت دانهافزایش قیمت محصوالت گوجه اعمال سیاست 

های آبیک و البرز را پس شهرستان اخالص کشاورزان(، چگونگی تغییرات سود ن7نمودار شماره )

 ،10 هایفرضپیشبا ای فرنگی و ذرت دانهاز اعمال سیاست افزایش قیمت محصوالت گوجه

 دهد:درصد نشان می 10و  00، 80، 70

 

 
 های آبیک و البرز درصد تغییرات سود ناخالص کشاورزان شهرستان (2نمودار )

 ای فرنگی و ذرت دانهش قیمت محصوالت گوجهافزای پس از اعمال سیاست
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 راهبردیمحصوالت هر یک از شود با افزایش قیمت (، مالحظه می7با توجه به نمودار شماره )

درصد، سود ناخالص کشاورزان نسبت به  10تا  10 هایفرضپیشای با فرنگی و ذرت دانهگوجه

ایش سود ناخالص ناشی از افزایش قیمت یابد، به طوری که این میزان افزسال پایه افزایش می

درصد  10و  00آخر ) هایفرضپیشباشد و در مورد بررسی می راهبردیهر یک از محصوالت 

رسد. افزون بر این، نمودار افزایش قیمت نسبت به سال پایه( به بیشترین میزان ممکن می

وزن( تغییرات سود هم هایفرضپیش بادهد که در یک شرایط پایاپای )( نشان می7شماره )

فرنگی بیشتر از تغییرات گوجهمحصول  ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک در اثر افزایش قیمت

که  بوده استای ذرت دانهمحصول سود ناخالص کشاورزان شهرستان البرز در اثر افزایش قیمت 

ت و در نهایت حساسی برگزیدهالگوی کشت محصوالت این امر حساسیت بیشتر تغییرات 

سبت به تغییرات قیمتی محصول سود ناخالص کشاورزان شهرستان آبیک را نتغییرات 

 کند.فرنگی بازگو میگوجه

 گیری و پیشنهادهانتیجه
های آبیک و البرز )از توابع استان کنش کشاورزان شهرستانبررسی وا به منظور این تحقیقدر 

از ای( فرنگی و ذرت دانهت گوجههای قیمتی )افزایش قیمت محصوالقزوین( نسبت به سیاست

ای محصوالت کشاورزی و توابع تولید منطقه( PMPریزی ریاضی مثبت )برنامه رهیافت

(SWAP استفاده ) باای از سیاست افزایش قیمت ذرت دانه به دست آمدهشد. نتایج 

که سطح زیرکشت این محصول نسبت بود  آن گویایدر شهرستان البرز  مختلفهای فرضپیش

گندم آبی و جو آبی با کاهش  باال سیاستیابد، درحالی که با اعمال به سال پایه افزایش می

فرنگی نیز به سطح زیرکشت محصول گوجه. شوندمی روروبهسطح زیرکشت نسبت به سال پایه 

با ماند، ولی باقی میتر نسبت به گندم و جو آبی در سطحی باالتر از سال پایه مناسب علت بازده

افزون بر این،  .خواهد بودمختلف قیمتی همراه های فرضپیشاعمال  پس از کاهندهندی رو

مختلف در های فرضپیشبا فرنگی گوجهمحصول از سیاست افزایش قیمت  به دست آمدهنتایج 

 توسعهبا افزایش قیمت این محصول، تمایل کشاورزان برای که  نشان داد شهرستان آبیک نیز

دم و جو آبی تر گنبازدهشود و لذا از سطح زیرکشت محصوالت کمتر میسطح زیرکشت آن بیش

. کنندمیجایگزین در الگوی کشت فرنگی نظر را با محصول گوجهکاهند و سطح موردمی

ای را به فرنگی محصول ذرت دانه، کشاورزان شهرستان آبیک با افزایش قیمت گوجههمچنین

. این کنندر از سال پایه در الگوی کشت حفظ میعلت صرفه اقتصادی مناسب در سطحی باالت
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از سطح زیرکشت ذرت  ،باالتر هایفرضپیشدر فرنگی با افزایش قیمت گوجه در حالی است که

شود، به طوری که این میزان کاهش در سطحی باالتر از سال پایه و با ای نیز کاسته میدانه

به نتایج به طور کلی، گیرد. ورت میمختلف صهای فرضپیشاعمال نسبت به  کاهندهروندی 

از سیاست افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در توابع استان قزوین نشان داد که با  دست آمده

، کشاورزان برای دستیابی به سود بیشتر به افزایش سطح راهبردیافزایش قیمت محصوالت 

با بازده کمتر زیرکشت محصوالت کنند و از سطح زیرکشت این محصوالت تمایل پیدا می

 کاهند.می

های کارگیری و اجرای سیاسته شود که بمی دست آمده، پیشنهاد در پایان با توجه به نتایج به

فرنگی در مناطق مورد بررسی در جهت ای و گوجهذرت دانه راهبردیگذاری محصوالت قیمت

صورت گیرد، افزایش سود ناخالص کشاورزان، به صورت تدریجی )با افزایش تدریجی قیمت( 

 هایای ناشی از اعمال این سیاست اثرگذاریهو هزینه هاسودآوریکه ایجاد تعادل بین  چرا

افزون بر این، با توجه به اینکه  مراه خواهد داشت.تری را به هاجتماعی و اقتصادی مطلوب

ای منجر به کاهش سطح زیرکشت فرنگی و ذرت دانهگوجه راهبردیافزایش قیمت محصوالت 

ضرورت شود، تر گندم و جو آبی در الگوی کشت مناطق مورد بررسی میبازدهصوالت کممح

عرضه محصوالت،  برایهای مکملی مانند ایجاد بازار مناسب از سیاستهمزمان  طوربه  دارد

چون گندم و جو و عرضه  ایغلهتر اعطای تسهیالت بانکی با نرخ بهره پایین، عرضه ارقام پربازده

های منفی سیاست هایش و یا حذف اثرگذاریبرای کاههای تولیدی به کشاورزان دهنهابهنگام 

مت قی افزایشهمچنین، با توجه به اینکه  گذاری )کاهش تولید غالت( استفاده شود.قیمت

فرنگی منجر به افزایش سطح زیرکشت محصوالت با نیاز آبی باالتر )گوجه راهبردیمحصوالت 

شود، ( میالبرزای در الگوی کشت شهرستان یک و ذرت دانهدر الگوی کشت شهرستان آب

 برای، آبیک و البرز سود ناخالص کشاورزان سازیبیشینه تحقق هدفبر  بایستی افزونمی

 ، همزمان با اعمالآیندهپایداری و حفاظت از منابع آبی موجود و پیشگیری از بحران آب در 

های مناسب در بخش توأم از سیاستبه صورت کشاورزی  گذاری محصوالتقیمت سیاست

 (گذاری آب آبیاریو سیاست قیمت آب )مانند سیاست کاهش آب دردسترسمدیریت منابع 

تأثیرگذار خواهد  هنگامی کشاورزیگذاری محصوالت سیاست قیمت که چرا ،نیز استفاده شود

فزایش یابد. این های تولیدی انهاده دیگربود که قیمت نهاده آب نسبت به قیمت محصوالت و یا 

مستلزم کنترل  راهبردی گذاری محصوالتامر بیانگر آن است که اثربخشی سیاست قیمت
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، به منظور اجرایی شدن یاد شدهافزون بر موارد  .استدر بخش کشاورزی آب  قیمت نهاده

ها منفی این نوع سیاستهای راهبردی و کاهش اثرگذاریگذاری محصوالت قیمت هایسیاست

فرنگی و ذرت موجود به دلیل افزایش سطح زیرکشت محصوالت پرآب گوجهمنابع آبی دید ته)

های مسئول و بخش ترویج سازمان جهاد نهاد الزم است ،( در توابع استان قزوینایدانه

افزایش سطح آگاهی  برای ی راهای ترویجی مناسبسیاستی و روش ابزارکشاورزی استان قزوین 

ها با آبیاری و جایگزینی آننوین های نسبت به روش هستندپا نیز خرده آنانکشاورزانی که اغلب 

 های با نرخوامدادن اعطای تسهیالت و  .کارگیرنده ب کشتزارهادر سطح های سنتی آبیاری روش

های نوین کشتزارها به سامانهنیز در جهت تجهیز  کشاورزانبهره کم توسط بانک کشاورزی به 

گذاری محصوالت های قیمتمنفی سیاست هایکاهش اثرگذاری تا حد زیادی به ،آبیاری

 کند.در توابع استان قزوین کمک می راهبردی

 منابع
( شناسایی منابع نوسان قیمت تولیدکننده محصوالت 1833اردی بازار، ه. و مقدسی، ر. )

مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد کشاورزی )مطالعه موردی گوشت گوساله و ماکیان(. 
 .38-12(: 11)8المی واحد تبریز، اس

نشریه های پولی بر قیمت غذا در ایران. ( بررسی اثر سیاست1831زاده، م و خلیلیان، ص. )اعظم
 .122-130(: 1)7 اقتصاد و توسعه کشاورزی،

های حذف یارانه کود و سم و پرداخت مستقیم بر الگوی ( تاثیر سیاست1833بخشی، ع. )

رساله دکترای اقتصاد های زیست محیطی. تاکید بر پیامد ها باکشت و مصرف نهاده
 ، دانشکده اقتصاد کشاورزی و توسعه، دانشگاه تهران.کشاورزی

های ( تعیین ارزش اقتصادی آب آبیاری و پاسخ کشاورزان به سیاست1817پرهیزکاری، ا. )

دانشگاه  رزی،نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاوپایانقیمتی و غیرقیمتی در استان قزوین. 

 صفحه. 170زابل، دانشکده کشاورزی، 

( تحلیل اقتصادی اثرات توسعه تکنولوژی و مکانیزاسیون بر 1817. )م ،ا. و صبوحی ،پرهیزکاری

 .1-78(: 0)1، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزیتولید بخش کشاورزی استان قزوین. 

 سیاست اثرات تحلیل و آب بازار سازی( شبیه1817پرهیزکاری، ا. صبوحی، م. و ضیائی، س. )

مجله اقتصاد و توسعه آبی. کم شرایط تحت کشت الگوی بر آبیاری آب گذاریاشتراک
 .707-717(: 8)72، کشاورزی
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سازی پاسخ کشاورزان ( شبیه1818پرهیزکاری، ا. صبوحی، م. احمدپور، م. و بدیع برزین، ح. )

ری )مطالعه موردی: شهرستان زابل(. بندی آب آبیاگذاری و سهمیههای قیمتبه سیاست

 .160-126(: 8)73، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی

های کشاورزی بر الگوی کشت ( اثرات حذف یارانه نهاده1818بهار، ا. و خدابخشی، س. )پیش

 .18-63(: 7)6 تحقیقات اقتصاد کشاورزی،محصوالت زراعی شهرستان ورامین. 

آبیاری م های مناسب کتعیین راهبرد (1831)م. و ترکمانی، ج. صبوحی، م. سلطانی، غ. زیبایی، 

 .162-707: 16، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعهبا هدف حداکثر سازی منافع اجتماعی. 

بینی های معمول با تابع مثلثاتی در قدرت پیش( مقایسه روش1823مجاوریان، م. و امجدی، ا. )

با اثرات فصلی: مطالعه موردی مرکبات. سری زمانی قیمت محصوالت کشاورزی همراه 

 .08-67(: 71فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، )

های افزایش سطح زیر کشت کلزا در دشت نمدان تحلیل پیامد (1833)محسنی، ا. و زیبایی، م. 

مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع ریزی ریاضی مثبت. استان فارس: کاربرد برنامه
 .228-230)ب(: 02، طبیعی

بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصوالت  (1810ح. نجفی، ب. و دهباشی، و. )محمدی، 

 .718-781(: 1)11، پژوهشنامه اقتصادیکشاورزی بر متغیرهای کالن اقتصاد ایران. 

های آب کشاورزی از منابع آب ( ارزیابی سیاست1810موسوی، س. ن. و قرقانی، ف. )

های فصلنامه پژوهشی مثبت: مطالعه موردی: شهرستان اقلید. ریززیرزمینی، مدل برنامه
 .61-37(: 0)11، اقتصادی

های سنتی مقایسه روش (1817مهرجردی، م. و محمودی، س. )میرزایی، ع. ضیاآبادی، م. زارع 

مجله شده کشاورزی. های قیمت محصوالت گزینشبینی نوسانو الگوی ژنتیکی در پیش
 .1-13(: 7)2اقتصاد کشاورزی، 
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