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  چكيده

گندم، جو و ذرت بيشترين سطح زيركشت باشد كه پس از دشت قزوين ميدر تناوب زراعي محصوالت از يكي چغندرقند 

چغندرقند در اين  زيركشتكاهش سطح  سببهاي اخير، محدوديت منابع آب را به خود اختصاص داده است. طي سال

، سود كشت عه حاضر اثرات افزايش سطح زيركشت چغندرقند بر الگوي، در مطالبه همين منظور دشت شده است.

، از مدل قيتحقاجراي اين براي  .قرارگرفتبررسي  موردآبي تحت شرايط كم هاو ميزان مصرف نهادهكشاورزان ناخالص 

دنياز مربوط به سال هاي مورداده آبي محصوالت استفاده شد.رهيافت تابع توليد مبتني بر نيازو  ريزي رياضي مثبتبرنامه

 افزارنرمبا استفاده از ها آوري شد. تحليل آماري دادهعجمنمونه  كشاورز 127از   با تكميل پرسشنامه بود كه 1391- 92

SPSS  افزار نرمبا استفاده از و حل مدلGAMS .كاهش سطح زيركشت گندم آبي، جو  نتايج نشان داد كه صورت گرفت

، همچنين باشند. ترين پيامدهاي افزايش سطح زيركشت چغندرقند ميد ناخالص زارعين از مهمآبي و كلزا و افزايش سو

ها را براي بزرگ و افزايش مصرف تمامي نهاده ارعآالت را براي مزهاي آب، سرمايه و ماشيننتايج كاهش مصرف نهاده

سطح  توسعهدر پايان،  نشان داد. آبيتحت شرايط كمپس از ورود چغندرقند به الگوي كشت مزارع كوچك و متوسط 

شود، به هاي كود و سموم شيميايي در الگوي كشت ميبا توجه به اينكه منجر به كاهش مصرف نهادهزيركشت چغندرقند 

  پيشنهاد شد. زيست در مناطق جنوبي دشت قزوينبراي كاهش آلودگي محيط كاريعنوان راه
  

  اريآبيكمالگوي كشت، تغييرات ف چغندرقند، حذريزي رياضي مثبت، برنامه هاي كليدي:واژه
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  مقدمه

چغندرقند از جمله محصوالتي است كه اهميت 

باشد. اهميت راهبردي روزافزوني را در بخش كشاورزي دارا مي

باالي مصرف قند در سبد كاالي خانوارهاي ايراني از يك سو و 

ات از سوي ظمي از نياز داخل از طريق واردتأمين بخش اع

و افزايش سطح زيركشت  لزوم توجه به عرضه كافي قندديگر، 

بر اين، وجود ضرورت  كند. عالوه چغندرقند را در كشور تبيين مي

انكارناپذير استفاده كارآتر از منابع كمياب نظير آب، ممكن است 

همانند چغندرقند را كه از اين نهاده به  يكه توليد محصوالت

 Mohammadi)با چالش مواجه سازد  كنند،وفور مصرف مي

et al. 2013). به ويژه هاي اخيرطي سال مسأله بحران آب ،

يكي كه  )زهرا(شهرستان بوئين قزوين دشتدر مناطق جنوبي 

هاي مستعد كشور براي توليد محصوالت استراتژيكي  از دشت

اخير گزارشات  .باشدميكامأل مشهود چون چغندرقند است، 

مكعب ميليون متر 200ساالنه بيش از ت كه حاكي از آن اس

اضافه برداشت از منابع آب زيرزميني اين دشت صورت 

هاي اين دشت مجموع تغذيه آبخواندر واقع،  پذيرد. مي

حالي كه مجموع تخليه از  مكعب است، درميليون متر 5/1260

رسد. ميانگين  مكعب نيز ميمترميليون  1458/ 66به  هاآن

كه حدود  بودهمتر ميلي 1/234استان در اين  نيزبارش ساالنه 

، گرچه اين درصد كمتر از متوسط بارندگي در كشور است هشت

هاي اخير  اعداد مربوط به طوالني مدت است و در خشكسالي

 Parhizkari and) ميزان بارندگي اين مقدار نيز كمتر است.

Sabouhi 2013). رويه از منابع آب رغم برداشت بيعلي

هاي آن شدن بيالن آبي دشترزميني استان قزوين و منفيزي

 -(دشت قزوين، زرند ساوه، ماه نشان، قيدر و دشت طالقان

هاي اخير، اين استان در توليد محصول الموت) طي سال

در اين راستا طوري كه  ، بهداشته استچغندرقند نقش بسزايي 

و  رضوي، فارسهاي آذربايجان غربي، خراسان پس از استان

را در كشور به خود اختصاص داده و در كرمانشاه رتبه پنجم 

در كشور چغندرقند  سطح زيركشتحدود چهار درصد از اراضي 

قند ربه لحاظ سطح زيركشت نيز چغندباشند. اين استان واقع مي

باشد كه  رين محصوالت توليدي دشت قزوين ميتيكي از عمده

جو و ذرت هكتار سطح زيركشت پس از گندم،  2568با 

بيشترين سهم را در توليد محصوالت زراعي دشت قزوين به 

 Iranian Ministry of) خود اختصاص داده است

Agriculture 2012).   

آبي، عدم بروز مشكالتي مانند كمهاي گذشته طي سال

وري كم نهاده آب به ها، بهرهتناسب زماني و مكاني بارش

توسعه سطح زيركشت افزون تقاضا براي همراه افزايش روز

، (غالت، ذرت و كلزا) ساير محصوالت كشاورزي

اي و كاهش نزوالت آسماني از يك سو و هاي دوره خشكسالي

ها، عدم حمايت ي نهادهنموديافتن مسائلي مانند حذف يارانه

دولت از زارعين چغندركار، نبود بازار مناسب براي محصول 

، نبود شدهو تعيين عدم وجود قيمت تضمينيتوليدي، 

ريسك افزايش  ،زايش مخاطرات طبيعيافهاي قيمتي،  حمايت

در  توليد قند كارخانه عملكرد از كشاورزان و نارضايتي توليد

اين از سوي ديگر منجر به كاهش تمايل زارعين  قزوين استان

استان براي توسعه سطح زيركشت محصول چغندرقند شده 

اكي از آن است گزارشات اخير ح .)Parhizkari 2012( است

سطح سبز ابالغي چغندقند در  1391-92سال زراعي  در كه

در حدود ميزان توليد هكتار و  500استان قزوين چهار هزار و 

سطح تنها از  عمالًبوده است، در حالي كه هزار تن  170

هزار تن  90هكتار در حدود  900يك هزار و زيركشت 

است و درواقع تنها در  برداشت شدهن در اين استاچغندرقند 

افزون بر ت. درصد از برنامه ابالغي تحقق يافته اس 40حدود 

هزينه توليد اين محصول در هر هكتار از اراضي دشت اين، 

ميليون ريال برآورد شده كه از اين ميزان  9/3قزوين در حدود 

درصدي هزينه حمل و مكانيزاسيون، سهم  13توان به سهم مي

درصدي هزينه كارگري  29صدي اجاره زمين، سهم در 16
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مصرفي هاي  نهادهساير  هزينه درصدي 42كار) و سهم (نيروي

اشاره كرد  كش و ...)كش، علف، آفتسم ،بذر، كود(آب، 

(Jehad Agriculture Organization of Qazvin 

Province 2012).  

هاي موجود،  چالش ضرورت داردبا توجه به مطالب فوق 

يط توليد و افزايش سطح زيركشت چغندرقند در دشت شرا

 اين امر نيازمندقبل از هر چيز قزوين مورد توجه قرار گيرد. 

بررسي اثرات افزايش سطح زيركشت اين محصول از جهت 

هاي اجرائي در  برداران متعاقب با سياستميزان تمايل بهره

 يك اعمال ست كه نتيجهبديهي ا .باشدميبخش كشاورزي 

حد زيادي  در بخش كشاورزي، تا آن ست و اثرگذاريسيا

سياست  به برداران نسبتبهره العملعكسنحوه به  وابسته

نيز تحت تأثير  بردارانبهره العملباشد. عكسشده مي اعمال

 دارد. با قرار هاآن فردي هايويژگي و نگرشمزرعه، شرايط 

ي ها در محيط مختلف هاي آزمون سياستكه  به اين توجه

 بخش در گذارسياست مدير هرپذير نيست. لذا  واقعي امكان

 نتايج از كه با اطمينان بااليي استبه دنبال آن  كشاورزي

 نسبت بردارانبهرهالعمل عكس و نظر مورد هاياجراي سياست

 به كمك امر اين امروزه. )He et al. 2006شود ( آگاهها نآه ب

 PMP= Positive) ريزي رياضي مثبتبرنامه مدل

Mathematical Programming)( در حال راهم شده است. ف

فوق تبديل به يك وسيله مهم و با كاربرد وسيع در حاضر مدل 

مزيت اين مدل، هاي كشاورزي شده است.  ل سياستتحلي

ها در سطح مزرعه  تر تأثير سياست توانايي آن در بررسي جزئي

مطالعات قالب  هاي اخير، درطي سال ).Nigel 2005باشد ( مي

هاي مختلف بخش كشاورزي با استفاده تجربي زيادي سياست

ترين اين اند كه در ادامه به بررسي مهم از اين روش تحليل شده

  شود. مطالعات پرداخته مي

) در Schmid et al. 2007ميد و همكاران (شا

به تحليل اثرات  PMPگيري از مدل پژوهشي با بهره

قطع ارتباط حمايت از كشاورزان  محيطي تغيير سياست زيست

در اتريش پرداختند. نتايج نشان داد كه اين تغيير سياست باعث 

ب محيطي آكاهش هزينه توليد كشاورزان، بهبود شرايط زيست

كورتيگناني و  خواهد شد.اي  و خاك و كاهش گازهاي گلخانه

) در تحقيقي Cortignani and Severini 2009سوريني (

با استفاده اي در مديترانه براي منطقهبياري را آهاي كم سياست

. نتايج نشان داد ريزي رياضي مثبت بررسي كردند از مدل برنامه

هاي كاهش آب در دسترس و افزايش قيمت  اعمال سياست كه

كه  يهنگامباشد و  مي آب بر كاهش مقدار مصرف آب مؤثر

 ياريآب يهادر روش ليتعد ابد،ييبه آب كاهش م يدسترس

 فوقهاي استيساعمال را نسبت به كشاورزان  تمايل زانيم

) Howitt et al. 2009هوويت و همكاران ( .دهدافزايش مي

عملكرد محصوالت كشاورزي  در پژوهشي اثرات اقتصادي تغيير

منطقه كاليفرنيا با  26را با توجه به شرايط آب و هوايي در 

از آن بود كه بررسي نمودند. نتايج حاكي  PMPمدل استفاده از 

درآمد كشاورزان در تمام مناطق تحت تأثير تغييرات آب و 

هوايي قرار دارد و در شرايط آب و هوايي نامناسب، درآمد 

 Medellin-Azuara)مدلين آزورا و همكاران  يابد. كاهش مي

et al. 2011) به  ريزي رياضي مثبت با استفاده از مدل برنامه

بندي گذاري و سهميهقيمت بررسي واكنش كشاورزان نسبت به

در ايالت كاليفرنيا  هاي كشاورزينهاده  و حذف يارانه آبياري آب

پرداختند. نتايج نشان داد كه يارانه تكنولوژي كارآمد بوده و 

بر زمين و آب  ناچيزيبندي آب آبياري ممكن است اثر سهميه

 محسني و زيباييدر ايران نيز، . شده بگذارد استفاده

)Mohseni and Zibaee 2009 (گيري از مدل با بهره

هاي افزايش سطح  ريزي رياضي مثبت به تحليل پيامد برنامه

براساس  دشت نمدان استان فارس پرداختند. دركشت كلزا زير

كشت كلزا، هاي افزايش سطح زيرنتايج اين مطالعه پيامد

انتظار مورد كشت گندم و لوبيا و افزايش درآمد  كاهش سطح زير

با اي مطالعهدر  )Bakhshi 2009بخشي (بود.  رع نمايندهمزا
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زيست  آثارريزي رياضي مثبت، برنامهرهيافت  از استفاده

زراعت را زيربخش در شيميايي  كودهاي يارانه حذف محيطي

 سناريو چندين طي براي استان هاي خراسان شمالي و رضوي،

نهاده قيمت  افزايش بر اساس نتايج اين مطالعهكرد.  تحليل

شيميايي، كاهش كود هاينهاده يارانه واسطه حذف به كود

هاي  يش شاخصافزا وسطحي  توازني و پايدارهاي شاخص

 معين الديني داشت. خواهد همراه به را فسفر و ازت كارآيي

)Moinodini 2010نسبت را  كشاورزانواكنش  اي) در مطالعه

استان  بندي آب آبياري درهاي قيمتي و سهميهبه سياست

ريزي رياضي مثبت بررسي نمود. كرمان با استفاده از برنامه

-نتايج نشان داد كه افزايش هزينه آب آبياري و كاهش آب در

پرهيزكاري و . باشندميآبياري مؤثر دسترس در پذيرش كم

گيري  در تحقيقي با بهره )Parhizkari et al. 2013همكاران (

گذاري آب اشتراكبررسي اثرات سياست به  PMPاز مدل 

آبي در حوضه رودخانه  آبياري بر الگوي كشت تحت شرايط كم

پرداختند. نتايج نشان داد كه كاربرد سياست  شاهرود

براي تخصيص منابع  يگذاري آب آبياري راهكار مناسب اشتراك

كارگيري آن سبب  باشد و به وضه رودخانه شاهرود ميآب در ح

 37تا  نه ت آبي ازكشت محصوال افزايش مجموع سطح زير

  شود.درصد مي

دهند كه مدل شده نشان ميمطالعات بررسي

بررسي  برايكار مناسبي ) راهPMPريزي رياضي مثبت ( برنامه

باشد. به همين كشاورزي مي هاي مختلف بخش اثرات سياست

بررسي و تحليل  جهتاز اين روش  منظور، در مطالعه حاضر

 الگوي بر چغندرقند شتاثرات افزايش سطح زيركاقتصادي 

دشت  كشاورزان ناخالص سود و ها نهاده مصرف ميزان كشت،

  آبي استفاده شد.كم شرايط قزوين تحت

  

  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

و  نمك درياچه حوزه آبخيز ترين بزرگ قزوين دشت

محصوالت توليد  براي كشور مستعد هاي از دشت يكي

 كشور بيالن هاي دشت از يبسيار است كه همانند كشاورزي

 Sabouhi and Parhizkari)منفي است  آن در زيرزميني آب

ه اين دشت در توليد محصول استراتژيك جايي ك . از آن(2013

ن نيازهاي اوليه كارخانه قند استان قزوين و تأمي چغندرقند

 و توسعه سطح زيركشت اين به پايداري توجهلذا اهميت دارد، 

، 1رسد. شكل  مي نظر به ضروري و مهم امري محصول در آن

  دهد:رد مطالعه را نشان ميموقعيت منطقه مو

  

  
  در استان قزوين موقعيت جغرافيايي دشت قزوين 1شكل 
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  )PMP(ريزي رياضي مثبت مدل برنامه

 1995ريزي رياضي مثبت اولين بار در سال برنامهمدل 

مدل جهت رفع اين  .شد) معرفي Howittتوسط هوويت (

ريزي هاي برنامه ه بر مشكالت موجود در مدلها و غلبكاستي

 Normative Mathematical Programming)= هنجاري

NMP) يافت ( توسعهParhizkari and Sabouhi 2013(. 

هاي استفاده از اطالعات موجود در متغير PMP  ايده كلي مدل

هاي واسنجي است كه محدوديت (Dual Variable)دوگان

هاي موجود ه سطح فعاليتزي خطي را بري جواب مسأله برنامه

كند. در واقع مقادير دوگان براي تصريح تابع هدف  محدود مي

هاي  گيرند كه سطح فعاليت اده قرار مياي مورد استفغيرخطي

ريزي مشاهده شده را مجددأ از طريق جواب بهينه مسأله برنامه

كند جديدي كه فاقد محدوديت واسنجي است، بازسازي مي

)Meyer et al. 1993.( ع مكاني (فضايي)يتعيين سطح تجم 

(Spatial Aggregation) ي كاري مدل براي تعريف دامنه

PMP بسيار مهم نيز هاي كشاورزي  و تجزيه و تحليل سياست

به جاي  PMPمدل  ،تعيين اين سطحبا باشد. در واقع  مي

هاي  كيبي از ويژگيها در يك سطح وسيع، تر تحليل سياست

تر لحاظ  هاي كوچكاي را با مجموعه داده منطقهمحلي يا 

هاي مورد نظر را در سطح مناطق تعيين شده  نموده و سياست

در ادامه  ).Parhizkari et al. 2013دهد ( مورد بررسي قرار مي

 تشريحشده ارائه PMPگام به گام واسنجي مدل  مراحل

  :گردد مي

 هاي متقي تعيين و خطي ريزيبرنامه مدل حلمرحله اول: 

  ايسايه

جهت  ريزي خطي يك مدل برنامه، اين مرحلهدر 

هاي  كشاورزان با توجه به محدوديت ناخالصنمودن سودحداكثر

اي هاي سايه قيمتشود و حل ميواسنجي  منابع و

 ).Howitt et al. 2012( آيدمدل به دست ميهاي  محدوديت

 يمطالعاتبراي منطقه  PMPشكل رياضي اين مرحله از مدل 

  :باشدميبه صورت زير 

 )1 (   
( )

5 3 5

1 1 1

*ih ih ihj ihj ih

i h j

Max price yield a cost A rea
= = =


Π = − 

 
∑∑ ∑

  

Subject to:  

)2(                          5

1

[ ]
j

ihj ih j ih

i

a A rea b jh λ
=

≤ ∀∑  

)3    (                            [ ]c

ih ih ihArea Area ihε λ≤ + ∀%   

)4   (                                        0ihA rea ih≥ ∀  

 ريزي خطي،به عنوان تابع هدف مدل برنامه) 1رابطه (

اين  باشد. در مي كشاورزانناخالص  كردن سودشامل حداكثر

(گندم  حصوالتتعداد مi ،كشاورزان ناخالصسود  ∏،رابطه

 ها نهادهتعداد jكلزا)،و  اي، چغندرقندذرت دانهآبي، جو آبي، 

تكنيك h، آالت و سرمايه)كار، ماشين(زمين، آب، نيروي

 10آبياري آبياري پنج درصد و كماري (آبياري كامل، كمآبي

. باشد ميدرصد) 
ihprice،

ihyield  و
ihArea قيمت ترتيب  به

كه با روش  iمحصولبازاري، عملكرد و سطح زيركشت 

باشد. توليد شده است، مي hآبياري
ihjcost توليد هزينه 

 باشد.مي hدر روش آبياري jهنهادبا مصرف  iلمحصو

ihja هر  يكه نسبت استفاده است بيانگر ضرايب لئونتيفنيز

) به دست 5و از رابطه ( دهد عامل توليد به زمين را نشان مي

  ).Howitt et al. 2012(آيد مي

)5                  (                 
,

ih
ihj

ih Land

Area
a ihj

Area
= ∀

%

%
  

و دهد محدوديت منابع را نشان مي ،)2رابطه (
jb  در

 منتخب براي توليد محصوالتمنطقه  منابع دردسترسآن، كل 

كه در باشد ميمحدوديت واسنجي مدل  ،)3رابطه (. است

آن،
ihArea% مشاهده شده فعاليت مقدارi تحت  سال پايه در

است كه مثبت كوچكي  نيز مقدار εباشد.مي hروش آبياري

ساختاري   هايوابستگي خطي بين محدوديتبراي جلوگيري از 

j .رودكار ميو واسنجي به

ih
λ) اي  قيمت سايه ،)2در رابطه

cو سيستميمحدوديت 

ihλ) اي قيمت سايه ،)3در رابطه

محدوديت نيز  )4رابطه (. دهد حدوديت واسنجي را نشان ميم
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-Medellan)دهد ها را نشان مي سطح فعاليتبودن  غيرمنفي

Azuara et al. 2011).  

  

تابع عملكرد مبتني بر  و نمايي هزينه مرحله دوم: برآورد تابع

  نياز آبي

شامل تخمين تابع ، ابتدا PMPمدل  اين مرحله از

سپس تخمين تابع عملكرد و  يتمينمايي يا لگارهزينه 

شكل كلي تابع هزينه باشد.  ميمحصوالت مبتني بر نياز آبي 

  :نمايي به صورت زير قابل ارائه است
)6           (         ( ) ih ihA re a

i ih ihT C A rea e ih
γδ= ∀  

،در رابطه باال
iTC  توليد براي  زراعتهزينه كل

،iمحصول
ih

δ و پارامتر رهگيري
ih

γ كه گاما است  پارامتر

( iعرضه محصولش ـكش تابعي از
ih

η (باشد  مي

)Medellin-Azuara et al. 2010.(  براي هر سطح از قيمت

، پارامتر گاماي تابع هزينه نمايي hبياريروش آ با iمحصول

)
ih

γشود:) به صورت زير تعريف مي  

)7              (                     ih
ih

ih ih

p
ih

A rea
γ

η
= ∀  

داشتن پارامتر با در اختيار
rh

γ  ودن و برابر ب) 7(رابطه

هاي متوسط و مقادير ارزش هزينه نهايي با مجموع هزينه

توان پارامتر) مي8دوگان محدوديت زمين (رابطه 
rhδ (دلتا) را

  ) تعريف كرد:9به صورت رابطه (
)8   (                          land

ih ih j ih
M C A C rhjλ= + ∀  

)9   (                   
ih ih

land

ihj ih

ih A rea

ih

A C
ihj

e γ

λ
δ

γ

+
= ∀  

جهت بررسي اثرات افزايش سطح زيركشت چغندرقند 

آبي، نياز به تابع عملكرد مبتني بر نياز آبي تحت شرايط كم

بدين منظور، در مطالعه حاضر از تابع د. باشمحصوالت مي

 .Qureshi et al)عملكرد ارائه شده توسط قارشي و همكاران 

  باشد:ورت زير مياستفاده شد. شكل كلي اين تابع به ص (2013
)10 (  2( ) ( )R R R

ih ih ih ihYield f ET a b ET c ET ih= = + × + × ∀  

كه در آن،
ihY ield وR

ihET  عملكرد و نياز آبي

دأ بعرض از م aباشند.ميhتحت روش آبياري iمحصول

ضريب عامل درجه دوم تابع عملكرد  cشيب و b،تابع عملكرد

نياز آبي محصول در تابع  ).Qureshi et al. 2013( باشدمي

گرفته فوق، براساس ميزان آب دردسترس، ميزان بارش صورت

ش قابل طي دوره رشد محصول و راندمان آبياري در هر رو

) بيانگر شكل رياضي اين مفهوم 11باشد. رابطه (برآورد مي

  است:
)11        (      ( * )

R R

ih ih ih iET IW IEff ERain ih= + ∀  

Rكه در آن،

ihET  محصولنياز آبيi  در روش

h، Rآبياري

ih
IW  محصولميزان آب دردسترسi  در روش

،hآبياري
ihIEff راندمان يا بازده روش آبياريh  براي توليد

و iمحصول
iERain گين بارش صورت گرفته طي دوره ميان

  ).Qureshi et al. 2013( باشدمي iمحصولرشد 

  

  ي نهاييشده واسنجي  PMP مدل مرحله سوم: تبيين

با ، باشد مي PMPدر اين مرحله كه مرحله پاياني مدل 

شده، تابع عملكرد مبتني ي نمايي واسنجي استفاده از تابع هزينه

ها (به استثناي  از آبي محصوالت و مجموعه محدوديتبر ني

ريزي غيرخطي به صورت  واسنجي)، يك مدل برنامه محدوديت

  شود: روابط زير ساخته مي
)12(                         
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)17(                                  5 3

1 1

.
ih ih

i h

M a A rea T Ma
= =

≤∑∑   

)18(                                     0
ih

A rea ih≥ ∀  

را نشان  PMP)، تابع هدف غيرخطي مدل 12رابطه (

) بيانگر محدوديت اراضي زيركشت است و 13رابطه (دهد. مي

دهد كه مجموع سطح زيركشت محصوالت منتخب نشان مي

آبياري (متفاوت تحت شرايط 
ih

Area همواره كمتر و يا (

-) ميTAreaمساوي با كل اراضي قابل كشت در منطقه (

دهد كه در ) محدوديت نهاده آب را نشان مي14باشد. رابطه (

در روش  iمحصولنياز آبي  ihETAreaآن

،hآبياري
water

θ راندمان آبياري وTW  منابع آب كل

گر محدوديت  ) بيان15رابطه ( باشد.ميمنطقه دردسترس در 

باشد كه در آنسرمايه مي
ihk  ضريب فني هزينه در واحد

- كل سرمايه در TKو hتحت روش آبياري iسطح محصول

كار را محدوديت نيروي) 16دسترس در منطقه است. رابطه (

 كه در آن دهدنشان مي
ih

Laتوليد  الزم برايكار نيروي

ر قابل كاكل نيروي TLaو hتحت روش آبياري iمحصول

) بيانگر 17. رابطه (استدسترس در منطقه مورد مطالعه 

آالت كشاورزي است كه در آنمحدوديت ماشين
ihMa  ميزان

تحت روش  iآالت جهت توليد محصولموردنياز ماشين

آالت قابل دسترس در منطقه مجموع ماشين TMaو hآبياري

) نيز محدوديت غيرمنفي بودن 18باشد. رابطه ( مورد مطالعه مي

كند كه روش مورد استفاده تضمين مياست و ها سطح فعاليت

  . باشدميلحاظ فيزيكي امكانپذير  به

در اين مطالعه، پس از توزيع تعداد نمونه جهت بررسي 

زيركشت چغندرقند بر الگوي كشت، ميزان اثرات افزايش سطح 

ها و سود ناخالص كشاورزان دشت قزوين تحت مصرف نهاده

آبي، از اثر متقابل اين عمل استفاده شد. بدين معني شرايط كم

كه سطح زيركشت چغندرقند به جاي افزايش، از الگوي كشت 

برداران نماينده حذف شد (سطح زيركشت آن به صفر بهره

ارائه شده به  PMPد) و سپس با استفاده از مدل كاهش داده ش

آبياري  بررسي اثرات اين تغيير تحت شرايط آبياري كامل، كم

  درصد پرداخته شد. 10آبياري پنج درصد و كم

جامعه آماري مطالعه حاضر شامل كليه كشاورزان دشت 

مربوط به نيز اين مطالعه موردنياز هاي دادهباشد. قزوين مي

هاي با تكميل پرسشنامه است كه 1391- 92 زراعي سال

ها عالوه آوري شد. اين داده جمع نمونهكشاورز توسط تنظيمي 

سطح شامل پارامترهايي نظير  كشاورزانهاي شخصي بر ويژگي

قميت ميزان مصرف و قيمت محصوالت، زيركشت، عملكرد و 

با توجه تعداد  باشند. مي، هزينه توليد و درآمد زارعين هانهاده

برداران در منطقه مورد مطالعه و عدم امكان تكميل اد بهرهزي

-هاي تنظيمي به صورت مجزا توسط هر يك از بهرهپرسشنامه

تعيين ها و اطالعات موردنياز و برداران، جهت گردآوري داده

گيري در اين مطالعه از روش نمونهحجم نمونه مورد بررسي 

مزاياي اين . و فرمول كوكران استفاده شد اي تصادفي طبقه

هاي گيري، اطمينان از انعكاس مناسب ويژگي شيوه نمونه

مختلف جامعه در گروه نمونه (يعني معرف بودن آن) و 

تغييرپذيري كمتر صفات مورد مطالعه در داخل هر طبقه به 

تغييرپذيري اين صفات در كل جامعه است. همچنين، اين شيوه 

در دقت اي گيري موجب افزايش قابل مالحظهنمونه

شود. در اين  گيري از لحاظ برآورد پارامترهاي جامعه مي نمونه

گيري ابتدا با استفاده از فرمول عمومي كوكران  روش نمونه

بردار  بهره 127حجم نمونه براي منطقه مطالعاتي در حدود 

هاي نمونه براساس معيار سطح برداري برآورد شد. سپس، بهره

دي شدند و براي هر طبقه بن زيركشت در طبقات همگني طبقه

بردار نماينده ساخته شود. الزم به ذكر است كه  همگن يك بهره

هاي همگن در يك برداري سازي يا قرار دادن بهره براي همگن

بردار نماينده، روش واحدي وجود ندارد و با  طبقه و انتخاب بهره

هاي مختلفي استفاده  توان از روش توجه به نوع تحقيق مي

سه روشي كه براي اين منظور بسيار معمول و متداول  نمود. اما

روش  -2روش متوسط منابع  -1هستند، عبارتند از: 
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روش نسبت منابع، كه در  -3ترين عامل توليد  محدودكننده

بندي  طبقه "اندازه"برداران بر اساس  روش متوسط منابع، بهره

 شوند. در ايران، سطح زيركشت معيار مناسبي براي اندازه مي

باشد. به همين منظور، در اين تحقيق نيز  ها مي برداري بهره

اساس معيار سطح زيركشت به سه زارعين دشت قزوين بر

هكتار)،  10برداران با مزارع كوچك (كمتر از  ي بهرهدسته

-هكتار) طبقه 20هكتار) و بزرگ (بيشتر از  20تا  10متوسط (

از  آمده به دستهاي  اين كار با تحليل داده بندي شدند.

صورت  21نسخه  SPSSافزار هاي تنظيمي در نرمپرسشنامه

 2و جدول  نحوه توزيع نمونه برآورد شده 1جدول گرفت. 

در منطقه مورد مطالعه اطالعات مربوط به زارعين نمونه را 

  دهد:نشان مي

  
  بردار نمايندهدرصد زارعين و سطح زيركشت بهره ،هانحوه توزيع نمونه 1جدول 

  
  مجموع  كشاورزان دشت قزوين  هاي مورد بررسيهمولف

  بزرگ  متوسط  كوچك
  100  7/11  5/36  9/51  درصد كل زارعين

  127  14  35  78  تعداد نمونه
  -  5/26  7/16  33/9  بردار نمونهاندازه مزرعه بهره

 

  هاي مورد مطالعههاي كشاورزان در نمونه ويژگي 2جدول 

  
  متغيرهاي

  مورد بررسي 
  رده يا سطح
  مورد بررسي

  كشاورزان دشت قزوين
  بزرگ  متوسط  كوچك

  سن 

  (درصد)

  8/32  5/26  4/35  سال 30كمتر از 
  0/36  3/27  1/26  سال 47تا  30

  2/31  2/46  5/38  سال 47بيشتر از 

  سابقه كار (درصد)
  2/13  4/13  5/31  سال 10كمتر از 

  3/19  3/30  2/19  سال 18تا  10
  5/67  3/64  3/49  سال 18بيشتر از 

  سوادسطح 

   يا تحصيالت

  (درصد)

  5/14  3/18  5/31  سوادبي
  0/34  6/41  4/27  ابتدايي
  7/25  9/28  7/23  سيكل

  6/14  4/7  2/11  و فوق ديپلم ديپلم
  2/11  8/3  3/6  از فوق ديپلم باالتر

  

   نتايج و بحث

نتايج حذف محصول چغندرقند از الگوي كشت، براي 

آورده  3ه كوچك) در جدول گروه اول (مزرعبردار نماينده هرهب

شود كه الگوي شده است. با توجه به اين جدول، مالحظه مي

هاي سال پايه (الگوي كشت در  دقيقاً داده PMPواسنجي مدل 

دهد كه اين نتيجه با مقايسه شرايط فعلي) را به دست مي

، چنين هم شود. حاصل مياين جدول هاي سوم و چهارم تونس

چغندرقند از محصول دهد كه پس از حذف شان مينتايج ن

سطح زيركشت گندم آبي، جو آبي و كلزا الگوي كشت، مجموع 

 41/1به  21/1از و  16/3به  22/2، 53/3به  59/2به ترتيب از 

اي يابد، اما مجموع سطح زيركشت ذرت دانههكتار افزايش مي

جه توان نتييابد. لذا، ميدرصد كاهش مي 23/1به  4/1از 

گرفت كه چغندرقند جانشين اصلي گندم آبي، جو آبي و كلزا 

است. 
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  آبي در مزرعهتحت شرايط كم ها و سود ناخالص كشاورزاناثرات حذف چغندرقند بر الگوي كشت، ميزان مصرف نهاده 3جدول 

  نماينده گروه اول (مزرعه كوچك)
  

  محصوالت
  منتخب

  كاهش عملكرد
  (درصد)

  الگوي كشت 
  تار)(هكسال پايه

   *الگوي واسنجي
  (هكتار) PMPمدل 

كشت پس از حذف الگوي
  (هكتار)چغندر 

  08/1  25/1  25/1    گندم آبي 

  47/1  83/0  83/0  45/2  % 5آبياري كم

  98/0  51/0  51/0  38/3  %10آبياري كم
  37/1  06/1  06/1    جو آبي 

  08/1  72/0  72/0  32/1  % 5آبياري كم
  71/0  44/0  44/0  27/2  %10آبياري كم

  64/0  83/0  83/0    اي ذرت دانه

  59/0  57/0  57/0  29/3  % 5آبياري كم
  0  90/0  90/0    چغندرقند 

  0  63/0  63/0  08/1  % 5آبياري كم
  0  38/0  38/0  24/1  %10آبياري كم

  83/0  79/0  79/0    كلزا
  58/0  42/0  42/0  46/2  % 5آبياري كم

  33/9  33/9  33/9  مجموع سطح زيركشت

  118500  132700  132700  اخالص الگو (هزار ريال)سود ن

  46754  58491  58491  ميزان آب مصرفي (مترمكعب)

  3/209  7/236  7/236  روز) -كار (نفرتعداد موردنياز نيروي

  4/5509  2/5565  2/5565  )**ميزان مصرف سرمايه (كيلوگرم

  41/378  75/396  75/396  كار)آالت (ساعتكارگيري ماشينبه
   دهد.را نشان مي PMP) صحت و سقم نتايج مدل 4و  3رابري الگوي واسنجي با الگوي سال پايه (ستون ب*:  

  هاي بذر، كود و سم است كه كشاورز قبل از هر چيز براي كشت نياز دارد.  : منظور از سرمايه مجموع نهاده**

حاكي از آن است كه تحت  PMPدرواقع، نتايج مدل 

چغندرقند از الگوي كشت، زارعين آبي با حذف شرايط كم

كوچك به سمت افزايش سطح زيركشت گندم آبي (به ميزان 

 5/16درصد) و كلزا ( 3/42درصد)، جو آبي (به ميزان  3/36

شوند. بنابراين، درصورت ورود چغندرقند به درصد) متمايل مي

الگوي كشت و افزايش سطح زيركشت آن، زارعين از سطح 

كاهند، اما اين ميزان كاهش و كلزا ميزيركشت گندم آبي، جو 

بيشتر متوجه محصول گندم و كمتر متوجه محصول كلزا 

شود. نتيجه مهم ديگر اين است كه با حذف چغندرقند از  مي

الگو سطح زيركشت ساير محصوالت كه در مراحل رشد به 

باشند به يك ميزان تغيير لحاظ مقدار آبياري متفاوت مي

غييرات به وجود آمده در الگوي كشت پس ت كند. در نتيجه نمي

از حذف چغندرقند، سود ناخالص حاصل از مزرعه در حدود 

به  132700يابد و از درصد نسبت به سال پايه كاهش مي 7/10

اين ميزان كاهش به دو دليل رخ  رسد. هزار ريال مي 118500

دهد. عامل اول حذف چغندرقند از الگوي كشت است كه به مي

مد باالتر اين محصول نسبت به ساير محصوالت الگو خاطر درآ

گردد. منجر به كاهش سود ناخالص كل حاصل از مزرعه مي

كارگيري عامل ديگر مربوط به ميزان مصرف آب در مزرعه و به

آبياري طي دوره رشد محصوالت جايگزين است. هاي كمروش

آبياري باعث كاهش عملكرد محصوالت جايگزين و اعمال كم

شود. با توجه به  نهايت باعث كاهش سود ناخالص مزرعه ميدر 

توان گفت كه با ورود چغندرقند به نتايج به دست آمده، مي

الگوي كشت در مزرعه كوچك، سود ناخالص زارعين افزايش 
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يابد. عالوه بر اين، با توجه به نياز آبي باالي چغندرقند مي

جايگزين شدن  توان انتظار داشت كه با حذف آن از الگو و مي

گندم و جو كه نياز آبي كمتري دارند، ميزان آب مصرفي در 

نيز گوياي اين مطلب  PMPمزرعه كاهش يابد. نتايج مدل 

  است. 

مالحظه  3افزون بر نتايج فوق، با توجه به جدول 

 58491شود كه ميزان آب مصرفي در الگوي فعلي  مي

درقند به مترمكعب است، در حالي كه اين ميزان با حذف چغن

درصد نسبت به سال  20رسد و ميليون مترمكعب مي 46754

يابد. نتايج گوياي آن است كه با حذف چغندرقند پايه كاهش مي

از الگوي كشت ميزان استفاده از نهاده سرمايه (مجموع بذر، 

آالت براي گروه نماينده اول  كود و سم مصرفي) و ماشين

امر، نياز باالي  يابد. علت اين(مزرعه كوچك) كاهش مي

كيلوگرم در  580محصول چغندرقند به كود و سموم شيميايي (

چنين نياز باالي اين  هكتار) براي رشد و دفع آفات و هم

 64آالت و ادوات مكانيزه (محصول به استفاده از ماشين

كار در هكتار) در مراحل كاشت، داشت و برداشت در ساعت

اشد. بنابراين، با حذف بمقايسه با ساير محصوالت الگو مي

چغندرقند از الگوي مزرعه كوچك و جايگزين شدن محصوالتي 

مانند گندم، جو و كلزا به جاي آن در الگو كه نياز به ميزان كود 

كيلوگرم در  410و  380، 385و سموم شيميايي (به ترتيب 

 51و  43، 46آالت (به ترتيب هكتار) و ساعات كار ماشين

هاي  كمتري دارند، ميزان استفاده از نهاده كار در هكتار)ساعت

  يابد.آالت نسبت به شرايط فعلي كاهش ميسرمايه و ماشين

نتايج حذف محصول چغندرقند از الگوي كشت، براي 

آورده  4در جدول  (مزرعه نماينده گروه دوم) متوسط هعمزر

  .شده است

  

  آبي در مزرعه نمايندهتحت شرايط كم ها و سود ناخالص كشاورزاندهچغندرقند بر الگوي كشت، ميزان مصرف نها حذفاثرات  4جدول 

  گروه دوم (مزرعه متوسط)

  
  محصوالت

  منتخب
  كاهش عملكرد

  (درصد)
  الگوي كشت 

  (هكتار)سال پايه 
 PMPمدل  *الگوي واسنجي

  (هكتار)
كشت پس از حذف چغندر الگوي

  (هكتار)

  30/2  38/2  38/2    گندم آبي 
  16/2  57/1  57/1  45/2  % 5آبياري كم

  63/1  95/0  95/0  38/3  %10آبياري كم

  46/2  83/1  83/1    جو آبي 

  73/1  30/1  30/1  32/1  % 5آبياري كم

  52/1  84/0  84/0  27/2  %10آبياري كم

  36/1  44/1  44/1    اي ذرت دانه

  82/0  97/0  97/0  29/3  % 5آبياري كم

  0  69/1  69/1    چغندرقند 
  0  04/1  04/1  08/1  % 5آبياري كم

  0  73/0  73/0  24/1  %10آبياري كم

  49/1  14/1  14/1    كلزا 

  23/1  82/0  82/0  46/2  % 5آبياري كم

  7/16  7/16  7/16  مجموع سطح زيركشت

  211860  236420  236420  سود ناخالص الگو (هزار ريال)

  84326  98069  98069  ميزان آب مصرفي (مترمكعب)

  0/376  1/405  1/405  روز)-(نفركار تعداد موردنياز نيروي
  9844  9967  9967  )**ميزان مصرف سرمايه (كيلوگرم

  8/689  4/709  4/709  كار)آالت (ساعتكارگيري ماشينبه
   دهد.را نشان مي PMP) صحت و سقم نتايج مدل 4و  3برابري الگوي واسنجي با الگوي سال پايه (ستون *: 
  ي بذر، كود و سم است كه كشاورز قبل از هر چيز براي كشت نياز دارد.ها: منظور از سرمايه مجموع نهاده**



 87    1394/ 1/ شماره 31چغندرقند/ جلد 

شود كه نتايج ، مالحظه مي4با توجه به نتايج جدول 

بردار نماينده گروه دوم (مزرعه متوسط) براي بهره PMPمدل 

هاي سال پايه را براي الگوي كشت و ميزان رسيدن به داده

هاي (مقايسه ستوندهند هاي توليدي نشان ميمصرف نهاده

). افزون بر اين، نتايج به دست آمده 4سوم و چهارم در جدول 

حاكي از آن است كه در اثر حذف چغندرقند از الگوي مزرعه، 

هكتار  09/6به  9/4مجموع سطح زيركشت گندم آبي از 

درصد نسبت به سال پايه افزايش  3/24رسد كه در حدود  مي

آبي و كلزا نيز پس از  يافته است. مجموع سطح زيركشت جو

 71/5به  97/3حذف چغندرقند از الگوي كشت به ترتيب از 

يابد كه درواقع با هكتار افزايش مي 72/2به  96/1هكتار و از 

درصد براي محصوالت جو آبي و  7/38و  8/43افزايشي معادل 

چنين، مالحظه  كلزا نسبت به سال پايه همراه بوده است. هم

بردار در گروه دوم (مزرعه متوسط) با هرهشود كه زارعين بمي

حذف چغندرقند از الگوي كشت به سمت جايگزيني محصوالت 

درصد) و گندم آبي  7/38درصد)، كلزا ( 8/43جو آبي (به ميزان 

شوند كه اين اولويت متفاوت با تمايل درصد) متمايل مي 3/24(

بردار گروه اول (مزرعه كوچك) در جايگزيني زارعين بهره

حصوالت پس از حذف چغندرقند است. با توجه به نتايج به م

توان گفت كه چغندرقند جانشين اصلي جو آبي،  دست آمده مي

كلزا و گندم آبي در مزرعه متوسط است. سطح زيركشت 

اي همانند مزرعه كوچك، در اينجا نيز پس محصول ذرت دانه

كتار ه 36/1به  44/1كند و از از حذف چغندرقند كاهش پيدا مي

درصد را نسبت به سال پايه  54/5رسد كه كاهشي معادل مي

  در پي دارد. 

مالحظه  4افزون بر نتايج فوق، با توجه به جدول 

شود كه در مزرعه متوسط پس از حذف چغندرقند، سطح  مي

زيركشت گندم آبي در شرايط آبياري كامل و بدون اعمال تنش 

درصد نسبت  36/3يزان يابد، بلكه به مآبي نه تنها افزايش نمي

رسد،  هكتار مي 30/2به  38/2يابد و از به سال پايه كاهش مي

در حالي كه در مزرعه كوچك سطح زيركشت گندم آبي در 

شرايط متفاوت آبياري همواره نسبت به سال پايه با افزايش 

همراه است. با حذف چغندرقند از الگوي كشت، ميزان سود 

هزار ريال  211860به  236420ناخالص مزرعه متوسط از 

درصد كاهش همراه  4/10رسد كه نسبت به سال پايه با  مي

باشد كه اين ميزان در مقايسه با سود ناخالص مزرعه مي

توان كوچك به ميزان ناچيزي تغيير يافته است. بنابراين، مي

گفت كه با ورود چغندرقند به الگوي كشت و افزايش سطح 

ص حاصل از مزرعه متوسط زيركشت آن ميزان سود ناخال

يابد. پس از حذف چغندرقند از الگوي كشت، افزايش مي

به  98069بردار گروه دوم از مجموع آب مصرفي براي بهره

درصدي  03/14گر كاهش  رسد كه بيانمترمكعب مي 84326

درصدي  8/43در مصرف آب است. علت اين امر، افزايش 

را در بين  سطح زيركشت جو آبي (كه كمترين نياز آبي

محصوالت منتخب به خود اختصاص داده است) پس از حذف 

 4چنين، با توجه به جدول  باشد. همچغندرقند از الگو مي

شود كه پس از حذف چغندرقند از الگوي كشت، مالحظه مي

روز،  -نفر 376به  1/405كار از نيروي ميزان مصرف نهاده

به  4/709الت از آكيلوگرم و ماشين 9844به  9967سرمايه از 

، 18/7رسد و نسبت به سال پايه به ترتيب مي ساعت 8/689

يابد. با توجه به نتايج به دست درصد كاهش مي 76/2و  23/1

توان گفت كه ورود چغندرقند به الگوي كشت سبب آمده مي

آالت در هاي آب، كود، سرمايه و ماشينافزايش مصرف نهاده

  شود. مزرعه متوسط مي

اثرات حذف چغندرقند را بر الگوي كشت،  ،5جدول 

بردار گروه سوم ها و سود ناخالص بهرهميزان مصرف نهاده

 .دهد(مزرعه بزرگ) نشان مي
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  آبي در مزرعه ها و سود ناخالص كشاورزان تحت شرايط كمچغندرقند بر الگوي كشت، ميزان مصرف نهاده حذفاثرات  5جدول 
  نماينده گروه سوم (مزرعه بزرگ)

  
  محصوالت

  منتخب
  كاهش عملكرد

  (درصد)
  الگوي كشت 

  (هكتار)سال پايه
مدل  *الگوي واسنجي

PMP(هكتار)  
كشت پس از حذف الگوي

  (هكتار)چغندر

  91/3  69/3  69/3    گندم آبي 

  95/2  37/2  37/2  45/2  % 5آبياري كم

  10/2  41/1  41/1  38/3  %10آبياري كم

  45/3  95/2  95/2    جو آبي 

  37/2  80/1  80/1  32/1  % 5ي آبياركم

  89/1  14/1  14/1  27/2  %10آبياري كم

  91/2  38/2  38/2    اي ذرت دانه
  34/2  85/1  85/1  29/3  % 5آبياري كم

  0  48/2  48/2    چغندرقند 

  0  93/1  93/1  08/1  % 5آبياري كم

  0  35/1  35/1  24/1  %10آبياري كم

  65/2  89/1  89/1    كلزا 

  93/1  26/1  26/1  46/2  % 5آبياري كم

  5/26  5/26  5/26  مجموع سطح زيركشت (هكتار)

  345680  386920  386920  (هزار ريال) الگو سود ناخالص

  165370  158127  158127  آب مصرفي (مترمكعب)ميزان 

  6/597  9/647  9/647  روز)-(نفرموردنياز كار نيروي

  2/15860  6/15437  6/15437  )**سرمايه (كيلوگرمميزان مصرف 

  6/1142  3/1071  3/1071  )كارآالت (ساعتماشينكارگيري به
  دهد.را نشان مي PMP) صحت و سقم نتايج مدل 4و  3برابري الگوي واسنجي با الگوي سال پايه (ستون *:              
  راي كشت نياز دارد.هاي بذر، كود و سم است كه كشاورز قبل از هر چيز ب: منظور از سرمايه مجموع نهاده**             

شود كه ، مالحظه ميفوق جدولنتايج با توجه به 

هاي سال پايه (الگوي دقيقأ داده PMPالگوي واسنجي مدل 

هاي دهد (مقايسه ستوندست مي كشت در شرايط فعلي) را به

دهد نشان مي 5چنين، نتايج جدول  ). هم5سوم و چهارم جدول 

سطح زيركشت تمامي  كه با حذف چغندرقند از الگوي كشت،

بردار نمونه گروه سوم (مزرعه محصوالت منتخب براي بهره

يابد. بدين صورت كه مجموع سطح بزرگ) افزايش مي

هكتار، سطح زيركشت جو  96/8به  47/7زيركشت گندم آبي از 

به  15/3هكتار، سطح زيركشت كلزا از  71/7به  89/5آبي از 

ي (كه در مزارع اهكتار و سطح زيركشت ذرت دانه 58/4

به  23/4كوچك و متوسط با روندي كاهشي همراه بود) از 

برداري با يابد. لذا، در اين گروه بهرههكتار افزايش مي 25/5

حذف چغندرقند از الگوي كشت تمايل زارعين در جهت افزايش 

درصد)، جو آبي (به ميزان  3/45سطح زيركشت كلزا (به ميزان 

درصد و گندم آبي  1/24(به ميزان اي درصد)، ذرت دانه 9/30

طور كلي، با توجه  كند. بهدرصد) سوق پيدا مي 9/19(به ميزان 

توان ميمزرعه نماينده گروه سوم به نتايج به دست آمده براي 

گفت كه چغندرقند جانشين اصلي تمامي محصوالت منتخب 

باشد، به نحوي كه با حذف كامل اين محصول از الگوي مي

بيشترين درصد جايگزيني مربوط به محصول  مزرعه بزرگ،

كلزا و كمترين ميزان جايگزيني مربوط به محصول گندم آبي 

باشد. در نتيجه تغييرات به وجود آمده در الگوي كشت پس  مي

از حذف چغندرقند، سود ناخالص حاصل از مزرعه بزرگ از 

رسد كه با كاهشي معادل هزار ريال مي 345680به  386920

د نسبت به سال پايه همراه است. نتايج حاكي از آن درص 6/10

است كه ورود محصول چغندرقند منجر به افزايش درآمد 

، ديگر نكته قابل توجهخواهد شد. زارعين با مزارع بزرگ 

افزايش ناچيز مصرف آب آبياري پس از حذف محصول 
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، 5د. با توجه به جدول باش چغندرقند در الگوي مزرعه بزرگ مي

شود كه پس از حذف چغندرقند از الگو، سطح  يمالحظه م

اي (كه نياز آبي بااليي دارد) به زيركشت محصول ذرت دانه

يابد.  ح زيركشت ساير محصوالت افزايش ميصورت توأم با سط

چغندقند منجر به مصرف ين امر در جايگزيني سطح زيركشت ا

به دست شود. نتايج حجم آب بيشتري نسبت به سال پايه مي

دهد كه ميزان آب مصرفي در مزرعه بزرگ  نشان مينيز  آمده

مترمكعب  165370به  158127پس از حذف چغندرقند از 

درصد نسبت به سال پايه افزايش  58/4 در حدودرسد كه  مي

ي نتايج حاكي از آن است كه ورود چغندرقند به الگو يافته است.

مصرف كاهش  برخالف الگوهاي اول و دوم سبب مزرعه بزرگ

شود. در واقع، با ورود چغندرقند به الگوي مزرعه مي آبياري آب

بر كاهش سطح زيركشت گندم و جو آبي (كه نياز  بزرگ عالوه

اي (كه نياز آبي آبي كمتري دارند) سطح زيركشت ذرت دانه

يابد كه اين امر در نهايت بااليي دارد) نيز كاهش مي

افزون بر ي دارد. جويي حجم بيشتري از آب آبياري را در پ صرفه

د كه با حذف چغندرقند از ندهاين، نتايج به دست آمده نشان مي

ي سرمايه و هاالگوي كشت مزرعه بزرگ، ميزان مصرف نهاده

ها در مزارع كوچك و متفاوت از ميزان مصرف آن آالتماشين

شود كه ، مالحظه مي5با توجه به نتايج جدول باشد. متوسط مي

الگوي مزرعه بزرگ اگرچه كه نهاده  با حذف چغندرقند از

را  يكار مطابق با مزارع كوچك و متوسط روندي كاهشنيروي

آالت نسبت هاي سرمايه و ماشين دارد، اما ميزان مصرف نهاده

به سال پايه با افزايش همراه بوده است (برخالف مزارع كوچك 

و متوسط). بدين صورت كه مصرف نهاده سرمايه (مجموع بذر، 

كيلوگرم و  2/15860به  6/15437سموم شيميايي) از  كود و

كار ساعت 6/1142به  3/1071آالت از  كارگيري ماشين به

درصد  65/6و  73/2رسيده است كه به ترتيب افزايشي معادل 

آالت نسبت به سال پايه  هاي سرمايه و ماشين را براي نهاده

قند در ورود چغندر با نتايج حاكي از آن است كه دهد. نشان مي

نسبت به اي كه سطح زيركشت ذرت دانه ،الگوي مزرعه بزرگ

كيلوگرم در  625(هاي كود و سموم شيميايي به نهادهچغندرقند 

 )كار در هكتارساعت 71( آالت ماشينكار ساعتو هكتار) 

يابد كه اين امر (جايگزيني ، كاهش ميبيشتري نياز دارد

كاهش ميزان مصرف  يتدر نها اي)چغندرقند به جاي ذرت دانه

در كار را آالت و افزايش نيرويهاي سرمايه و ماشيننهاده

   در پي خواهد داشت.الگوي مزرعه بزرگ 

  

  كليگيري نتيجه

با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق مالحظه 

شود كه ترجيحات زارعين در جايگزيني ساير محصوالت به مي

گيرند ه در آن قرار ميجاي چغندرقند بسته به گروهي ك

باشد، اما ذكر اين نكته (كوچك، متوسط و بزرگ) متفاوت مي

حائز اهميت است كه با حذف محصول چغندرقند از الگو تمامي 

سطح كوچك، متوسط و يا بزرگ) به سمت زارعين منطقه (

افزايش سطح زيركشت ساير محصوالت منتخب سوق پيدا 

يافته براي كشت تخصيصاما ميزان سطح زيركنند، مي

محصوالت منتخب توسط زارعين كوچك، متوسط و بزرگ به 

بزرگ در مقايسه  يك ميزان نيست و در اين جايگزيني زارعين

دهند. با زارعين كوچك و متوسط بيشترين تمايل را نشان مي

نتايج اين تحقيق نشان داد كه الگوهاي ترجيحي  ،افزون بر اين

ميزان  تحت تأثيريافته توسط زارعين يا سطوح زيركشت افزايش

آبياري و  د محصوالت در بلندمدت از عامل كماثرپذيري عملكر

يني ساير محصوالت منتخبي كه نياز آبي زدر نهايت جايگ

چنين، نتايج  هم باشد. متري نسبت به چغندرقند دارند، ميك

كارگيري اراضي براي كشت محصوالت نشان داد كه نسبت به

حذف محصول چغندرقند از الگو در مزارع منتخب پس از 

باشد، اما ميزان متفاوت مينماينده كوچك، متوسط و بزرگ 
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اي، به عنوان يكي از تغييرات سطح زيركشت ذرت دانه

محصوالت جايگزين، در مزرعه نماينده بزرگ در مقايسه با 

  مزارع نماينده كوچك و متوسط بيشتر است. 

  

  اتپيشنهاد

افزايش سطح زيركشت چغندرقند بر  بررسي اثرات

ها الگوي كشت، سود ناخالص كشاورزان و ميزان مصرف نهاده

آبي در منطقه مطالعاتي دشت قزوين، تحت شرايط كم

  :استارائه قابل زير  پيشنهادات

، د كه پس از حذف چغندرقند از الگونتايج نشان دا -1

چك، بردار نمونه (كوهاي بهرهمحصول گندم در تمامي گروه

باشد متوسط و بزرگ) همواره به عنوان محصولي جايگزين مي

كه سطح زيركشت آن با افزايش همراه است. لذا، با ورود 

م كاهش پيدا چغندرقند به الگوي كشت سطح زيركشت گند

تواند خودكفايي گندم را با مشكل همراه  كند و اين امر ميمي

زمان د كه همشوسازد. جهت مقابله با اين مشكل، پيشنهاد مي

با ورود محصول چغندرقند به الگوي كشت و افزايش سطح 

هاي مناسبي در جهت افزايش عملكرد زيركشت آن، از سياست

  گندم در واحد سطح استفاده شود.

اگرچه كه با ورود چغندرقند در الگوي كشت مزارع  -2

اي كاهش و ميزان آب بزرگ سطح زيركشت ذرت دانه

اين جايگزيني توان از يابد، اما نميمي جويي شده افزايش صرفه

 در الگوهاي مزارع كوچك و متوسط به عنوان سياستي براي

با شود كه پيشنهاد مي پايداري و حفاظت آب استفاده كرد، لذا

در مزارع كوچك و متوسط) ورود چغندرقند در الگوي كشت (

هاي مناسبي در راستاي مديريت تقاضاي آب اتخاذ سياست

  شوند.

كه ورود چغندرقند به الگوي كشت با توجه به اين -3

در مزارع بزرگ، كاهش مصرف نهاده سرمايه (بذر، كود و سموم 

 برايتوان شيميايي) را به همراه دارد، لذا از اين سياست مي

جنوبي منتهي زيست به ويژه در مناطق آلودگي محيط كاهش

علت  بهميزان آلودگي منابع آب و خاك  كه(به دشت قزوين 

استفاده سموم و كودهاي شيميايي باال است)  مصرف باالي

  كرد.
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