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 چكيده
باشد. با توجه به اهمیت است، کشت خشخاش می روبروکه امروزه کشور افغانستان با آن  پرشمارییکی از مشکالت 

گروه  بنایمهای جایگزین کشت خشاش بر سیاست ارزیابیبه  بررسیاین بین المللی موضوع کشت خشخاش، در 
ریزی ( و مدل برنامهPMPهای متفاوت اجتماعی اقتصادی افغانستان با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت )

ری یگهای مورد نیاز از کشاورزان خشخاش کار استان دایکندی بخش کیتی به روش نمونهخطی پرداخته شد. داده
 گیری تصادفیدر مرحلۀ دوم، با استفاده از روش نمونهو آوری شد. در مرحلۀ اول هفت آبادی انتخاب  گردای خوشه
همچون سناریوهای ورود ذرت هیبرید به الگوی کشت های خشخاش کار انتخاب شدند. سیاست کشاورز 231ساده، 

قیمتی  هایگزین زعفران در کنار سیاستبا و بدون کشت خشخاش، افزایش عملکرد گندم و سیاست کشت جای
د مانند ذرت هیبری هاییمحصولاستفاده از داد که همچون افزایش قیمت گندم درنظر گرفته شد. نتایج نشان 

های افزایش قیمت و عملکرد گندم ( را جبران کند و سیاست%54 نزدیک بهتواند تا حدودی این کاهش درآمد )می
افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم  تأثیرنشان داد که 

های توأم افزایش قیمت و عملکرد گندم، تأثیر بیشتری بر کاهش کشت خشخاش دارد. اعمال سیاستو باشد می
 دووه برای مزرعه نماینده گر به ویژهشرایط کنونی، یک جایگزین جدی برای خشخاش  درزعفران،  همچنین

کیلوگرم( شود،  4هزار افغانی به ازای هر من )هر من حدودا  08اگر قیمت سرمزرعه خشخاش باالتر از  اما باشدمی
حذف  امکانمحصول های طرف عرضه تنها با سیاست بنابراین تواند یک محصول جایگزین باشدزعفران هم نمی

  . شودتوجه  بیشترنیز  تقاضا نظارتمدیریت و های سیاست به کشت خشخاش وجود ندارد و بایستی

 JEL:  C02,C61,O21بندی طبقه

 ریزی مثبت، افغانستانکشت جایگزین، برنامهسیاست خشخاش، : کليدی هایواژه
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 مقدمه

 و موقعیت از متمادی سالیان طول در اما است دامداری و کشاورزی بر متکی کشوری افغانستان

ارزش افزوده کشاورزی این کشور در  نشده است. ایاستفاده گونههیچ افغانستان باالی ظرفیت

های متمادی افزایش چشمگیری هزار دالر امریکا بوده و طی سال 94899معادل  4102سال 

 و کشاورزی هایتوانمندی ساختن بالفعل جایه ب اخیر، دهه دو از بیش طی نداشته است. در

 هیافت رشد آن در جنگ و( خشخاش) موادمخدر تولید بیچارگی، و فقر کشور، این سرشار منابع

ها و ها، رومیها، چینیها، پارتگیاه خشخاش از دو هزار سال پیش از میالد مسیح، مصری. است

به  0994عنوان داروی مخدر شناخته و لفظ افیون را به آن داده اند. از سال ه ها آن را بژاپنی

هزار  410بعد، کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولید کننده این محصول با سطح زیر کشت 

 طوری که نسبته که تولید آن طی زمان افزایش داشته است ب به شمار آمد 4102هکتار در سال 

 و اقتصاد (. کارشناسان4102، متحد داشته است )سازمان ملل افزایش ددرص ده ،4102 سال به

 وینتد و تنظیم را خشخاش تولید چنگال از افغانستان رفت بیرون هایراه از یکی توسعه، علم

 جامعه اگر بر این باورند، آنان. دانندمی کشور این در جایگزین کشت برای همگانی راهبرد یك

 محصوالت بهترین تولید ظرفیت افغانستان ،کند مبارزه مواد مخدر عرصه در صادقانه جهانی

 حدود تا  اقتصادی نظر از و صادر خارج به را خود محصوالت تواندمی و دارد منطقه در را زراعی

  برسد. شکوفایی و رشد به زیادی

افغانستان در سطح زیر کشت خشخاش  هایوالیتوالیت هلمند در افغانستان مقام اول را در بین 

هکتار داراست. بادغیس، قندهار، ارزگان و ننگرهار رتبه های بعدی را دارند. همچنین  81408با 

کاهش یافته است. والیت جوزجان  00به  02کشت خشخاش از  بدون هایوالیت، 4102در سال 

خشخاش کشت کرده است هکتار  219، 4102که در شمال افغانستان واقع شده است، در سال 

 ، هیچ زمینی را برای کشت خشخاش اختصاص نداده بود. 4102در حالی که این والیت در سال 

، نشان داده (0)هکتار، تن و سهم هر منطقه در جدول  حسبای کشت خشخاش بر توزیع منطقه

افغانستان  شرق و غرب جنوب، هایمنطقه  به مربوط خشخاش کشت از درصد 98 شده است.

 22 تنهایی سهم تن به 4290هزار هکتار و تولید  008 کشت با جنوب  هایمنطقه . باشدمی

 هایمنطقه  آن از پس است داده اختصاص خود به 4102در سال  را خشخاش کشت درصدی از

 قرار بعد هابیرتبه در تن 280 و 0009 تولید و هکتار هزار 08 و 20 با ترتیب به شرق و غرب

 درصد 01 کشت زیر سطح که دهدمی نشان 4102 و 4102 سال دو تولیدات مقایسه. اندگرفته



  

 

 

 

 

 

 1سیاست مدیریت و نظارت...

دایکندی  ، والیتدر مرکز افغانستان .دهدمی نشان را افزایش درصد 20 تولیدمیزان  و افزایش

ت این والی ناحیه جغرافیایی به نام ولسوالی تقسیم شده است. 9و به  یك والیت نو تاسیس است

 مرکز در دایکندی . والیتمرکز آن شهر نیلی است کیلومتری کابل واقع شده است. 001در 

داشته  مساحت مربع کیلومتر 02222والیت  باشد. اینمی واقع افغانستان کوهستانی هایمنطقه

 است کوهستانی نیمه یا کوهستانیهای منطقه والیت این درصد 2/92یا  والیت نزدیك به همهو 

)پالن انکشافی والیتی افغانستان،  تری قرار داردمین امنیت در وضعیت مناسبأکه به لحاظ ت

 (.0082والیت دایکندی، بخش اول، 
 افغانستان در خشخاش کشت یا منطقه عیتوز (1) جدول

Table1:Regional distribution of Opium cultivation in Afghanistan  

مناطق کشور 

 افغانستان

Regions of 

Afghanistan 

2015 2016 

 هکتار 

Hectare 

 سهم

Share 

 تن 

Tonne 

 سهم

Share 
 هکتار 

Hectare 

 سهم

Share 

 تن 

Tonne 

 سهم

Share 

 جنوب

South 
119765 66% 1928 58% 117987 59% 2591 54% 

 غرب

West 
44308 24% 722 22% 51067 25% 1139 24% 

 شرق

East 
12242 7% 447 13% 17608 9% 571 12% 

 شمال شرقی

Northeast 
4056 2% 161 5% 6298 3% 196 4% 

 مرکزی

Central 
321 0.2% 13 0.4% 398 0.2% 18 .4% 

 شمال

North 
1875 0.8% 72 1.6% 7951 3.8% 278 5.6% 

 کل

Total 
182527 100% 3343 100% 201309 100% 4793 100% 

 Source: UNODC report on Opium cultivation, 2016          4102 خشخاش، کشت از UNODC گزارش: منبع

 

دولت این کشور باید در دهد که روند افزایش سطح زیرکشت تولید این محصول نشان می

 مدیریت و نظارتهای های خود در مورد کاهش تولید خشخاش بازنگری کند. یکی از راهسیاست

اشد بمی کشاورزانکشت خشخاش استفاده از جایگزینی محصوالت مختلف در الگوی کشت بر 

 سال نیم و چهار طی و تصمیم در جهت کشت خشخاش اثرگذار است. هرچند آنانکه بر درآمد 

 از برخی در و است کرده اجرا را مخدر مواد جایگزین کشت برنامه افغانستان دولت گذشته



 

 

 

 

 

 

 3/3131 شماره/31اقتصاد کشاورزی/جلد  4

 رنامهب این اما است، شده ترویج جایگزین کشت عنوان به زعفران کشت نیز هرات مانند هاوالیت

 رقرا حمایت مورد نیز افغان کشاورزان و است نشده عملی افغانستان در فراگیر و جدی طور به

 که االییب بسیار مرغوبیت وجود با افغانستان غرب در تولیدشده زعفران شودمی گفته. اندنگرفته

 یجهان بازارهای در افغانستان دولت توسط آن بازاریابی زمینه متأسفانه دارد، منطقه سطح در

 اندآورده روی مخدر مواد کشت به دوباره کشاورزان، همان از بسیاری اکنون و است نشده فراهم

 در خشخاش جایگزین در زمینه کشت بررسیلذا اهمیت  .(0082سایت فارسی رادیو دری، )

 یتوجه کممشخص و  راهبردینبود شود. این ماده مخدر دوچندان میبا توجه به بازار  افغانستان

عنوان بخش کلیدی رشد اقتصادی، سبب شده است که بخش کشاورزی  به بخش کشاورزی به

 رشنبود زمینه ایجاد و گستنارسایی بیشتر به دلیل د. در این کشور رشد چندانی نداشته باش

 بودنکود شیمیایی،  نبود زمینه توزیعکشاورزی،  های کشاورزی، نبود منابع مالی بخشتعاونی

امکانات و تجهیزات کشاورزی مناسب و منحل کردن بانك کشاورزی صورت گرفته است. این 

د نتدریج کشت خشخاش و مواد مخدر جایگزین تولیدات کشاورزی شوباعث شد که به هاعامل

 (4100)یو ان او دی سی، 

 مختلف صورت هایمنطقهدر زمینه جایگزینی محصوالت مختلف در الگوی کشت  هاییبررسی

 افزایش پیامدهایدر زمینه (، 0088) همکاران و زیبایی هایبررسیدر ایران به پذیرفته است. 

 اكخ و آب منابع از استفاده چگونگی و کشاورزان درآمد کشت، الگوی بر ذرت کشت زیر سطح

 ینا نتایج. کردتوان اشاره می)موتاد(  ریسکی ریزیبرنامه مدل استفاده ازبا  کارگیریهب با را

 واریانس دارای ذرتکشت  با بهینه الگوهای ،یدرآمد هایهمه رده برای که داد نشان تحقیق

 زیر سطح و آب مصرف میزان چند هر کشت، الگوی به ذرت شدن وارد با و باشندمی کمتری

 شافزای درصد کشت، الگوی تغییر دلیل به اما یافته، افزایش دو هر نمونه بردارانبهره کشت

( پیامدهای افزایش 0088) محسنی .است بوده کشت زیر سطح افزایش درصد از کمتر آب مصرف

در دشت نمدان استان فارس با استفاده از را های مؤثر بر آن سطح زیرکشت کلزا و سیاست

 ردارانببهره کشت الگوی به کلزا ورود با که داد نشان نتایج. کردندریزی مثبت بررسی برنامه

 درآمدای هپذیریتغییر این نتیجه در. شد خواهد کاسته گندم و لوبیا کشت زیر سطح از نماینده،

 . باشدمی کشت الگوی ریسك افزایش با همراه درآمد افزایش این و یابدمی افزایش مزرعه

 سیاست تحت تنباکو کشت هایجایگزین ارزیابی که به( 4118) همکاران وویس همچون ب

 هایگذاریاثر بررسی برای معیارهچند مدل یك از پرداختند و اروپا اتحادیه اعضای کشاورزی
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 ،(4118) همکاران و پرداختند. هادی زیستمحیط و اشتغال درآمد، بر تنباکو متنوع هایجایگزین

 ژوهشپ این در نآنا. دادند انجام جایگزین محصوالت و تنباکو کشت درباره اندونزی در را پژوهشی

اسخ به به دنبال پ محصوالت، برابر دیگر در تنباکو، کشت ایمقایسه سوددهی تجزیه و تحلیل با

 محصوالت سمت به یا دهندمی ادامه تنباکو کشت به کشاورزان آیا برآمدند که پرسشاین 

های در سطح مزرعه و با استفاده از ( با استفاده از داده4112آتانسه و باریرو ) .روندمی جایگزین

له غ طور عمومبهریزی ریاضی مثبت برای یك جلگه مرزی در اسپانیا که در آن یك مدل برنامه

 ایدورهبررسی میان» گیری شده در چهار سیاست اصلی تصمیم هایاثرگذاریشود، کشت می

سازی کردند. نتیجه محیطی شبیهزیست هایمسئلهاروپا را بر  0«سیاست کشاورزی مشترك

ای سیاست کشاورزی مشترك دورهمطرح شده میان هایآنان نشان داد که پیشنهاد هایبررسی

برای حفظ و یا افزایش کیفیت زیست محیطی در توانند به عنوان یك ابزار مناسب اروپا، نمی

 بیایند. شمارنواحی مرزی به 

 سیبرر اروپا اتحادیه در را تنباکو کشت جایگزینی و تنوع هایدشواری ،(4119) همکاران و بیتنر 

 دیاقتصا تولید که شودمی انجام کیفیت کم هایخاك در طور معمولبه تنباکو کشت .کردند

 لحاظ از که هاییمنطقه در اغلب تنباکو اروپا، اتحادیه در. نیست ممکن آن در دیگر گیاهان

 اقتصادی نقش آنان برای فعالیت این که شودمی کشت اند،یافته توسعه کمتر اجتماعی و اقتصادی

 شرایط با داریمعنی طورهب جایگزین، محصوالت دارد بنابراین پرورش ایبرجسته اجتماعی و

 .است شده محدود هامنطقه این نامساعد

در مورد کشت تنباکو و محصوالت جایگزین در اندونزی  پژوهشی( 4118موناس و همکاران )

ابر در برای کشت تنباکو، سوددهی مقایسه تجزیه و تحلیلبا  پژوهشدر این  آنانانجام دادند. 

هند یا دبه کشت تنباکو ادامه می کشاورزانآیا  دریابندمحصوالت، به دنبال این برآمدند که  دیگر

روند. همچنین بازاریابی تولیدات تنباکو بررسی شد و به سمت محصوالت جایگزین می

که از کشت تنباکو به محصوالت جایگزین روی  کشاورزانیهم برای کمك به  هاییپیشنهاد

 آورند، ارائه شد.می

-زم است تا با استفاده از سیاستبا توجه به اهمیت موضوع خشخاش در سطح منطقه و جهانی ال

خاش در الگوی کشت های قیمتی و حمایتی و همچنین ورود محصوالت رقیب و جایگزین خش

 بررسیها بررسی شود. این درآمدی، الگوی کشت و مصرف نهاده هایکشاورزان، تغییرپذیری

                                           
Term Review (CAP MTR)-Common Agricultural Policy Mid 1 
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ی های احتمالگذاران ملی و جهانی در مورد تأثیر سیاستسعی دارد بینش مناسبی به سیاست

 کار بدهد تا بتوانند بادولت بر سطح زیر کشت خشخاش و همچنین معیشت کشاورزان خشخاش

بهتر، از افزایش تولید این محصول در افغانستان جلوگیری و یا حتی آن را  هایگیریتصمیم

 بکاهند.

 روش تحقیق
ریزی مدل برنامه آنگاهریزی خطی ساده و با استفاده از یك مدل برنامه درآغاز بررسیدر این 

های احتمالی دولت روی سطح زیر کشت خشخاش سیاست های، اثرگذاری(PMP) ریاضی مثبت

، در شریطی PMPاز مدل خشخاش کار بررسی شده است.  کشاورزانو همچنین سطح زندگی 

ای هسیاست هایبرای تحلیل اثرگذاریو های کافی برای کالیبره کردن مدل وجود داشته که داده

یزی رزمانی که دادۀ تجربی دردسترس نبود، یك مدل برنامه بررسیدر  .شودمیاستفاده کشاورزی 

 برای( 0مدل برنامه ریزی خطی رابطه ) شد.های همگن، استفاده خطی برای مزرعه نماینده گروه

 . شدزعفران به جای خشخاش مورد استفاده کشت  کردنبررسی سیاست جایگزین 

محدودیت سرمایه )نقدینگی( و  های مدل شامل محدودیت زمین، محدودیت آب،محدودیت

های زمین، بر محدودیت افزونباشد. در این مدل، می کشاورزهمچنین محدودیت خود مصرفی 

آب مصرفی و سرمایه، محدودیت دیگری برای مصرف خانوار تعریف شده است. بدین منظور 

های من تعریف شد. محدودیت 21من و ماش  021ت من، ذر 81مقدار تولیدی گندم  کمینه

 میزان دیگرجز محدودیت زمین، هطوری که بهصورت فصلی وارد مدل شده اند. بهب منابع،

آب و سرمایه  میزان، کشاورزباشد. چون زراعی بهاره و پاییزه متفاوت می هایفصلها در محدودیت

 شاورزکای که برای کشت پاییزه در اختیار دارد، متفاوت با کشت بهاره است. با توجه به این که 

عنوان -ههایی بآورد، محدودیتدست میهمقداری از مصرف خانوارش را از محصوالت مزرعه ب

. شوندمال در نتیجة مدل اع کشاورزاند تا این نیازهای محدودیت خودمصرفی در مدل وارد شده

تولیدهایی تعریف شده است  کمترینبرای این محدودیت، برای سه محصول گندم، ذرت و ماش 

یاز ن کمترینو بدین معنی است که در طول یك سال زراعی تولیدات این سه محصول نباید از 

 کمتر باشد. کشاورز



  

 

 

 

 

 

 7سیاست مدیریت و نظارت...

یاضی ریزی ررنامهتواند بر کشت خشخاش اثر گذار باشد از مدل بهای که میبررسی سیاست برای

ریزی مثبت با درنظر گرفتن شرایط کنونی افغانستان مدل و بهره گرفته شد. در برنامه 3مثبت

زی ریهای قیمتی و حمایتی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مدل برنامهسناریوهای مختلف سیاست

مدل برنامه ریزی اطالعات سال پایه مورد سنجش قرار بگیرند.  مبنایهای باید بر مثبت، داده

 باشد:مثبت دارای سه مرحله به شرح زیر می

ریزی خطی کمکی محاسهههبه ای با اسهههتفاده از یك برنامههای سهههایهی اول قیمهت در مرحلهه 

( 0ریزی خطی ساده که برای حداکثر کردن سود طراحی شده، در رابطه )شهوند، مدل برنامه می

 مشخص شده است:

(0) 

 Max Z = xcxR    

Subject to 
Ax ≤ b           [π] 

x ≤ (
0x + ε)    [λ] 

x ≥ 0 

 

ضههرب قیمت در بردار درآمد )حاصههل Rمقدار تابع هدف که بایسههتی حداکثر شههود،  Zکه در آن

های متغیر هر واحد هر یك از به ترتیب بردار سههطح تولید و هزینه cو  xعملکرد( محصههوالت، 

به ترتیب بردار منابع موجود و متغیرهای دوگان  πو  bفنی،  هایماتریس ضریب Aمحصهوالت،  

ای( منابع، های سهایه )یا قیمت
0x     ،سهطح فعالیت مشهاهده شهده در سال پایهε  وλ  به ترتیب

 عداد کوچك مثبت و متغیر دوگان محدودیت سنجش است. برداری از ا

باشههد. (، محدودیت اول، محدودیت منابع و محدودیت دوم، محدودیت سههنجش می0) رابطهدر 

ح سط دقتبهریزی خطی بهینه برنامه پاسخکه  شودهای سنجش باعث اضهافه کردن محدودیت 

ی دوم تابع (. در مرحله0992های مشهاهده شهده در سهال پایه را به دست دهد )هویت،    فعالیت

دسههت هبرای بλ  مقدارهایشههود. در این مرحله، ی غیرخطی کالیبره شههده محاسههبه میهزینه

برای آسانی محاسبه و  طور معمولبهد. گیرمیی متغیر غیرخطی استفاده آوردن یك تابع هزینه

 .ودشهزینه متغیر درجه دوم زیر استفاده  هایتابعفقدان دالیل قوی برای انتخاب توابع دیگر، از 

(4)  𝐶𝑣 = 𝑑′𝑥 +
1

2
𝑥′𝑄𝑥 

                                           
1 Positive Mathematical Programming (PMP)  
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کهه در آن  
vC  ی متغیر، هزینههd  بردار(n×1)  از پارامترهای مربوط به جزء خطی تابع هزینه و

Q    یهك مهاتریس متقارن مثبت معین(n×n)  از پارامترهای مربوط به جزء درجه دوم تابع هزینه

 آید که هزینه متغیر نهاییی متغیر غیرخطی با این شهرط به دست می باشهد. این تابع هزینه می

( برابر λ( و متغیر دوگان محدودیت سنجش )cها )ها با مجموع هزینه حسابداری فعالیتفعالیت

 بنابراین پارامترهای تابع هزینه بایستی با شرط زیر محاسبه شوند: باشد.

(4)  𝑀𝐶𝑣 =
𝜕𝐶𝑣(𝑥0)

𝜕𝑥
= 𝑑 + 𝑄𝑥0 = 𝑐 + 𝜆 

پارامتر  Q ،n(n+1)/2و به علت متقارن بودن  dپارامتر برای بردار  n(، بایسهههتی 0ی )در رابطهه 

دست آورده هپارامتر ب n+n(n+1)/2، بنابراین در کل بایستی مقدار عددی شودمحاسهبه   Qبرای 

معادله )برای هر محصهههول یك معادله( در این رابطه وجود دارد. به چنین  n تنهاشهههود. منتها 

اسههت،  هامعادله شههماربیشههتر از  شههوندپارامترهایی که باید محاسههبه  شههمارکه  هاییمسههئله

حل این  های مختلفی برای(. روش4110شههود )رهم و دابرت گفته می ill-posed هایمسههئله

 مشکل پیشنهاد شده است.

 n+n(n+1)/2ی آنتروپی را به منظور یافتن همه بیشهههینه( اسهههتفاده از 0998پاریس و هویت )

آنتروپی در اقتصادسنجی نیز بیشهینه  پیشهنهاد کردند. اسهتفاده از    Qو ماتریس  dپارامتر بردار 

روش برای حل مشکل  این 0998( مطرح گردید و در سهال  0992ی گالن و همکاران )بوسهیله 

 .شد( استفاده قرار 0998ی پاریس و هویت )بوسیله PMPدرجه آزادی منفی 

را  Qو ماتریس  dبردار  عنصههرهای همهتوان روش ماکزیمم آنتروپی می هایرابطهبا اسههتفاده از 

ه ی بی دوم برای تابع هزینهکنند که شههرایط مرتبهتضههمین نمی هارابطهبدسههت آورد. اما این 

ی ی دوم، الزم است تا ماتریس هشین تابع هزینهدسهت آمده، صهادق باشهد. بنابر شرایط مرتبه   

باشد. بدین منظور از می Qی آن معین و مثبت بودن ماتریس (، معین و منفی باشد که الزمه9)

ی گردد؛ بنابراین قضیه یك ماتریس مربع دارای تجزیهی چالسهکی اسهتفاده می  ی تجزیهقضهیه 

معین و متقارن باشهههد اسهههت اگر و تنها اگر این ماتریس، یك ماتریس مثبت، نیمه چالسهههکی

توان بودن این قضهههیه می سهههویه. بنابراین با توجه به دو (4110، هویت و ریناد، 4114)هویت،

گفهت کهه اگر بتوان یك ماتریس را با روش چالسهههکی تجزیه کرد، آن ماتریس مثبت، معین و   

ی چالسهههکی یك ماتریس وجود دارد، در روش اول متقهارن اسهههت. دو روش برای انجام تجزیه 

( و یك ماتریس D(، یك ماتریس قطری )Lبه حاصلضرب یك ماتریس پایین مثلثی ) Qماتریس 

زیر  صورتهشود و آنرا بی ماتریس پایین مثلثی اول است، تبدیل می( که ترانهادهLباالمثلثی )
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 (: 0998توان نشان داد )پاریس و هویت، می

(2)  LDLQ  ..  
ضههرب یك به حاصههل Qاز آن اسههتفاده شههده اسههت، ماتریس  این بررسههیدر روش دوم که در 

شود (، تبدیل میLی آن که یك ماتریس باالمثلثی است )( و ترانهادهLماتریس پایین مثلثی )

 (:4111توان به صورت زیر نشان داد )هکلی و بریتز، را میکه آن

(2) LLQ  .  
ی غیرخطی کالیبره هزینهریزی نهایی با اسهههتفاده از تابع ، مدل برنامهPMPی سهههوم در مرحله

( سههاخته 2) هایرابطهصههورت هریزی غیرخطی بهای منابع، یك مدل برنامهشههده و محدودیت

 شود.می

(2) 

 Maximize     Z = p’x – d’x – x’Qx / 2 

Subject to 
Ax ≤ b 

x ≥ 0 

 

 سطوح به دقت همانآید، نتایجی که با اسهتفاده از این مدل در شهرایط سهال پایه به دسهت می    

توان با تغییر شرایط و تعریف سناریوهای مختلف با استفاده از فعالیت سال پایه خواهد بود و می

ند از ورود ذرت ا این مدل به تحلیل سههیاسههت پرداخت. سههناریوهای در نظر گرفته شههده عبارت

هیبرید به الگوی کشهت، ورود ذرت هیبرید به الگوی کشهت و حذف کشهت خشههخاش، افزایش    

های توأم افزایش عملکرد محصهوالت رقیب خشهخاش مانند گندم و همچنین سهیاست    قیمت یا

 در نظر گرفته شد.   بررسیقیمت یا عملکرد گندم در این 

خشخاش کار ولسوالی کیتی  کشاورزانتنظیم پرسشنامه و پرسشگری از با های مورد نیاز داده

دی و ولسوالی کیتی یکی از دست آمد. با توجه به اینکه والیت دایکنه والیت دایکندی ب

، ارددباشد و همچنین امنیت نسبی برای تحقیق میدانی تولیدکنندگان خشخاش در افغانستان می

ی، اگیری چند مرحلهبا استفاده از یك روش نمونه آنگاهانتخاب شد.  بررسیاین منطقه برای 

های هوشی، رویان، کیسو، ملمنجك، سرتیغان، هزاردرخت و تجریب هفت آبادی شامل آبادی

به دو گروه خشخاش کار و غیر خشخاش کار تقسیم شدند. سپس  کشاورزانانتخاب شدند. 

نوع منبع آب به سه گروه منبع آب چشمه، منبع آب رودخانه  مبنایکشاورزان خشخاش کار بر 

 09در روستاها، ن تناسب با تعداد کشاورزابندی شدند. مو منبع آب چشمه و رودخانه تقسیم
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 09پرسشنامه از آبادی کیسو،  48پرسشنامه از آبادی رویان،  04پرسشنامه از آبادی هوشی، 

پرسشنامه از آبادی تجریب  02پرسشنامه از آبادی سرتیغان،  01پرسشنامه از آبادی ملمنجك، 

. کشاورزان هر شدمه( تکمیل پرسشنا 004پرسشنامه از آبادی هزاردرخت )در مجموع  01و 

ز نقاط ا کشاورزانگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. البته روستا نیز با استفاده از روش نمونه

بود،  3جریب 0 کشاورزانطور تصادفی گزینش شدند. در مرحله بعد چون زمین همختلف روستا ب

روش متوسط  مبنایجریب زمین بودند، انتخاب شدند و بر  0که دارای  کشاورزانیاز سه گروه، 

 نماینده برگزیده شدند. کشاورزعنوان هب کشاورز 0منابع، 

 4جریب زمین و منبع آب رودخانه از آبادی هزاردرخت، زارع نماینده  0دارای  0زارع نماینده 

جریب زمین  0، با 0نماینده  جریب زمین و منبع آب چشمه از منطقه سرتیغان، زارع 0دارای 

 کند. که همزمان از دو منبع آب چشمه و رودخانه استفاده می

 نتایج و بحث
های کشت جایگزین خشخاش بر الگوی کشت، درآمد سیاست هایاثرگذاریبه نتایج  آغازدر 

های چون ورود درت سیاست نتایج و در ادامه به LPو مصرف آب با استفاده از مدل  کشاورزان

، افزایش قیمت و عملکرد گندم پرداخته مورد کشت کنونیهیبرید با عملکرد باالتر از ذرت 

 شود. می

 عنوان کشت جایگزین خشخاشهسیاست استفاده از زعفران ب

 ینیقبهجلوگیری کند،  ن اعمال هیچ سیاست حمایتی قانونیاگر دولت از کشت خشخاش بدو

 کشاورزاندهند. در این بخش خشخاش از الگوی کشت سود قابل توجهی را از دست می کشاورزان

ن ، به دست آید. در حقیقت، ایبیند زیاندر این حالت  کشاورزشود تا میزان پولی که برداشته می

های سیاست نتیجه اعمالشود، باید مقدار غرامتی باشد که دولت در می کشاورززیانی که متوجه 

از مدل با کشت زعفران و حذف آن در  ناشیحمایتی مختلف به زارعین پرداخت کند که نتایج 

شود، حذف می 0نماینده  کشاورزوقتی خشخاش از الگوی کشت ( آورده شده است. 4) جدول

 4جریب از زمینش را گندم بکارد. در کشت بهاره هم  0در کشت پاییزه  کشاورزبدیهی است که 

 در این کشاورزشود. با توجه به این موضوع درآمد بهینه جریب ذرت کاشته می 0ماش و  جریب

درصد کاهش  22شود که نسبت به الگوی کشت همراه با خشخاش، افغانی می 80011حالت 

                                           
 .است هکتار 21/1معادل تقریبا یك جریب 0 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1
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 229220به  99221شود، یعنی از درصد کم می 8/02، 4نماینده  کشاورزدهد. درآمد نشان می

 28. درآمد این زارع با رخ دهدهم کاهش درآمد شدیدی  0رسد. در مزرعه نماینده افغانی می

کشت خشخاش از لحاظ اقتصادی بیشترین  رسد.افغانی می 022114به  00081درصد کاهش از 

 شودهایی پرداخته میسود را برای زارع دربرخواهد داشت. بنابراین در ادامه به بررسی سیاست

 برسانند یا حتی صفر کنند. کمترین میزانرا به  که سطح زیرکشت خشخاش

شود، اگر نماینده تعریف می کشاورزعنوان یك محصول در مدل هر سه ههنگامی که زعفران ب

ود شمحدودیت خودمصرفی حذف شود، با توجه به قیمت باالی این محصول، این نتیجه گرفته می

زمینش را زعفران بکارد؛ یعنی  همه کشاورزسود ممکن،  بیشینهکه بهتر است برای رسیدن به 

سطح زیرکشت خشخاش و گندم و ذرت و ماش صفر شود. البته چون زعفران محصولی چند 

 گذارد. اما با توجهساله است، روی سطح زیرکشت ذرت و ماش که کشت بهاره هستند، تأثیر می

والت گندم، ذرت و به اینکه در مدل محدودیت خودمصرفی لحاظ شده است، پس در مورد محص

آید و بقیه زمین )یك و نیم جریب( به کشت دست میهب کشاورزتولیدات مورد نیاز  کمترینماش 

 یابد. زعفران اختصاص می

قیمتی و تولیدی خشخاش،  کنونینکته جالب و قابل توجه این است که زعفران در شرایط 

ر مدل د کشاورزتواند سطح زیرکشت آن را به صفر برساند )البته اگر محدودیت خودمصرفی می

عنوان رقیبی جدی برای کشت جایگزین خشخاش نام ه توان از زعفران باعمال نشود(. پس می

 برد. 

کشاورز نماینده با استفاده از مدل  کشت الگوی روی زعفران کردن وارد هایگذاریاثر (2)جدول

 برنامه ریزی خطی

Table 2:Impact of Saffron Importation on Representative Farmer's Cropping Pattern 

Using Linear Programming Model 

 

 با منبع آب رودخانه 0کشاورز نماینده 

Farmer representative 1 with 

river water source 

 

با منبع آب  4نماینده کشاورز 

 چشمه

Farmer representative 2 with 

spring water source 

با دو منبع آب  0کشاورز نماینده 

 چشمه و رودخانه

Farmer representative 3 with 

two springs and river water 
sources 

 

 کنونی 

بدون 

 زعفران
With 

Saffron 

با کشت 

 زعفران

Without 
Saffron 

 کنونی

بدون 

 زعفران
With 

Saffron 

با کشت 

 زعفران

Without 
Saffron 

 کنونی

بدون 

 زعفران
With 

Saffron 

با کشت 

 زعفران

Without 
Saffron 

                                           
 LPاز حذف کشت خشخاش از الگوی کشت مدل برآورد ناشی  2و 1
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کشاورز نماینده با استفاده از مدل  کشت الگوی روی زعفران کردن وارد هایگذاریاثر( 2جدول)ادامه 

 برنامه ریزی خطی

Table 2:Impact of Saffron Importation on Representative Farmer's Cropping Pattern 

Using Linear Programming Model 

خشخاش 

(Opium) 
2 2.767 1.267 2 2.630 1.576 1 2.5 1.3 

 1 0.233 0.233 1 0.370 0.370 2 0.5 0.5 (Wheatگندم )

 2 1 1 1.5 1.444 1.444 2 1.2 1.3 (Maizeذرت )

ماش 

(Mushroom) 
1 2 0.5 1 1.556 0.50 1 0.8 0.5 

 زعفران

(Saffron) 
0 0 1.5 0 0 1.056 0 0 1.2 

درآمد 

(Income) 
160400 188730 294630 99550 108080 214090 111700 205650 275990 

مصرف 

 Waterآب

Consumption 

(3m) 

23520 22452 17562 17425 19028 16812 22800 21870 18330 

 References: Findings of the research                                                       یافته های تحقیق: منبع

   

های ورود و جایگزینی کشت ذرت هیبرید به الگوی کشت، افزایش قیمت یا عملكرد سیاست

 محصوالت رقیب خشخاش

های ورود و جایگزینی کشت ذرت هیبرید به الگوی کشت، افزایش قیمت یا عملکرد تأثیر سیاست

، ریسك و مصرف کشاورزانمحصوالت رقیب خشخاش همچون گندم، بر روی الگوی کشت، درآمد 

 بررسی شد. PMPها با استفاده از مدل نهاده

ه هایی است کاز راه چهار برابر ذرت منطقه، یکی نزدیك بهاستفاده از ذرت هیبرید با عملکردی 

ناشی از کشت نکردن خشخاش کمك کند. در این قسمت،  زیاندر جبران  کشاورزتواند به می

آن  هایاثرگذاریو  کشاورزانهمزمان با کشت خشخاش، ذرت هیبرید وارد الگوی کشت  درآغاز

خشخاش از الگوی کشت حذف و ذرت هیبرید جایگزین  آنگاهبررسی شد.  آنانروی الگوی کشت 

گزارش شده  (0)نماینده با منابع آب متفاوت در جدل  کشاورز. نتایج سه شدکشت خشخاش 

 است. 



  

 

 

 

 

 

 31سیاست مدیریت و نظارت...

 دیبریه ذرت و خشخاش همزمان کشت نتایج (3) جدول

Table 3:Simultaneous cultivation of poppy and hybrid maize  

 

با  0کشاورز نماینده 

 منبع آب رودخانه

Farmer 

representative 1 

with river water 

source 

با منبع  4کشاورز نماینده 

 آب چشمه

Farmer 

representative 2 

with spring water 

source 

با دو منبع  0کشاورز نماینده 

 آب چشمه و رودخانه

Farmer representative 

3 with two springs and 

river water sources 

 پاسخ 
PMP 

ذرت  با

 هیبرید
Hybrid 

maize 

 پاسخ
PMP 

ذرت  با

 هیبرید
Hybrid 

maize 

 پاسخ
PMP 

 ذرت هیبرید با
Hybrid 

maize 

 2 1.999 2 1.996 1 0.996 (Opiumخشخاش )

 1 1.001 1 1.004 2 1.004 (Wheatگندم )

 2 2.049 1.5 1.543 2 2.041 (Maizeذرت )

 2 0.949 1 0.955 1 0.957 (Mushroomماش )

 73300 261875 64944 145178 35400 176774 (Incomeدرآمد )

 انحراف معیار درآمد )افغانی(

Standard deviation 

(Afghani) 

32813 96632 31991 95736 32813 64577 

 Water مصرف آب )متر مکعب(

Consumption )3(m 25000 23543 18005 17442 23100 22822 
 )افغانی(مصرف کود 

Fertilizer used (Afghani) 29000 30058 12450 17466 17100 16012 
 مصرف سم )افغانی(

Pesticides used (Afghani) 1200 1600 300 699 300 300 

 References: Findings of the researc                                                                              های تحقیق: یافتهمنبع

اری دبا وجود کشت خشخاش، به کشت ذرت هیبرید بپردازند، تغییر معنی کشاورزانهنگامی که 

 گیاهآید. دلیل آن هم تفاوت دورۀ کشت این دو روی سطح زیرکشت خشخاش به وجود نمی

شود. البته باشد، اما ذرت در بهار کشت میپاییزه می گیاهباشد، چون خشخاش یك می

آید که این هم به خاطر شرایطی اندکی در سطح زیرکشت خشخاش به وجود می هایتغییرپذیری

کالیبره  PMPمدل  کههنگامیدهد. بدین معنا است که در هنگام کالیبره کردن مدل رخ می

 و این شرایط شودشوند، لحاظ شرایط واقعی که به هر دلیلی در مدل وارد نمی چندشود، یك می

 در نتایج نهایی مدل تأثیرگذار هستند. 

آمده است.  (2)نماینده در جدول  کشاورزاگر خشخاش کشت نشود، نتایج این سیاست برای سه 

 80011از کشاورز ، میزان درآمد 0نماینده کشاورز در صورت ورود این نوع ذرت به الگوی کشت 
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و درآمد کشاورز  08100به  08112، از 4رسد و برای کشاورز نماینده افغانی می 000122به 

یابد اما افزایش درآمد نسبت به زمانی که کشت افزایش می 40000به  40011از  0نماینده 

باشد کمتر است و سطح زیرکشت ذرت هم بسیار ناچیز نسبت به همزمان خشخاش و ذرت می

 یابد. کشت همزمان ذرت و خشخاش افزایش می
 و حذف کشت خشخاش از الگوی کشت  دیبریه ذرت از استفاده سیاست هایاثرگذاری (4) جدول

Table 4:The effects of hybrid maize and the elimination of opium cultivation on 

cultivatin patterns policies  

 

با منبع آب  0کشاورز نماینده 

 رودخانه

Farmer representative 1 with 
river water source 

با منبع  4نماینده کشاورز 

 آب چشمه

Farmer representative 2 
with spring water source 

با دو منبع آب  0کشاورز نماینده 

 چشمه و رودخانه

Farmer representative 3 with two 
springs and river water sources 

 PMPپاسخ  

ذرت  با

 هیبرید

Hybrid 

maize 

پاسخ 
PMP 

ذرت  با

 هیبرید

Hybrid 

maize 

 PMPپاسخ 

 ذرت هیبرید با

Hybrid maize 

 3 3 3 3 3 3 (Wheatگندم )

 2 2.027 1.5 1.52 2 2.022 (Maizeذرت )

 2 0.973 1 0.980 1 0.978 (Mushroomماش )

 73300 111066 64944 118319 35400 69540 (Incomeدرآمد )

انحراف معیار درآمد 

 Standard )افغانی(

 deviation (Afghani) 

32813 32732 31991 31931 32813 32747 

مصرف آب )متر 

 Water مکعب(

consumption  )3(m 

25000 25013 18005 18013 23100 23113 

 مصرف کود )افغانی(

 Fertilizer used 
(Afghani) 

29000 29027 12450 12459 17100 17099 

 مصرف سم )افغانی(

 Pesticides used 

(Afghani) 

1200 1199 300 299 300 299 

 References: Findings of the research                                                                           های تحقیق: یافتهمنبع

این افزایش با استفاده از  هایاثرگذاریدرصدی قیمت گندم،  21و  41سیاست افزایش  تاثیر

تواند الگوی . از میان سناریوهای مختلف افزایش قیمت که میبحث شد (2)در جدول PMPمدل 

درصدی قیمت گندم درنظر گرفته  21و  41کشت را به صورت قابل توجه تغییر دهد افزایش 

افزوده شود، سطح زیرکشت  0نماینده  کشاورزافغانی( به قیمت گندم  01درصد ) 41شد. اگر 

یابد و به همین ترتیب سطح زیر درصد( کاهش می 9/2جریب ) 824/0جریب به  4خشخاش از 
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افغانی(  21درصدی ) 21یابد. با افزایش جریب افزایش می 000/0جریب به  0کشت گندم از 

به  4عدد  شود، یعنی ازجریب از سطح زیر کشت خشخاش کاسته می 422/1قیمت گندم، 

جریب  418/0جریب به  0درصد کاهش(. سطح زیر کشت گندم هم از  8/04رسد)می 822/0

افغانی  022824به  021211از کشاورز درصدی قیمت گندم، درآمد  41رسد. با افزایش می

افغانی  080828به کشاورز درصدی قیمت گندم، درآمد  21درصد افزایش( و در افزایش  88/4)

یابد مترمکعب افزایش می 40رسد. مصرف آب در هر دو حالت به میزان زایش( میدرصد اف 18/8)

 92889از کشاورز گیرد. انحراف معیار درآمد های اندکی صورت میکود و سم کاهش کاربردو در 

در  خطرپذیرینشان از کاهش  هاتعییرپذیریرسد. این روند می 89228و  94802به ترتیب به 

 دهد.صورت افزایش قیمت گندم و کاهش سطح زیرکشت خشخاش می
  گندم قیمت درصدی 42و  22 افزایش سیاست هایاثرگذاری (5) جدول

Table 5: Impacts Policy of increasing wheat price by 20% and 40% 

 

با منبع  0کشاورز نماینده 

 آب رودخانه

Farmer representative 1 

with river water source 

با منبع آب  4کشاورز نماینده 

 چشمه

Farmer representative 2 with 

spring water source 

با دو منبع آب  0کشاورز نماینده 

 چشمه و رودخانه

 Farmer representative 3 with 

two springs and river water 

sources 

  
 افزایش قیمت گندم

Increasing wheat 

price 
 

 افزایش قیمت گندم

Increasing wheat 

price 
 

 افزایش قیمت گندم

Increasing wheat 

price 

پاسخ  
PMP 

پاسخ  40%  20%
PMP 

پاسخ  40%  20%
PMP 

20%  40% 

 خشخاش

(Opium) 
2 1.862 1.744 2 1.85 1.703 1 0.935 0.870 

گندم 

(Wheat) 
1 1.113 1.207 1 1.137 1.269 2 2.062 2.120 

 2 1.813 1.610 1.5 1.414 1.284 2 1.999 1.985 (Maizeذرت )

ماش 

(Mushroom) 
3 1.22 1.439 1 1.099 1.244 1 1.004 1.052 

درآمد 

(Income) 160400 164862 171758 99550 106691 116151 111700 120070 129186 

انحراف معیار 

 درآمد )افغانی(

Standard 

 deviation 

(Afghani) 96789 92835 89568 95968 91376 86986 64801 62711 60644 
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  گندم قیمت درصدی 42و  22 افزایش سیاست هایاثرگذاری (5) جدولادامه 

Table 5: Impacts Policy of increasing wheat price by 20% and 40% 
با منبع آب  0کشاورز نماینده 

 رودخانه

Farmer representative 1 

with river water source 

 با منبع آب چشمه 4کشاورز نماینده 

Farmer representative 2 with 

spring water source 

با دو منبع آب چشمه و  0کشاورز نماینده 

 رودخانه

 Farmer representative 3 with two 

springs and river water sources 

 
 افزایش قیمت گندم

Increasing wheat 

price 
 

 گندمافزایش قیمت 

Increasing wheat 

price 
 

 افزایش قیمت گندم

Increasing wheat price 

پاسخ 
PMP 

پاسخ  40%  20%
PMP 

پاسخ  40%  20%
PMP 

20%  40% 

مصرف آب )متر 

 Water مکعب(

consumption  
)3(m 23520 23543 23543 17425 17442 17442 22800 22822 22824 

مصرف کود 

 )افغانی(

 Fertilizer used 

(Afghani) 

30000 29644 29287 17450 17010 16550 16000 16060 16108 

مصرف سم 

 )افغانی(

 Pesticides used 
(Afghani) 

1600 1562 1529 700 669 638 300 299 299 

    References: Findings of the research                                                                            های تحقیق: یافتهمنبع

به  4درصدی قیمت گندم باعث کاهش سطح زیرکشت خشخاش مزرعه نماینده  41افزایش 

رسد. جریب می 008/0کاهش(. سطح زیرکشت گندم هم به  8/%2شود )جریب می 821/0میزان 

رسد. افغانی می 012290افغانی به  99221یابد، یعنی از درصد افزایش می 0/8هم کشاورز درآمد 

 21شود. با افزایش می 90082هم  کشاورزمترمکعب و انحراف معیار درآمد  08224مصرف آب 

درصد کاهش( و سطح  8/02جریب ) 810/0درصدی قیمت گندم، سطح زیرکشت خشخاش 

درصد  2/02افغانی می رسد ) 002020به کشاورز شود. درآمد جریب می 429/0ندم زیرکشت گ

 شود.می 82982و  08224افزایش( و مصرف آب و انحراف معیار هم به ترتیب 

درصد به قیمت گندم افزوده شود، سطح زیرکشت  41، هنگامی که 0نماینده کشاورز برای 

 041181هم به کشاورز شود. درآمد میجریب  124/4و  902/1خشخاش و گندم به ترتیب 

 44844یابد و مصرف آب زراعی او در یك سال رسد و انحراف معیار کاهش میافغانی می

 شود.مترمکعب می

جریب از زمینش را به کشت خشخاش و  881/1کشاورز درصدی قیمت گندم،  21در افزایش 
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درآمد، انحراف معیار درآمد و دهد. جریب از زمینش را به کشت گندم اختصاص می 041/4

شود. در مترمکعب می 44842افغانی و  21222افغانی،  049082مصرف آب زراعی به ترتیب 

تواند منجر به کاهش اثر افزایش قیمت گندم که دوره کشت مشابه با خشخاش دارد میمجموع 

 کشت خشخاش شود.

گزارش شده  (2)مورد در جدول  PMP، با استفاده از مدل سیاست افزایش عملکرد گندم تاثیر

درصد افزایش یابد، سطح زیرکشت خشخاش  41، اگر عملکرد گندم 0نماینده کشاورز برای  .است

 0درصد کاهش(. سطح زیرکشت گندم هم از  41یابد، )جریب کاهش می 292/0جریب به  4از 

زیرکشت خشخاش درصد زیاد شود، سطح  21یابد. اگر عملکرد گندم افزایش می 048/0جریب به 

یابد، می افزایش 202/0رسد و سطح زیرکشت گندم به درصد کاهش( می 08جریب ) 402/0به 

تاثیر د که دهمقایسه نتایج افزایش قیمت گندم و افزایش عملکرد گندم بر الگوی کشت نشان می

افزایش عملکرد روی سطح زیرکشت خشخاش بسیار مؤثرتر از سیاست افزایش قیمت گندم 

 084904به ترتیب به  021211عملکرد گندم از  هایپذیریدر این تغییرکشاورز باشد. درآمد می

هم از کشاورز درصد افزایش(. انحراف معیار درآمد  8/08و  02رسد )افغانی می 441882و 

یابد(. ارزش مقدار یابد )ریسك درآمد کاهش میافغانی کاهش می 82299و  82201به  92889

رسد. میزان سم مصرفی هم افغانی می 48824و  48802به ترتیب به  01111کود مصرفی از 

 کند.کاهش اندکی پیدا می

درصد در عملکرد گندم، باعث کاهش سطح زیرکشت خشخاش  41افزایش  4در مزرعه نماینده 

رسد. جریب می 202/0شود و سطح زیرکشت گندم به درصد کاهش( جریب می 40) 202/0تا 

رسد. می 000410افغانی به  99221یعنی از  کند،درصدی می 8/00هم تغییری  کشاورزدرآمد 

 کنند. تغییر می 08208و  80248هم به ترتیب به  کشاورزانحراف معیار و مصرف آب 
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  گندم عملكرد درصدی 42و  22 افزایش سیاست هایگذاریاثر (6) جدول

Table 6: Impacts Policy of increasing wheat yield by 20% and 40% 

 

با منبع آب  0کشاورز نماینده 

 رودخانه

Farmer representative 1 with river 
water source 

با منبع آب  4کشاورز نماینده 

 چشمه

Farmer representative 2 with 
spring water source 

با دو منبع آب  0کشاورز نماینده 

 چشمه و رودخانه

Farmer representative 3 with two 
springs and river water sources 

  
 افزایش عملکرد گندم

Increasing wheat 
yield  

 افزایش عملکرد گندم 

Increasing wheat 
yield 

 افزایش عملکرد گندم 

Increasing wheat yield 

 PMPپاسخ  
پاسخ  40%  20%

PMP 

پاسخ  40%  20%
PMP 

20%  40% 

 خشخاش

(Opium) 
2 1.595 1.236 2 1.516 1.068 1 0.795 0.608 

 2 1.327 1.614 1 1.436 1.837 2 2.188 2.357 (Wheatگندم )

 2 1.353 0.736 1.5 1.119 0.725 2 1.905 0.725 (Maizeذرت )

ماش 

(Mushroom) 
2 1.726 2.415 1 1.428 1.870 1 1.112 1.870 

درآمد 

(Income) 

160400 182932 220876 99550 131203 181317 111700 140144 175123 

انحراف معیار 

 درآمد )افغانی(

Standard 
 deviation 

(Afghani) 

96789 85430 75499 95968 81427 68083 64801 58476 52796 

مصرف آب )متر 

 Water مکعب(

consumption  
)3(m 

23520 23547 23547 17425 17438 17442 22800 22823 20343 

مصرف کود 

 )افغانی(

 Fertilizer 

used 

(Afghani) 

30000 28836 27752 17450 15968 14571 16000 16169 16315 

مصرف سم 

 )افغانی(

 Pesticides 

used 
(Afghani) 

1600 1487 1387 700 598 504 300 298 296 

       References: Findings of the research                                                                          های تحقیق: یافتهمنبع

شود و سطح نصف می نزدیك بهدرصدی عملکرد گندم سطح زیرکشت خشخاش  21در افزایش 
 080008درصدی به  84یابد. درآمد زارع با افزایشی درصد افزایش می 80زیرکشت گندم هم 

 رسند.می 08224و  28180افغانی و انحراف معیار و مصرف آب هم به ترتیب به 
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 0شود سطح زیرکشت خشخاش در مزرعه نماینده عملکرد گندم باعث می هایتغییرپذیریاین 

 088/4جریب کاهش پیدا کند. همچنین سطح زیرکشت گندم را به  218/1و  892/1به ترتیب به 

و  021022به  کشاورز، درآمد هاتغییرپذیریاین  نتیجهدهد. در جریب افزایش می 028/4و 

و  28282رسد. انحراف معیار درآمد پس از این افزایش عملکرد گندم، افغانی می 082040

 شود. افغانی می 24892

 انکشاورزهای افزایش قیمت و عملکرد گندم بر روی الگوی کشت و درآمد سیاست هایاثرگذاری

 گزارش شده است.  (8)در جدول 

 عملكرد  %42و %22افزایش وقیمت  %42افزایش  همزمان افزایش سیاستهای اثرگذاری (7) جدول

 گندم

Table 7:The policy effects of simultaneously increasing prices by 40% and increasing 

the yield of wheat by 20% and 40% 

 

منبع آب  با 0کشاورز نماینده 

 رودخانه

Farmer representative 1 with 
river water source 

با منبع آب  4کشاورز نماینده 

 چشمه

Farmer representative 2 
with spring water source 

با دو منبع آب چشمه  0کشاورز نماینده 

 و رودخانه

Farmer representative 3 with two 
springs and river water sources 

 افزایش عملکرد گندم افزایش عملکرد گندم افزایش عملکرد گندم 

پاسخ  
PMP 

پاسخ    40%  20%
PMP 

پاسخ  40%  20%
PMP 

20%  40% 

 خشخاش

(Opium) 
2 0.985 0.808 2 0.754 0.246 1 0.477 0.163 

 1 1.815 1.956 1 2.118 2.573 2 2.475 2.759 (Wheatگندم )

 2 0.204 0 1.5 0.488 0 2 1.689 1.476 (Maizeذرت )

ماش 

(Mushroom) 
1 2.807 3 1 2.179 2.681 1 1.358 1.602 

16040 (Incomeدرآمد )

0 

256784 350208 99550 228150 359200 111700 203277 283172 

انحراف معیار 

 درآمد )افغانی(

Standard 
 deviation 

(Afghani) 

96789 68547 63663 95968 58742 43593 64801 48820 39277 

مصرف آب )متر 

 Water مکعب(

consumption  
)3(m 

23520 22680 22529 17425 17439 17442 22800 22819 22822 
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  %42و %22افزایش وقیمت  %42افزایش  همزمان افزایش سیاستهای اثرگذاری (7) جدولادامه 

 گندم عملكرد

Table 7:The policy effects of simultaneously increasing prices by 40% and increasing 

the yield of wheat by 20% and 40% 

 

با منبع آب  0کشاورز نماینده 

 رودخانه

Farmer representative 1 with 

river water source 

با منبع آب  4کشاورز نماینده 

 چشمه

Farmer representative 2 

with spring water source 

با دو منبع آب چشمه  0کشاورز نماینده 

 و رودخانه

Farmer representative 3 with two 

springs and river water sources 

 افزایش عملکرد گندم افزایش عملکرد گندم افزایش عملکرد گندم 

پاسخ  
PMP 

پاسخ    40%  20%
PMP 

پاسخ  40%  20%
PMP 

20%  40% 

 
کود مصرف 

 )افغانی(

 Fertilizer 
used 

(Afghani) 

30000 26993 26460 17450 13593 12007 16000 16417 16663 

مصرف سم 

 )افغانی(

 Pesticides 

used 

(Afghani) 

1600 1316 1267 700 438 331 300 295 292 

                  References: Findings of the research                                                                           : یافته های تحقیقمنبع

قابل توجهی از سطح زیرکشت  میزانهای افزایش قیمت و عملکرد گندم هر چند سیاست

صفر برسانند. در این قسمت ترکیبی از را به میزان خشخاش را کاهش دادند، اما نتوانستند این 

درصد و  21دو سیاست افزایش قیمت و عملکرد گندم بررسی شود. بدین منظور قیمت گندم 

 یابد.درصد افزایش می 21و  41طور همزمان با قیمت، هعملکرد گندم هم ب

با منبع آب رودخانه،  0نماینده  کشاورزدرصدی عملکرد گندم  41درصدی قیمت و  21با افزایش 

جریب رسید. یعنی به  802/0و سطح زیرکشت گندم به  982/1سطح زیرکشت خشخاش به 

یابد، یعنی از درصد افزایش می 21درصد افزایش یافت. درآمد  80کاهش و   8/21ترتیب 

 یابد. می افزایشافغانی  422882به  021211

درصد افزایش یابند، سطح زیرکشت  21 برابرمیزان اگر قیمت و عملکرد گندم هر کدام به 

درصد  008با  کشاورزشود. درآمد جریب می 922/0و سطح زیرکشت گندم  818/1خشخاش 

ها استفاده توأم سیاست نتیجه، در PMPبر نتایج مدل بنا رسد. افغانی می 021418افزایش به 

شود و یابد، اما صفر نمیمیقابل مالحظه ای کاهش  میزانهرچند سطح زیرکشت خشخاش به 
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 دهد. همچنان به کشت خشخاش ادامه می 0نماینده  کشاورز

درصد عملکرد گندم، سطح زیرکشت  41درصد قیمت و  21، با افزایش 4در مزرعة نمایندۀ 

درصدی قیمت و  21شود. اما در افزایش جریب می 008/4و  822/1خشخاش و گندم به ترتیب 

رسد. سطح زیرکشت خشخاش در این جریب می 280/4و  422/1به  هامیزانعملکرد گندم، این 

 کند.درصد کاهش پیدا می 88و  24تغییرات به ترتیب 

ند، کافزایش چشمگیری پیدا می کشاورزدر نتیجة این تغییرات قیمت و عمکرد گندم، درآمد 

درصد  421و  049یابد )می افزایشافغانی  029411و  448021افغانی به  99221طوری که از هب

 افزایش(. 

، سطح زیرکشت 0درصد عملکرد گندم در مزرعه نماینده  41درصد قیمت و  21با افزایش 

جریب می رسد. همچنین درآمد  282/4جریب و سطح زیرکشت گندم به  288/1خشخاش به 

درصد  21رسد. اگر قیمت گندم می 28841افغانی و انحراف معیار درآمد به  410488به  کشاورز

جریب و  020/1درصد افزایش یابند، سطح زیرکشت خشخاش  21و عملکرد این محصول نیز 

نیز به ترتیب به  کشاورزشود. درآمد و انحراف معیار جریب می 829/4سطح زیرکشت گندم 

 رسد.افغانی می 09488و  480084

 نتیجه گیری و پیشنهادها:

های اخیر افزایش طی سالمتحد بر گزارش سازمان ملل  بنا کشت خشخاش در افغانستان

 دولت تأثیر مثبتی روی کاهش سطح سویکار گرفته شده از ه های بداشته و سیاست ایپیوسته

دولت کارایی زیادی  سویهای جایگزینی و حمایتی بدون اعمال قانون از زیر کشت سیاست

ی قیمتی و حمایتی را برای حذف هانخواهد داشت. یعنی اینکه دولت همچنان که سیاست

ا این محصول رتولید اعمال می کند، باید قانون منع کشت  کشاورزانخشخاش از الگوی کشت 

ق شود این است که در این تحقیگرفته می مسئلههم تصویب کند. نتیجة مهم دیگری که از این 

های طرف عرضه بررسی شده است. باید کارها و تحقیقاتی صورت گیرد تا تقاضا برای سیاست

 نکمتریبه  جهانبتوان سطح زیرکشت خشخاش را در افغانستان و  راهتریاك کم شود و از این 

 رساند.

دولت کارایی زیادی نخواهد داشت.  سویهای جایگزینی و حمایتی بدون اعمال قانون از سیاست

های قیمتی و حمایتی را برای حذف خشخاش از الگوی دولت همچنان که سیاست یعنی اینکه

 این محصول را هم تصویب کند. تولید کند، باید قانون منع کشت کشت زارعین اعمال می
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نشان داد که برای محدود کردن سطح زیرکشت  بررسینتایج در منطقه مورد  در مجموع

 های قیمتی وکارگیری سیاستهکه بخشخاش، نیاز به یك مجموعه سیاست است. نخست این

توان ا میهگونه سیاستغیرقیمتی هرچند مؤثرند، اما به تنهایی کافی نیستند. با بکارگیری این

 د و گندم با عملکرد باال برای جایگزینیجذابیت الزم را برای محصوالت جایگزین مانند ذرت هیبری

تنها بخش کمی از حاشیه  کنونیبا خشخاش فراهم ساخت. اما نباید فراموش کرد که در شرایط 

 نونیکگیرد. بنابراین همواره این احتمال وجود دارد که ساختار تعلق می کشاورزانبازار تریاك به 

ای هرگون شود و در نتیجه اثربخشی سیاستاز حاشیه این محصول، دگکشاورزان با افزایش سهم 

ای قانونی، هکارگیری محدودیته. بنابراین اگر با بشودقیمتی و غیرقیمتی به میزان زیادی کاسته 

 توان از طریقزمینة حذف این محصول را از الگو فراهم کرد، با استفاده از نتایج این تحقیق می

که زارعین از حذف این محصول، کاهش  کردای عمل های قیمتی و غیرقیمتی به گونهسیاست

 درآمد بسیار کمتری را شاهد باشند.

کنونی به خوبی پیامد حذف خشخاش را بر درآمد، الگوی کشت و مصرف  هایبررسینتایج 

توان از آن در پرداخت غرامت، جبران کاهش درآمد و دهد که مینشان می کشاورزانهای نهاده

دیگر بخوبی استفاده کرد همچنین در صورت وجود ارادۀ ملی و بین های بکارگیری سیاست

توان این محصول خانمان سوز را از الگوی کشت زارعین حذف نمود، بدون آنکه المللی، می

جای گذارد. اما برای جلوگیری از هر نوع هزارعین تأثیر قابل توجهی ب کنونیدر درآمد  کمدست

 تواند راهکار مؤثری باشد.سوء استفاده، اهرم قانونی می

بررسی شده است. باید کارها و تحقیقاتی صورت محصول های طرف عرضه در این تحقیق سیاست

 بتوان سطح زیرکشت خشخاش را در افغانستان راهکم شود و از این نیز گیرد تا تقاضا برای تریاك 

و دنیا به حداقل رساند. نباید فراموش کرد که برای کاهش عرضة حقیقی هر مادۀ افیونی، شاید 

ت با کاهش تقاضای این مادۀ افیونی، قیم به یقینمؤثرترین سیاست، سیاست طرف تقاضا باشد. 

 وبنابراین پیشنهاد  شودحذف می ارعینکشت زکاهش خواهد یافت و به تدریج از الگوی نیز آن 

 .مورد ارزیابی قرار گیرند  بررسی جامع دیگریهای طرف تقاضا در شود سیاستمیتأکید 
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Abstract 
The opium poppy cultivation is one of the many problems that Afghanistan is facing 

nowadays. To address this problem, many strategies such as eradication, interdiction and 

alternative livelihood opportunities have been adopted. But, it is a well-established fact 

that these efforts have not been successfully proved as they were envisaged when started. 

It is believed that cultivation of opium poppy will automatically contract by enhancing 

licit livelihood opportunities. But, alternative livelihood development has failed to 

recognize the different motivations and factors that influence household's decision to 

cultivate illicit drug crops and ignored the fact that these motivation and factor differ 

across households from different socio-economic group in different areas of 

Afghanistan. The goal of this study was to examine opium cultivation alternative policies 

using positive mathematical programming (PMP) model at representative farm (RF) 

level. PMP has been improved to overcome normative character of optimization models. 

Therefore, PMP is highly practical for analyzing the consequences of agricultural 

policies as long as enough empirical data are available for calibration of the model. A 

linear programming model was used for the RF of homogenous groups when no 

empirical data was available. Farm level data were obtained from a sample of poppy 

farmers in the Kiti district of Daykundi province. A two stage cluster sampling was used 

to select the sample farmers. At the first stage, a cluster of seven villages. In the second 

stage, by a simple random sampling method, 132 poppy producers were chosen for 

interview and collection of necessary farm level data. The results showed that opium is 

the only cash crop in contrast with other crops which are cultivated primarily to meet 

subsistence requirements. The exclusion of opium had significant effects on farmers' 

income and decreased their gross margins by 34.7 to 68 percents. Results also indicated 

that saffron is a serious alternative for opium poppy particularly at the representative 

farm of group 2 under current conditions. But, the retail margin for the poppy is very 

high and if a part of this margin assign to poppy farmers, none of the crop can compete 

against opium poppy. In other words, saffron cannot be an alternative crop if the farm 

gate price of poppy becomes eighty thousand Afghanis per Man (Approximately 

1Man=5 kilos). Finally, it was found that price and non-price policies of wheat and 

corn can alleviate economic effects of poppy interdiction. 
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