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  شهرستان دره شهر ر منابع و سودآوري اجتماعی بر الگوي بهینه کشتیدااثرات مزیت نسبی، مق تحلیل

  
  زاد دکتر جواد حسین ، ادژمهندس پروین قادري ن  1دکتر قادر دشتی

 دکتري اقتصاد کشاورزي -1
   ghdashti@yahoo.com :  *نویسنده مسئول  

  
  چکیده

شهرستان ر منابع و سودآوري اجتماعی بر الگوي بهینه کشت یدا، مقبررسی اثرات مزیت نسبیپژوهش حاضر با هدف    
اي اسـتان  و سازمان آب منطقـه  استان هاي مورد نیاز از سازمان جهاد کشاورزياطالعات و داده. انجام پذیرفتدره شهر 
-محصوالت فاقد مزیت نسبی نیز تولید مـی  منطقه مورد مطالعهنتایج نشان داد که در  .آوري گردیدجمع1390در سال 

افـزایش   امکـان  ود، حـاکی از وجـ  خطی با الگـوي فعلـی   ریزي حاصل ازنتایج الگوي برنامهمقایسه ترکیب کشت  .شوند
دیر منـابع  نهایتا نتایج تحلیل حساسیت ضرایب تابع هـدف و نیـز مقـا   باشد میسودآوري اجتماعی در شهرستان مذکور 

  .دنباشاي میو بنابراین داراي ارزش سایهتولید بوده ه امل محدود کنندوعو تراکتور  نشان داد که در مجموع آب 
  

  ، منابع نولیدمزیت نسبیآوري اجتماعی ، سود ، بهینهالگوي  :واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
طراحی الگوي کشت به معناي تعیین سطوح زیرکشت محصوالت از اهمیت خاصی برخودار بوده و بایستی به نحوي 

اي و ملی را نیز انجام پذیرد که عالوه بر استفاده بهینه از ظرفیتهاي موجود و قابل دسترس بخشی از نیازهاي منطقه
طراحی الگوي کشت، فرایند پیچده و متاثر از عوامل متعدد و متنوعی است که بررسی آن طراح الگو را . باشدپاسخگو 

نماید لذا انتخاب روش پردازش، تحلیل و تلفیق اطالعات گردآوري ها و اطالعات میآوري انبوهی از دادهملزم به جمع
در این میان کمبود منابع .  )3(وده و نقشی تعیین کننده داردشده با توجه به معیارهاي مورد نظر مدیران، بسیار مهم ب

از جمله سرمایه، آب و از طرف دیگر تخریب تدریجی و نامحسوس محیط زیست از مشکالتی است که کشاورزي امروز 
 کند،این مشکل به طور چشمگیر در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران بیشتر نمود پیدا می. با آن مواجه است

بنابراین باید محصوالتی تولید شود که از منابع موجود حداکثر استفاده کارا به عمل آید و همچنین تولید این 
هاي مختلف اقتصادي، یکی از توجه به مزیت نسبی فعالیت. محصوالت سودآورباشد و با هزینه نسبی پایین تولید شوند

هاي اقتصادي مهم منطقه م بخش کشاورزي یکی از فعالیتدر استان ایال. ریزي اقتصادي استهاي مهم برنامهجنبه
ها با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان بوده که در هر یک از شهرستان 8این استان داراي . شودمحسوب می

توان به گندم، جو، از جمله محصوالت تولیدي این استان می. متنوعی که دارند کشت محصول خاصی مرسوم است
در این راستا بررسی تولید عملکرد و مقایسه آن با ). 2(، عدس، کلزا، گوجه فرنگی، خیار و یونجه اشاره کردبرنج، نخود

بر همین . شودهاي تولیدي در این استان به شکل کارا استفاده نمیدهد که از همه ظرفیتمتوسط کشور نشان می
  تواند موجب افزایش درآمد و رفاه هاي علمی میشاساس شناخت و تحلیل ترکیب بهینه تولیدات کشاورزي بر اساس رو

مقادیر منابع  وریزي خطی و لحاظ نمودن مزیت نسبی برنامه گیري از تکنیکمردم بشود لذا در تحقیق حاضر با بهره
 .مشخص شود دره شهر هاي کشاورزي در شهرستانفعالیتالگوي ترین شود مناسبسعی می
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  مواد و روش ها

هـاي مزیـت   این در حالی اسـت کـه شـاخص   . شوندهاي تولید لحاظ میریزي خطی انواع محدودیتدر الگوي برنامه    
هاي پیش رو کدام محصول و کنند که با توجه به محدودیتپردازند، اما بیان نمیبندي محصوالت مینسبی تنها به رتبه

ایـن مسـئله   . دهنـد بندي یکسانی ارائـه نمـی  یت نسبی رتبههاي مختلف مزضمن آنکه شاخص. به چه مقدار تولید شود
بطور کلی تنها روشـی کـه همزمـان محـدودیت     . دهد در تضاد باشدشود تا نتایج با آنچه که درواقعیت رخ میسبب می

کند و عامل مهم رقابت پذیري و الگوي مناسب تولید بر مبناي مزیت نسـبی و رقابـت   چندین عامل تولیدي را لحاظ می
  ).1(باشدریزي خطی میدهد الگوي برنامهحصوالت در بکارگیري نهاده را ارائه میم

 
   Max z = ∑ (Rj − C1j − C2j )푥 j 

)1(  Subject to : 
 

∑푎푖푗 푥푗 ≤ 푏푖      
DRC Xj – C1j . Yi=0                                                                                                                                                                  
R j . Y i – C 2j . Y j = 1                                                                                                                                                              
SCB X j – C1j . Zj – C2j . Zj = 0                                                                                                                                                 
Rj . Zj = 1                                                                                                                                                                                  
    푥푗 ≥ 0         i= 1,2,…m                                                                                           

  
امـین   j، سـطح تولیـد   퐗퐣، )ریـال (، سود اجتماعی حاصل از محصوالت زراعی هر شهرستان و تابع هدفzکه در آن     

اي منـابع  ، هزینـه سـایه  j ،풄ퟏ퐣اي هـر هکتـار محصـول    ، درآمد سایه푹퐣، )هکتار(محصول هر شهرستان و متغیر تصمیم
ضریب : امین محصول jام مورد نیاز براي هر واحد از  i، مقدار نهاده 풂퐢퐣هاي وارداتی، اي نهاده، هزینه سایه풄ퟐ퐣 داخلی، 

، نسـبت  푺푪푩푿퐣ام،  j، شاخص هزینه منـابع داخلـی محصـول    i ،푫푹푪푿퐣، مقدار در دسترس منبع یا نهاده 풃퐢فنی، 
، متغیرهاي مجازي که براي تبدیل روابط غیرخطی بـه خطـی   풁퐣و  j ،풀퐣ه به منفعت اجتماعی هر هکتار محصول هزین

-محـدودیت  .باشـد ، تعداد محصوالت زراعی هر شهرستان میN، تعداد منابع محدود کننده و Mاند، به کار گرفته شده
  .باشدسموم و کود شیمیائی و ماشین آالت کشاورزي میب، آشامل مقادیر زمین زراعی،  ریزي خطیهاي مدل برنامه

ها که معیـار  سه نوع از این شاخص . هاي مختلفی استفاده شده استبراي محاسبه مزیت نسبی از شاخصهم چنین     
دهند شاخص هزینه منـابع داخلـی، شـاخص نسـبت     اي را مورد ارزشیابی قرار میهاي سایهها و قیمتاجتماعی فعالیت

-قیمت سـایه در محاسبه مزیت نسبی آگاهی از   ).4(سود خالص اجتماعی هستند ه به منفعت اجتماعی و شاخصهزین
اي نهاده ها بـه  هاي سایهدر تعیین قیمت .رزش حقیقی یک محصول یا یک نهاده حائز اهمیت استمالك ابه عنوان اي 

هاي غیر قابـل  و نهاده)م، بذر و بخشی از ماشین آالتانواع کودها، سمو(هاي قابل تجارت نهاده:شونددو گروه تقسیم می
هایی که قابل تجارت در بازارهاي جهانی هستند اگر وارداتی باشند ایـن نهـاده هـا قیمـت سـیف در نظـر       نهاده، تجارت

تا    شود و اگر صادراتی باشند هزینه حمل از استان شود و هزینه بارگیري و حمل تا مصرف به آنها اضافه میگرفته می
که بـراي   نهاده هاي غیر قابل تجارت نیز شامل زمین، نیروي کار و آب هستند .شودآنها کسر می سر مرز، از قیمت فوب

  در مطالعه اخیر با توجه به محدودیت منابع تولید با  .شودفاده میا از قیمت هاي بازاري استآنهمحاسبه قیمت سایه اي 
  

شود که اگر موجودي هر کدام از منابع مورد نظر به میزان مشخصی تغییر یابـد  استفاده از تحلیل حساسیت مشخص می
همـین   ).5(گیردمورد مطالعه و مزیت نسبی آنها تحت تاثیر قرار می آیا ترکیب بهینه تولید محصوالت زراعی شهرستان

 بدین مفهوم که تغییر . ستامر در رابطه با ضرایب تابع هدف، به نوعی با سود اجتماعی تولید محصوالت در ارتباط ا
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 .تواند الگوي بهینه مناطق مورد نظر را تحـت تـاثیر قـرار بدهـد    اي میقیمت محصوالت یا نهاده در چه محدوده یا دامنه

اي اسـتان در  ي شهرستان، سازمان جهـاد کشـاورزي و سـازمان آب منطقـه    زد کشاوراهاي مورد نیاز از مدیریت جهداده
  آوري گردیدجمعتهیه و  1390سال 

  
  و بحث نتایج

دهد در میان محصوالت کشت شده در این شهرستان تنها محصول جـو اسـت کـه    نشان می1همان طوري که جدول    
داراي  18/2منفعـت اجتمـاعی    -و هزینـه  86/4ریال و شاخص هزینـه منـابع داخلـی    -2188508با سودآوري اجتماعی

میلیـون ریـال بـوده ضـمن اینکـه      7/167مربوط به محصول شلتوك با باالترین سودآوري اجتماعی . مزیت نسبی نیست
در الگـوي فعلـی کشـت     .باشـد مـی  38/0منفعـت اجتمـاعی    -و هزینـه  37/0شاخص هزینه منابع داخلی این محصول 

هکتـار  5108هکتار مربوط به گندم دیم بوده و پـس از آن نیـز   10131شهرستان دره شهر بیشترین سطح زیر کشت با 
کمتـرین سـطح زیـر کشـت نیـز بـه محصـول بادمجـان بـا          . هکتار به کشت خیار اختصاص داده شده است5045جو و 
ریزي خطی، چهار محصول جو، خیار، باقال و گندم آبی از الگـو حـذف   پس از حل مدل برنامه. هکتار اختصاص دارد103
ال و خیـار نیـز بـه دلیـل     محصول جو به علت نداشتن مزیت نسـبی و سـودآوري اجتمـاعی منفـی، محصـول بـاق      . شدند

آیـد در  بـر مـی   2همچنـان کـه از جـدول    . هاي اردیبهشت، تیر و مرداد از الگو حذف شدندمحدودیت منابع آبی در ماه
هکتـار کـاهش پیـدا کـرد ضـمن اینکـه       4781هکتـار بـه  10131ریزي خطی سطح زیر کشت گندم دیم از الگوي برنامه

محصـول گنـدم آبـی نیـز بـه دلیـل       . و بادمجان توصیه شـده اسـت   افزایش سطح زیر کشت محصوالت طالبی، شلتوك
هکتـار در الگـو بـه     3761هکتار سطح زیر کشت این شهرستان حدود 25480از . محدودیت منابع آبی از الگو حذف شد

رود و بـر  اي بـه شـمار نمـی   ترتیب در شهرستان دره شهر زمین عامـل محدودکننـده  بدین. ماندصورت نکاشت باقی می
ریـزي خطـی در منطقـه سـود آوري     پس از اجـراي الگـوي برنامـه   . باشداي آن معادل صفر میاساس قیمت سایه همین

                                                                                                   .میلیارد ریال افزایش پیدا کرد 6/574میلیارد ریال به 263اجتماعی از
                                                                                                                                                                  
    نتایج تطبیقی الگوي فعلی کشت با مدل: 2جدول                                                                                                                                         

شهرستان دره شهردر   خطی  برنامه ریزي                                                                                                                 
  

  محصوالت شهرستان دره شهر   DRC,SCB,NSPهاي شاخص: 1جدول
  
  

 DRC SCB NSP  محصول
  168989.18  0.9540299  0.9311007  گندم دیم

  - 2188508  2.189444  4.863975  جو
  39963154  0.3654815  0.3211241  خیار

  149077.2  0.9840054  0.9759680  گندم آبی
  14974686  0.5730703  0.5144779  باقال

  30436016  0.452832  0.41347785  طالبی
  167776983  0.3889589  0.3734451  شلتوك
  32552274  0.3693148  0.3221507  بادمجان

الگوي برنامه ریزي   الگوي فعلی  محصول
  خطی

  600/4781  10131  گندم دیم
  -  5108  جو
  -  5045  خیار

  -  4118  گندم آبی
  -  352  باقال

  283/2936  312  طالبی
  380/7632  311  شلتوك
  759/6727  103  بادمجان

  مجموع سطح زیرکشت
  022/21715  25480  )هکتار(

سودآوري اجتماعی 
  منطقه

  )میلیارد ریال(
263  6/574  
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، 3در جـدول  . شد شهرستان مورد ارزیابی واقع در ادامه تحلیل حساسیت ضرایب تابع هدف و مقادیر منابع مربوط به   
دهـد کـه سـود آوري    میلیون ریال اسـت تحلیـل حساسـیت نشـان مـی     32مقدار سودآوري اجتماعی محصول بادمجان 

میلیون ریـال افـزایش پیـدا کنـد تغییـري در جـواب       37میلیون ریال کاهش پیدا کند یا به اندازه 10اجتماعی به اندازه 
  .شدبهینه ایجاد نخواهد 

  
  ریزي خطی در شهرستان دره شهرل برنامهتحلیل حساسیت ضرایب تابع هدف مد: 3جدول

افزایش   کاهش مجاز  مقدار فعلی  محصول
  مجاز

گندم 
  17808300  8/168989  168989.18  دیم

  2344499  -2188508  جو
  78270600  39963154  خیار

گندم 
  17387530  149077.2  آبی

  6698943  14974686  باقال
  77143640  16148590  30436016  طالبی
  97604380  167776983  شلتوك
  37172220  10089770  32552274  بادمجان

  
، تحلیل حساسیت مربوط به منابع تولید ارائه شده است به عنوان مثال در رابطه با نیروي تراکتور مقدار 4در جدول     

 10823به اندازه  ن است که ساعت کاري تراکتور در شهرستان دره شهرآ، نشان دهنده )10823، 31080(این بازه 
کند اما این جواب موجه بودن خود را از ساعت کاهش پیدا کند جواب بهینه تغییر می31080ساعت افزایش یا به اندازه 

  . دهددست نمی
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  ر منابع مدل برنامه ریزي خطی در شهرستان دره شهریداتحلیل حساسیت مق: 4جدول 

  افزایش مجاز  کاهش مجاز  مقدار فعلی  منابع
  978/3761  25840  زمین زراعی

  1729847  6200000  کود ازته
  3553118  6000000  کود فسفاته
  840/2497  24935  علف کش
  7679/468  13949  آفت کش
  97/10823  40/31080  145000  تراکتور

  5180167  15440000  آب فروردین
آب 

  1429742  6002385  20015780  اردیبهشت

  4915247  21400000  خردادآب 
  1537491  3578632  23360000  آب تیر

  4350373/0  7145228  25080000  آب مرداد
  49722611/0  20500000  آب شهریور

  
ماه و  نیروي تراکتور از جملـه عوامـل    نهایتا نتایج حاصل ازالگوي تحقیق بیانگر آن است که نهاده آب به ویژه در مرداد 

ریال 8705اي عامل آب در تیرماه معادل بطوریکه قیمت سایه. باشدتولید محصوالت کشاورزي منطقه میمحدودکننده 
  .یابدریال افزایش می8705یعنی با وجود بکارگیري یک واحد اضافی از آب میزان سود اجتماعی این منطقه  ،باشدمی
  

  گیري کلینتیجه
پـرداختن بـه تولیـد محصـوالت کشـاورزي بـر اسـاس اصـول          شهر دره دهد که در شهرستاننتایج تحقیق نشان می    

اي که کشاورزان بدون توجه به وجود یا عـدم وجـود مزیـت نسـبی اقـدام بـه       گیرد بگونهنمی   اقتصادي و علمی انجام 
. باشـند نمایند و از این رو علیرغم تالش فراوان از سودآوري اجتماعی باالیی برخـودار نمـی  تعیین ترکیب کشت خود می

اما بـه دلیـل اینکـه کشـاورزان هزینـه       در منطقه موید همین نکته استسودآوري اجتماعی منفی  محصول جو باکشت 
کنند و هزینه فرصـت ایـن منـابع را در    کنند و یا از نیروي کار خانوادگی استفاده میمستقیمی بابت زمین پرداخت نمی

  گردد که از منابع و مجموعه این عوامل سبب می .ها سودآور استگیرند به ظاهر کشت این محصوالت براي آننظر نمی
در راسـتاي  . امکانات موجود و در دسترس به شکل بهینه و متناسب با اصول اقتصاد تولید کشاورزي بهره گرفتـه نشـود  
باشـد لـذا   یاقتصادي کردن تولید،  با توجه به اینکه عوامل محدود کننده در منطقه شامل نهاده هـاي آب و تراکتـور مـ   

وري این عوامل نظیـر ایجـاد سیسـتم    گردد تدابیر و راهکارهاي علمی و عملی مناسب در راستاي افزایش بهرهتوصیه می
ضمن اینکه افزایش ظرفیت ناوگـان ماشـینی و   . اي و روشهاي جدید کشت به کار گرفته شودآبیاري تحت فشار و قطره

 .وري عوامل و افزایش سودآوري محصوالت کمک نمایدهتواند به ارتقاي بهرتوسعه مکانیزاسیون می
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