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کاربرد فرضیهی بازیها در تعیین پایداری الگوهای زراعی
منطقه بوانات استان فارس با توجه به هدفهای اقتصادی،
اجتماعی و زیست محیطی
صفیه بهمن پوری ،محمد بخشوده

1

تاریخ پذیرش3131/3/31 :

تاریخ دریافت3131/33/31 :

چكیده
فعاليتهای کشاورزی گرچه سهم بسيار مهمي در توليد ناخالص داخلي کشورها دارند ولي همراه با تأثيرگذاریهای
جانبي زيستمحيطي نيز هستند .در طي سالهای اخير استفاده بيش از حد و غيرمعقول از مواد شيميايي در کشاورزی
و استفاده بيرويه از آب و بهکارگيری روشهای نامناسب آبياری وضعيت نگران کننده و ناپايداری را در
فعاليتهای کشاورزی کشور بهوجود آورده است .در اين پژوهش ،يک مدل برنامهريزی رياضي نشاندهندهی رفتار
اقتصادی کشاورزان و فرضيهی بازیها باهم ترکيب شده است تا تصوير واقعيتری از الگوهای زراعي با رعايت
جنبههای کشاورزی زيست محيطي و اقتصادی فراهم آيد .اين پژوهش راهحل بهينهيي برای هدفهای متناقض
کشاورزان و محيط زيست به عنوان دو مجموعهی بازيگر را بهدست ميدهد .دادههای مورد نياز از بهرهبرداران
نماينده منطقه بوانات ،در سال زراعي  2931-39و همچنين سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گردآوری شد.
کاربردهای چهار روش برای حل مسئلهی کشمکش نشان داد که دو گروه بازيگر ميتوانند به منظور ايجاد تعادل
ميان هدفهای متناقض شان به توافق برسند .افزون بر اين ،نتايج نشان داد ،در شرايطي که به اهداف اقتصادی و
زيست محيطي وزن يکسان داده شود ،ميزان کاربرد کود نيترات  4درصد و بازده برنامهای  22درصد نسبت به زماني
که تنها هدف اقتصادی مدنظر باشد کاهش مييابند .با توجه به يافتهها ،اهميت توجه به هدفهای زيستمحيطي
در بهينهسازی الگوی کشت الزم است زيرا هدفهای ديگر را نسبتا پوشش ميدهد و اين مهم مورد توجه
سياستگذاران قرار گيرد.
طبقهبندی .C53, Q15, Q01, C61 :JEL
واژههای کلیدی :الگوی زراعي ،شاخصهای پايداری ،تئوری بازیها ،منطقه بوانات

 1به ترتیب دانشجوی دکتری و استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز
Email: s.bahmanpouri@gmail.com
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مقدمه
بخش کشاورزی نقش مهمی در اقتصاد کالن ملی ،اشتغالزایی و تأمین غذای افراد جامعههای
مختلف دارد .بنابراین ،الزم است که از منابع و ابزارهای تولید در این بخش به بهترین نحو ممکن
استفاده شود تا ضمن کاهش در مصرف این منابع ،سودآوری و رفاه کشاورزان نیز افزایش یابد.
زیرا محدودیت منابع در بخش کشاورزی و نیاز به افزایش تولید محصوالت کشاورزی برای
پاسخگویی به نیازها و تقاضای فزایندهی ناشی از رشد جمعیت از یک سو و نیز ضرورت انجام
مبارزه ی مدیریت شده با آفات از سوی دیگر ،باعث شده تا فشار بر منابع تولید بخش کشاورزی
به فشار بر محیط زیست منجر شود (رضایی و همکاران1931 ،؛ نعمتی و قربانی .)1931 ،حد
بحرانی این فشار به طور عمده بهصورت استفاده گسترده از نهادههای شیمیایی میباشد؛ بهطوری
که هماکنون مهمترین جنبههای زیست محیطی نگرانکننده فعالیتهای کشاورزی ،استفاده از
نهادههای تهیه شده از بخش غیرکشاورزی همانند کودها و سموم شیمیایی میباشد (هالکیدس
و پاپادیموس.)7002 ،
در دو دهه اخیر توجه کارشناسان به پایداری کشاورزی افزایش یافته است .کشاورزی هنگامی
پایدار است که از لحاظ فنی امکان پذیر ،از نظر اقتصادی توجیهپذیر ،از نظر سیاسی مناسب ،از
جنبه مدیریتی اجراشدنی ،از دیدگاه اجتماعی پذیرفتنی و به لحاظ محیطی سازگار باشد
(کوچکی )1921 ،بحث پایداری در کشاورزی مفاهیم مختلفی را در برمیگیرد و ابعاد گوناگونی
را پوشش میدهد .کشاورزی پایدار شامل نقش مثبت تولید محصوالت کشاورزی در رشد
اقتصادی به همراه کاهش فقر ،حفظ منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست است (باقری و
همکاران .)1921 ،به طور کلی در کشاورزی پایدار دو هدف بنیادی ،تداوم تولید محصوالت
کشاورزی و کاهش اثرگذاریهای زیانبار زیست محیطی در بخش کشاورزی وجود دارد (خاتون
آبادی و امینی .)1921 ،پایداری به طور اعم سه بعد اقتصادی ،زیست محیطی و اجتماعی را در
برمیگیرد (لینمن و هرد.)1393 ،
در بیشتر کشورهای جهان اقدامهای گستردهای در جهت مصرف منطقی نهادهها ،حفظ محیط
زیست و توسعه کشاورزی ارگانیک صورت گرفته است .این اقدامها ،کارشناسان را به طراحی
سیاستهایی در جهت حفظ تعادل طبیعی و بقای آینده وادار کرده است .موفقیت کشاورزی
ارگانیک ،مستلزم شجاعت کارشناسان ،تصمیمگیران و عزم ملی در جهت اجرای آن است .در
همین زمینه در ایران نیز اقدامهایی صورت گرفته است از جمله در بند ح تبصره  1قانون بودجه
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سال  1921آمده است" :به منظور کاهش کاربرد سموم و کودهای شیمیایی و بهبود محیط
زیست معادل مبلغ  9درصد از  11/1میلیارد ریال در اختیار وزارت کشاورزی قرار گیرد تا برای
کمک به تحقیقات مربوط به مدیریت آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز و کنترل
بیولوژیک با آنها ،بررسی غذایی خاکهای زراعی کشور و طرحهای ترویجی و آموزشی مربوط
هزینه کند" (نجفی.)1921 ،
در بررسی پایداری،تنها بیشینه کردن یک هدف مدنظر نیست ،بلکه هدف بیشینه کردن ستاندهها
و کمینه کردن نهادهها (به طور نسبی و همزمان) است .این راهبرد با نقش پایداری یعنی
کاهش یا حذف استفاده از فراوردههای شیمیایی به ویژه کودها و سموم و همچنین کاهش
تخریب منابع آب و خاک ارتباط نزدیکی دارد .به طور معمول در کارهای عملی به منظور
دستیابی به پایداری ،ستانده (های) مطلوب بیشینه و در مقابل ستانده (های) نامطلوب و استفاده
از نهادههای تجدیدناپذیر و کمیاب و زیانبار کمینه میشود .به عبارت دیگر رسیدن به پایداری
مستلزم مقایسه سطوح تولید و نهادههای اقتصادی با سطوح نهادهها یا ستاندههای نامطلوب است
(الرا و میناسین.)1333 ،
بررسی و ارزیابیهای مختلفی در زمینه تعیین الگوی کشت پایدار صورت گرفته است ،از جمله
رضایی و همکاران ( ،)1931با استفاده سه راهبرد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی و با
بهرهگیری از روش الگوریتم ژنتیک به تدوین الگوی کشت بهینه استان خراسان رضوی پرداختند.
شیرزادی و همکاران ( ،)1931برای تعیین الگوی کشت دشت کاشمر از مدل برنامهریزی آرمانی
وزنی با در نظر گرفتن چهار هدف زیست محیطی و اقتصادی به طور همزمان استفاده کردند.
پژوهنده و همکاران ( ،)1930در پژوهش خود به تعیین الگوی بهینه کشت در شرکت دشتناز
ساری با هدفهای چندگانه پرداختند .در این پژوهش الگوی کنونی که در شرکت دشتناز
استفاده شد با دو الگوی بهینه که یکی همسو با میزان کاربرد کنونی و دیگری به میزان حد
بحرانی کاربرد کود و سم برآورد شده بودند ،مورد مقایسه قرار گرفتند .شوشتریان و
همکاران( ،)1993با استفاده از فرضیه بازیها به بررسی پایداری نظامهای زراعی با توجه به
هدفهای اقتصادی و زیست محیطی پرداختهاند .همچنین ،بریم نژاد و یزدانی ( ،)1999در
پژوهش خود با عنوان تحلیل پایداری در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی با استفاده از
برنامهریزی کسری ،برای استان کرمان به اندازهگیری پایداری پرداختند.
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جوپی و همکاران ( ،)7011در تخصیص زمین زراعی در یک منطقه در هند با راهبردهای سهگانه
پایداری از یک الگوی الگوریتم ژنتیک استفاده کردند و میزان زمین تخصیص داده شده در هر
راهبرد را با هم مقایسه کردند .در پژوهشی دیگر ،راگوس و سایکوداکیس ( ،)7003به کمینه
کردن تأثیرگذاریهای آسیب و زیانهای زیست محیطی در کشاورزی ،با رهیافت برنامهریزی
چندهدفه را مورد ارزیابی قرار دادند .این پژوهش امکان دستیابی همزمان به هدفها زیست
محیطی که شامل کاهش میزان کود و آب آبیاری با توجه به رسیدن به درآمد شایان پذیرش
برای کشاورز است را ارزیابی کرد .همچنین شرایدر ( ،)7002ساوور و همکاران ( )7009و
زیداروفسکی و همکاران ( )1391در تحقیقات خود به بررسی کیفیت آب با استفاده از فرضیه
بازیها پرداختند .در بررسیهای اخیر گرایش به سوی هدفها بیشتر دیده میشود که این
گرایشها در جهت کاهش استفاده از نهادههای بیرون از کشتزار و به بیان دیگر تالش در جهت
حفظ قابلیت و ظرفیت تولید برای یک فرایند تولید پایدار است .این گرایشها را میتوان به عنوان
هدفهای زیست محیطی مطرح در فرایند تولید نام گذارد .هدفهای زیست محیطی را میتوان
شامل کاهش استفاده از نهادههای شیمیایی همانند کودها و سموم شیمیایی و آب عنوان کرد
(صبوحی و خسروی1999 ،؛ بارتولینی و همکاران7002 ،؛ سامان.)7002 ،
شهرستان بوانات از توابع استان فارس است و با مساحت  1132کیلومتر مربع در شمال و شمال
شرقی استان فارس است که  91/9دصد خاک کل استان را به خود اختصاص داده است این
شهرستان از شمال و شرق به استان یزد و از جنوب هم به نی ریز و مرودشت و از غرب به خرم
بید محدود شده است .میانگین بارندگی در شهرستان ساالنه  720میلیمتر می باشد .خاک کل
اراضی قابل کشت شهرستان بالغ بر  10/000هکتار می باشد که درکل  97000هکتار آن زیر
کشت گیاهان زراعی و باغی است و میزان آیش ساالنه  9000هکتار می باشد .کل سطح زیرکشت
گیاهان زراعی  71000هکتار وکل سطح زیرکشت گیاهان باغی  1000هکتار می باشد .فعالیت
عمده مردم شهرستان کشاورزی و باغداری است .آب مورد نیاز برای کشاورزی از رودخانه بوانات
و قناتهای منطقه تامین میشود .کاربرد کودها و سموم شیمیایی در بعضی کشتزارهای این
منطقه بیش از حد مجاز میباشد که به طور معمول باعث آلودگی آبهای سطحی شده و از
منطقه خارج میشود (سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بوانات .)1939 ،از اینرو هدف این
پژوهش تعیین الگوی کشت بهینه شهرستان بوانات با راهبردهای سه گانه کشاورزی پایدار
(راهبردهای اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی) با استفاده از فرضیه بازیها است.
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بنابراین افزون بر تأکید بر حفاظت و پایداری محیطزیست منطقه از راه کمینه
کردن کاربرد کودهای شیمیایی ،ابعاد اقتصادی و اجتماعی پایداری نیز در قالب
بیشینهسازی درآمد و سود اقتصادی و ایجاد فرصتهای اشتغال مدنظر بودهاند.

روش تحقیق
در این پژوهش به منظور تعیین الگوی کشت بهینه ،از هدفهای پرشمار و متضادی استفاده شد.
نخستین جزء اقتصادی مدل ،مدل برنامهریزی خطی است که رفتار کشاورزان منطقه بوانات را
نشان میدهد .این مدل ماتریس بازده را برای فرضیه بازیها فراهم میآورد .بدین ترتیب ،استفاده
از فرضیه بازیها دومین جزء اقتصادی مدل است که بهدنبال حل کشمکش میان کشاورزان با
هدف بیشینهسازی سود اقتصادی است ،و محیط زیست که به دنبال کمینهسازی آلودگیهای
نیترات است .هرچند که پیشرفتهای بسیاری در روششناختی مدلهای برنامهریزی ریاضی
صورت گرفته است و کاربردهای متفاوتی از آنها در بررسیها و ارزیابیهای اقتصاد کشاورزی
وجود دارد ،سادگی و کارآیی مدل برنامهریزی خطی دلیل بهرهگیری از این مدل در این پژوهش
است .در این مدل ،تابع هدف بیشینهسازی سود اقتصادی کشاورزان ( )GMاست که به صورت
زیر نشان داده شده است:
n
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در این مدل به ترتیب  Pjقیمت محصول jام Yj ،عملکرد محصول  jام Cj ،هزینه حسابداری
تولید هر هکتار از محصول jام Xj ،سطح زیر کشت محصول  jام( X1سطح زیر کشت گندمX2 ،
سطح زیر کشت جو X3 ،سطح زیرکشت عدس X4 ،سطح زیر کشت خیار X5 ،سطح زیر کشت
سیب زمینی X6 ،سطح زیر کشت یونجه X7 ،سطح زیر کشت ذرت علوفهای و  X8سطح زیر کشت
لوبیا قرمز) LAND ،میزان کل زمین منطقه ،Lj ،شمار مورد نیاز از نیروی کار برای هر هکتار
محصول L ،میزان کل نیروی کار موجود Nj ،میزان کاربرد کود نیترات مورد نیاز برای هر هکتار
محصول N ،میزان کل کود نیترات موجود Cj ،میزان سرمایه نقدی مورد نیاز برای هر هکتار
محصول که برابر با هزینه متغیر میباشد C ،میزان کل سرمایه نقدی موجود Sj ،میزان کاربرد
سم مورد نیاز برای هر هکتار محصول S ،میزان کل سم موجود است .در این مدل تابع هدف،
بازده مورد انتظار را حداکثر میکند .از معادله ( )7تا ( )2محدودیتهای فنی را لحاظ میکند.
در مرحلهی بعد با توجه به الگوی بهینه مقدار بازه برنامهای را به عنوان یک قید به مدل اضافه
میکنیم و مدل را با هدف بیشینه کردن اشتغال اجرا میکنیم با توجه به شمار نیروی کار بهینه
و شمار نیروی کار موجود که در اجرای در برنامه اول بهدقت برابر بودند 11 ،سناریو را تعریف
کردیم که برپایه این سناریوها در هر اجرای مدل یک بازده برنامه ای و میزان کاربرد نهادههای
شیمیایی متناسب با شمار نیروی کارهای داده شده در مدل به عنوان یک محدودیت ،ماتریس
بازده برای روش فرضیه بازیها بهدست میآید .در این پژوهش ،کشاورزان و محیط زیست دو
گروه از تصمیم گیرندگان بودند که بهعنوان دو بازیگر در موقعیت کشمکش قرار داشتند .چندین
مجموعه از عملیات مدیریتی کشاورزی (بهعنوان نظام کشاورزی) جایگزینهایی هستند که هر
یک هدفهای اقتصادی و زیستمحیطی متفاوتی دارند .مسئله ،یافتن راهحل توافقی میان
جایگزینهای موجود است که بهترین پیامد را برای دو گروه بازیگر ارائه کند .هدف اقتصادی،
بازده برنامهیی است که از مدل برنامهریزی خطی ،همانطور که در باال اشاره شده است ،بهدست
میآید و میان صفر و یک بهنحوی عادی میشود که بیشترین مقدار بازده برنامهیی به  1و
کمترین آن به صفر تعلق میگیرد .هدف زیستمحیطی ،فراسنجه زیستمحیطی پیشگفته است
که میان صفر و یک بهنحوی عادی میشود که  1نشاندهندهی بدترین حالت و صفر
نشاندهندهی بهترین حالت فراسنجه یادشده باشد (شوشتریان و همکاران.)1993 ،
با رگرس کردن هدف اقتصادی به عنوان تابع  f1بر هدف زیست محیطی به عنوان تابع  f2مرز
پارتو بهدست میآید .مرز پارتو توسط تابع مقعر و باتاکید کاهشی g

در فاصلهی ]*[d1,f1
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مشخص میشود که در آن  g(f1*)=d2و ) f2*=g(d1است (نمودار .)1برخی مواقع بردار  dبه عنوان
بردار منافع در حالت نامتقارن (وضعیت موجود) در نظر گرفته میشود و ترکیبی از سودهای
بازیگرها در حالتی که به یک توافق کلی نمیرسند .در این موارد ،مجموعهی سودهای ممکن ،S
به مجموعهی  S+که در زیر تعریف شده است ،محدود میشود .چرا که هیچ بازیگر عاقلی ،توافقی
را که برتر از حالت ناتوافقی یا وضعیت موجود است ،نمیپذیرد (راکوئل و همکاران.)7002 ،
() 9


) ( f1 , f 2
 S, f  d 


f

S   f 


که بردار  dبه عنوان برترین نتایج ممکن دو گروه هدف انتخاب شود ،آنگاه  S+=Sخواهد بود
(راکوئل و همکاران .)7002 ،در این زمینه چهار روش ارائه شدهاست که در ادامه توضیح داده
شده است و در این پژوهش از این چهار روش استفاده شد.

شکل ( )1مرز پارتوی دو بازیکن در موقعیت تعارض

روش اول:
جان نش تعریف راهبرد بهینه را تعمیم داد که با آن میتوان در هر بازی دو نفره و بدون همکاری
تعادل را پیدا کرد .بعضی از محققان مدل اولیهی نش را توسعه دادند و آن را اصالح کردند.
بهعنوان مثال ،راهحل نامتقارن نش توسط هارسانی و سلتن ( )1327معرفی شد که در این روش
میتوان چانهزنی دو طرف را با نیروهای متفاوت تعیین کرد .در این راهحل ،یک نقطهی منحصر
به فرد روی مرز پارتو به گونهیی تعیین میشود که حاصلضرب سودها ،بیشینه شود .راه حل
نش حل منحصر بهفرد مسئلهی بهینهسازی زیر است:
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Max : ( f1  d1 ) w1 ( f 2  d 2 ) w2
s.t.

() 3

*d1  f1  f1
) f 2  g ( f1

 w1و  w2وزنهای نابرابر است که به هر یک از بازیکنها داده میشود .جمع وزنها برابر با یک
است .هر بازیکنی که دارای وزن بیشتری باشد ،در تابع هدف دارای اهمیت بیشتری است
(هارسانی و سلتن1327 ،؛ راکوئل .)7002 ،اگر  f1= d1و * f1=f1باشد ،تابع هدف برابر صفر و
برای همهی مقادیر )* ،f1 ( d1,f1تابع هدف مثبت است .در صورتی که محدودیت دوم،
) ،f2=g(f1در تابع هدف جایگزین شود ،مسئله به صورت تکبعدی زیر در میآید و با یک الگوریتم
جستجوی سادهی تکبعدی میتوان آن را حل کرد
روش دوم:
کاالی و اسمورودینسکی ( )1321راهحل پیشنهادی نش را تعمیم داده و روش جدیدی برای
یافتن نقطهی توافق بازیکنان ارائه دادهاند .در این روش یک پارهخط میان نقطهی نبود توافق
( )d1,d2و نقطهی مطلوب یا ایدهآل (* )f1*,f2رسم میشود .نقطهی برخورد این پارهخط با مرز
پارتو بهعنوان پاسخ میانه معرفی میشود (عرض از مبدا این پارهخط با مرز پارتو) .پس با حل
رابطهی زیر در فاصلهی (* ،)d1,f1پاسخ میانه بهدست میآید.
()10

d2  ( f1*  d2 ) / ( f1*  d1 ) ( f1  d1 )  g ( f1 )  0

اگر هدفها عادیسازی شود ،آنگاه d1=d2=0و  f1*=f2*=1میشود .بنابراین دو هدف  𝑓̅1و  𝑓̅2در
طول پارهخطی که پارهخطی که نقطهی نبود توافق و نقطهی ایدهآل را به هم وصل میکند ،با
نرخ همسانی افزایش مییابد .این نظریه منجر به شکلگیری راهحل نامتقارن کاالی
اسمورودینسکی ( )1321شده است که محل برخورد مرز پارتو و پارهخط مستقیم زیر پاسخ
بهینه بهدست میآید (راکوئل:)7002 ،
()11
g ( f1 )  (w2 / w1 ) f1
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روش سوم:
آنبارسی ( ،)1339راهحل سطوح یکنواخت را ارائه داد که در آن پارهخطی از نقطهی نبود توافق
آغاز میشود و  S+را به دو قسمت برابر تقسیم میکند (شکل  .)7اگر وزن هدفها با هم برابر
نباشد )  ، (𝑤2 ≠ 𝑤1آنگاه مساله بهصورت نامتقارن درمیآید و بایستی به گونهیی حل شود
که نسبت مساحت دو قسمت ،برابر  𝑤2 /𝑤1باشد .بنابراین پاسخ بهینه ،ریشهی معادلهی غیر
خطی زیر در فاصلهی است (آنبارسی:)1339 ،
()17

x
w2   g (t )dt  1/ 2( x  d1 )(g( x)  d 2 ) 
 d1

f1
 w1   g (t )dt  ( f1*  x)d 2  1/ 2( x  d 2 )(g(x)  d 2 ) 
 x

*

روش چهارم:
راهحل زیان برابر تعمیم دیگری از راهحل نش است که توسط چان ( )1399ارائه شده است .این
راهحل ،در آغاز برای حالتی معرفی شد که هدفها دارای وزنهای یکسانی بودند و هر دو گروه
بهطور همزمان و با سرعت یکسان ،به یک توافق میرسیدند .اما در راهحل نامتقارن ،هدفها
دارای وزنهای متفاوتی است )  (𝑤2 ≠ 𝑤1دراین روش ،نقطهی )) (f1,g(f1روی مرز پارتو
بهصورت زیر تعیین میشود (راکوئل:)7002 ،
*
*
()19
( f1  x)w1  ( f 2  g ( x))w2

شکل ( )2راهحل سطوح یکنواخت
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بدین منظور دادههای مربوط به هزینه و درآمد محصوالت کشاورزی بهرهبرداران منطقه بوانات
در استان فارس در سال زراعی سال  1937-39استفاده شد .دیگر منابع آماری از سازمانهای
مختلف از جمله جهاد کشاورزی استان فارس و شهرستان بوانات و همچنین به صورت مصاحبه
با کشاورزان و کارشناسان مربوطه گردآوری شد .همچنین ،برای تجزیه و تحلیل دادهها از
نرمافزارهای  Mathcad 14 ,GAMS 23.7استفاده شده است.

نتایج و بحث
در این پژوهش در آغاز با استفاده از مدل برنامهریزی خطی با توجه به سناریوهای تعریف شده
هدف اقتصادی و اجتماعی بیشینه شد و میزان کاربرد کود شیمیایی در هر سناریو بهدست آمد.
جدول ( ،)1نشاندهندهی سناریوهای انتخاب شده برای هدف اجتماعی (بیشینه کردن شمار
نیروی کار) میباشد که کمینه این مقادیر از اجرای مدل در مرحلهی اول با هدف بیشینه کردن
بازده برنامهای میباشد که بهدقت برابر با کل نیروی کار موجود در منطقه بود و میزان بیشینه
آن نیز با بیشینه کردن شمار نیروی کار با توجه به هدف بیشینه بازده برنامهای (برنامهریزی دو
هدفه) ،بهدست آمد .اختالف این دوعدد محاسبه و این فاصله به  10قسمت تقسیم شد و براساس
این مقادیر سناریو تعریف شد.
جدول ( ، )7اجرای هر سناریو را نشان میدهد .همانطور که در ردیف سوم مشاهده میشود
مقدار بازده برنامهای تا سناریوی پنجم روندی افزایشی داشته به صورتی که از مقدار 1219/13
میلیارد ریال در سناریوی اول با  719209نفر نیروی کار به  1313/99میلیارد ریال میرسد و
پس از آن با افزایش شمار نیروی کار ،کاهش مییابد به طوری که در سناریوی آخر با شمار
بهینهی نیروی کار ( 123399نفر) به  1911/12میلیارد ریال میرسد.
با توجه به نتایج اجرای مدلها برای الگوی کشت مشاهده میشود که محصوالت گندم ،یونجه و
ذرت علوفهای از الگوی کشت حذف شدهاند و دو محصول جو و خیار همزمان با افزایش نیروی
کار و بازدهبرنامهای ،سطح زیر کشتشان در حال افزایش است و در سناریوی پنجم سطح زیر
کشت جو  1339/97هکتار و خیار  1139/01هکتار میباشد .پس از این سناریو سطح زیر کشت
این دو محصول هم کاهش یافته است .محصول عدس با سطح زیر کشت  719/31هکتار در
الگوی آخر وارد شده است و محصول ذرت علوفهای تنها با سطح زیر کشت  109/91هکتار در
الگوی اول میباشد .لوبیا قرمز نیز از سناریوی ششم به بعد که سطح زیر کشت دو محصول جو

کاربرد فرضیه بازی ها119...

و خیار کاهش مییابد وارد الگوی کشت میشود و همزمان با افزایش شمار نیروی کار ،سطح زیر
کشتاش افزایش مییابد به طوری که در سناریوی اخر به  12123/01هکتار میرسد.
جدول ( ،)9مقدار بازده برنامهای و میزان کاربرد کود نیترات را در سناریوهای مختلف نشان
میدهد .همان طور که مشاهده میشود با افزایش بازده برنامهای ،سطح زیر کشت خیار افزایش
مییابد که چون این محصول برای رشد ،نیاز به نهادههای شیمیایی مانند کود دارد پس میزان
کاربرد کود هم تا سناریوی پنجم افزایش مییابد .بیشترین میزان کاربرد کود نیترات در سناریوی
پنجم  2/7927میلیون کیلوگرم میباشد .نتایج نشان داد ،افزایش بازده ناخالص منجر به افزایش
کاربرد کود شیمیایی میشود و این نشاندهنده تعارض میان هدفهای زیست محیطی و
هدفهای بهره برداران (افزایش بازده برنامهای) است؛ اما از سوی دیگر این افزایش بازده برنامهای
همراه با افزایش استفاده از نیروی کار و اشتغال میباشد که این از نظر اجتماعی مطلوب خواهد
بود.
در جدول ( )1ماتریس نتایج عادیسازی شده برای  11سناریو نشان داده شده است .همانطور
که در این جدول نیز دیده میشود ،وزنهای باالتر به جنبهی زیست محیطی در مسئلهی
کشمکش ،سودهای اقتصادی کمتر و شاخصهای زیستمحیطی کمتری را به دنبال دارد .به
بیان دیگر اهمیت بیشتر به جنبهی زیست محیطی مسئلهی تولید باعث میشود تا آلودگی
شیمیایی در الگوهای زراعی کمتر باشد.
به منظور برآورد مرز پارتو ،هدف اقتصادی عادیسازی شده بر هدف زیست محیطی عادیسازی
شده برای  11راه حل بهینه شده رگرس شد تارابطهی زیر به دست آید:
f2=1.0044-0.8983f1
ضریب تعیین مرز پارتوی برآورد شده برابر  0/3و با احتمال  33درصد معنی دار است .در این
رابطه f1 ،و  f2به ترتیب نشاندهندهی هدفهای اقتصادی و زیست محیطی است .در این مرحله
با تخصیص  11وزن نابرابر به هدفهای اقتصادی و زیستمحیطی با فاصلههای  0/1مسئلهی
کشمکش میان دو گروه بازیگر حل شد .بدین منظور از چهار روش پیشگفته برای حل مسئلهی
فرضیه بازیها بهره گرفته شد که ماتریس نتایج برای  11سناریوی انتخابی در جدول ( )1نشان
داده شده است.
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جدول ( )3شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی برای سناریوهای مختلف
سناریو

سطح زیر
کشت(هکتار)

نیروی کار (نفر-
روز)

بازده برنامه ای (میلیارد
ریال)

کود نیترات (میلیون
کیلوگرم)

1
7
9
1
1
1
2
9
3
10
11

2271/91
2207/11
3270/19
11292/22
19211/11
11021/71
11131/31
12911/12
19191/71
13111/91
70111/39

719209
712991
730313
911192
999711
911919
991121
103033
197272
111911
123399

1219/13
1992/92
1311/91
1391/91
1313/99
1311/12
1312/31
1931/17
1911/3
1999/92
1911/12

1/0129
1/7111
1/1392
1/3173
2/7927
2/7990
2/0119
1/9391
1/2911
1/1117
1/9231

منبع :یافتههای تحقیق

جدول( )4ماتریس نتایج عادیسازی شده برای سناریوهای مختلف
سناریو

زمین استفاده شده (هکتار)

نیروی کار (نفر-
روز)

بازده برنامه ای

کود نیترات

1
7
9
1
1
1
2
9
3
10
11

2271/91
2207/11
3270/19
11292/22
19211/11
11021/71
11131/31
12911/12
19191/71
13111/91
70111/39

719209
712991
730313
911192
999711
911919
991121
103033
197272
111911
123399

0
0/19
0/21
0/92
1
0/37
0/29
0/11
0/11
0/99
0/71

1
0/99
0/11
0/72
0
0/01
0/12
0/91
0/11
0/19
0/29

منبع :یافتههای تحقیق

همانطور که انتظار میرود ،وزنهای باالتر به هدفهای زیست محیطی باعث فشار کمتری بر
منابع و آلودگی شیمیایی کمتری به محیط زیست میشود .از سوی دیگر ،اگر وزن بیشتری به
هدفهای اقتصادی تخصیص داده شود ،کشاورزان سودهای اقتصادی بیشتری کسب میکنند و
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زمین بیشتری را زیر کشت میبرند .همچنین فشار بر منابع افزایش مییابد ،نیترات بیشتری به
محیط زیست وارد میشود.
جدول( )5ماتریس نتایج حل مسئلهی کشمکش برای سناریوهای مختلف
روش اول

وزن

روش سوم

روش دوم

روش چهارم

W1

W2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

F1

F2

1
0/3
0/9
0/2
0/1
0/1
0/1
0/9
0/7
0/1
0

0
0/1
0/7
0/9
0/1
0/1
0/1
0/2
0/9
0/3
1

1
1
0/93
0/29
0/12
0/11
0/11
0/99
0/77
0/11
0

0/1
0/1
0/7
0/9
0/1
0/1
0/1
0/2
0/9
0/3
1/001

1/11
0/33
0/92
0/21
0/11
0/19
0/11
0/91
0/7
0/1
0

0
0/11
0/77
0/99
0/17
0/17
0/19
0/27
0/97
0/31
1/001

1/1
0/33
0/99
0/22
0/11
0/11
0/11
0/99
0/77
0/11
0

0/01
0/11
0/71
0/91
0/11
0/11
0/1
0/2
0/9
0/3
1/001

1
0/3
0/91
0/27
0/17
0/19
0/17
0/97
0/77
0/11
0

0/1
0/13
0/72
0/91
0/11
0/17
0/17
0/21
0/9
0/3
1/001

منبع :یافتههای تحقیق

جدول ( )1به طور خاص عملیات کشاورزی توافقی به دست آمده مربوط به  11وزن مختلف را
نشان میدهد ،هنگامی که دیدگاه اقتصادی نسبت به دیدگاه زیست محیطی اهمیتهای متفاوتی
دارد .از آنجا که راهحل ارائه شده از چهار روش مختلف حل مسئله کشمکش که در روش تحقیق
بیان شد ،اختالف چندانی با هم ندارند ،تنها نتایج مربوط به روش اول (راه حل نش) در جدول
( )1نشان داده شدهاست.
با هماهنگسازی مقدار بازده برنامهای و میزان کود مصرفی که از راه حل نش بهدست آمده است
و مقادیری که این دو شاخص در سناریوهای مختلف دارا هستند ،الگوهای کشت بهینه پیشنهاد
شدهاست.
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همانطور که در جدول ( )1آورده شده است اگر برای برنامه ریز اولویت رسیدن به هدفها
اهمیتی نداشته باشد ( ،)w1=w2=0.5الگوی کشت ارائه شده در سناریوی  ،3توصیه میشود.
در این سناریو  197272 ،نفر نیروی کار برای هدف اجتماعی تعیین شده است و با توجه به این
شمار نیروی کار بازده برنامهای بهینه  1921/91میلیارد ریال محاسبه شده است .در الگوی کشت
بهینه هم محصول جو با  9132/19هکتار سطح زیر کشت ،خیار با  9111/11هکتار و لوبیا قرمز
با  11192/09هکتار سطح زیر کشت میباشند .بنابراین بسته به نظر برنامه ریز و تصمیم گیرنده
و این که دنبال چه هدفهایی باشد ،هر یک از الگوهای پیشنهاد شده میتواند به کار گرفته شود.

نتیجهگیری و پیشنهادها
اجرای یک مدل برنامهریزی خطی و هم چنین استفاده از فرضیه بازیها امکان بررسی همزمان
سودهای اقتصادی کشاورزان و پفراسنجههای زیست محیطی را در این بررسی فراهم آورد .دو
هدف متناقض برای بازی در نظر گرفته شد :بازده برنامهیی به عنوان هدف اقتصادی و میزان
کاربرد کود به عنوان هدف زیست محیطی .با حل مسئلهی کشمکش با استفاده از مجموعه
وزنهای مختلف به هدفهای اقتصادی و زیست محیطی ( )w1,w2چندین جایگزین برای الگوی
کشت کنونی به منظور بهبود در شاخصهای پایداری ارائه شد .همان طور که عنوان شد ،تأمین
هدف بازده برنامهای باال که با افزایش به کارگیری نیروی کار همراه است ،باعث شده است تا
تعقیب هدفهای بهرهبرداران با افزایش اشتغال (هدف اجتماعی) توأم باشد که از نظر
سیاستگذاران این مسئله مهم میباشد .همین امر باعث شده است تا به رغم تعارض میان
هدفهای بهره برداران و هدفهای زیستمحیطی ،میان هدفهای بهره برداران و هدفهای
سیاستگذاران به واسطه افزایش اشتغال همبستگی مثبت ایجاد شود.
نتایج این پژوهش نشان داد ،با به کارگیری سیاستهای مناسب میتوان کشاورزی منطقه را به
سمت پایداری هدایت کرد .افزون بر این ،نتایج به دست آمده از الگوی برنامهریزی ،هماهنگ با
نتایج بررسیهای کهنسال و زارع ( ،)1992است و نشان میدهد که کشاورزان منطقه مورد نظر
در تدوین الگوی کشت کنونی خود به ویژگیهای زیستمحیطی و پایداری منطقه چندان توجهی
ندارند ،بهطوری که حرکت به سمت پایداری از تنوع کشت منطقه خواهد کاست و شماری از
گیاهان زراعی را از الگوی کشت بهینه ناشی از روش برنامهریزی خطی ساده و الگوی کشت
کنونی منطقه حذف میکند .به عبارت دیگر برای حرکت به سمت پایداری در منطقه یادشده
باید به سمت تخصصی شدن کشت برخیگیاهان زراعی و تولید محصوالت خاص سازگار با امکانات
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منطقه حرکت کرد .بهمنظور حفاظت و حراست از محیط زیست و منابع کشاورزی و پایداری
نظامهای کشاورزی تغییر در دیدگاه کشاورزان با فراهم آوردن دانش مربوط برای آنان ضروری
است.نتایج این پژوهش نشان دادکه با استفاده از فرضیه بازیها میتوان با معرفی شاخصهای
پایداری ،الگوی کشتی را تدوین کرد که ضمن ممکن ساختن کسب سود الزم و ایجاد اشتغال،
استفاده از کمترین نهادههای شیمیایی را میسر سازد .لذا در راستای کشاورزی پایدار ضرورت
دارد کودهای شیمیایی کمتری در منطقه توزیع و کودهای زیستی (بیولوژیک) مناسبی ترویج،
توزیع و جایگزین آنها شود.
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