
 (503-516، ص )1394 پاییز، 3 ة، شمار46 ةتحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دور

 Email: m_rajabitanha@iust.ac.ir :مسئول سندةینو* 

 

 یکشاورز ییایمیش یها نهاده مصرف ییکارا نةیزمها در  استان یابیارزتوازن در  مدل کاربرد

 

 3زادهعبداهلل نیغالمحس ،2تنها یمعصومه رجب ،1ییرضایعل محمدرضا

 صنعت و علم دانشگاه ،یاضیر دانشکدة اریو دانش یعلمئتیه عضو. 1

 صنعت و علم دانشگاه ،یاضیر دانشکدة اتیدر عمل قیتحق یدکتر یدانشجو. 2

 گرگان یعیطب منابع و یکشاورز علوم دانشگاه ،یکشاورز تیریمد دانشکدة یعلم ئتیهعضو  .3
 (31/04/93: بیتصو خیتار -17/11/92: افتیدر خی)تار

 

 دهیچک
 بخش یهااستیس یراستا در ها استان ییکاراسطوح  سنجش یپ در ،توازن مدل ارائةبا حاضر  قیتحق

دو محصول گندم و  کیتفک بهکودها و سموم(  انواع) ییایمیش یها نهاده مصرف کاهش یبرا یرزکشاو

بذر، کود )ازت، فسفات  ن،یزم یها نهاده نةیزممحصول گندم و جو در  دواطالعات  ،منظورنیا هب جو است.

 و آمار لک ةادار قیاز طر دیتول زانیم و( کش یماریکش و ب کش، آفت انواع کود(، سم )علف ریو سا

 .دش یآور جمع 1388 -1387 یزراع سالو در  شورک یها استان یبرا یشاورزکجهاد  رتاوز اطالعات

 درنظرگرفتن( )بدون CCR: Charnes, Cooper and Rhodes) یاهیمدل پا با استفاده از هااستان ییکارا

نسبت  که)عامل توازن ( و یراهبرد یهااستیس درنظرگرفتن)با  توازن مدل(، یراهبرد یهااستیس

 محروم یها استان از یعضب دهدیمنشان  جینتا. آمد دستبه (استحاصل از دو مدل مذکور  یها نمره

 علتاما به ،دارنددر عامل توازن  ییباال ةنمر( خوزستان و یاریبختوچهارمحالبوشهر، لرستان،  الم،یا)

 از یعضب کهیدرحال ،دارندن ییباالسطح  ،ییکارااز نظر  ،بخش داریپا ةتوسع یها استیس با ییراستا هم

 عامل نةیزم در ،مطلوب ییکارا رغمیعل ،(یمرکز و نامازندر اصفهان، قم،)تهران،  افتهی توسعه یها استان

 یها استیس یاند در راستا نتوانسته هاآن که است نآ انگریب موضوع نیا. ندارند یمطلوب ازیتوازن امت

 .کنند حرکت یکشاورز بخش کالن یطیمحستیز

 

 .توازن مدل ،یاستاننیب ییکاراعامل توازن،  ها،داده یپوشش لیتحل ،یکشاورز یداریپا: یدیکل یها واژه

 

 مقدمه
 وجود به یکشاورز دیتول یها نظام یداریپا ،یخینظر تار از

 ,.Gomes et al) است وابستهبلندمدت  مداوم در یور بهره

 ،یداریپا لیو تحل یریگ اندازه بهگذشته،  یها در دهه (.2009
 دیدر تول (.Carpenter, 1993) است دهشتوجه  همواره
 -یاجتماع ،یعوامل اقتصاد ةرندیدربرگ یداریپا زین یکشاورز
 Von) است مزرعه سطح یکیزیف و یکیاکولوژ ،یفرهنگ

Wiren-Lehr, 2001 .)یداریپا به ،ها دگاهید شتریب در 
 بلندمدت یسودآور یبرا یضرور یئجز وانعنبه یکشاورز
 یو اجرا یطراح به همواره پژوهشگران و است دهشتوجه 

 یها افتیره شتریب .اند داشتهتوجه  آن یابیارز یبرا ییها روش
 جزء یها شاخص از یا مجموعه بیترک بریمبتن یشناس روش

 آمدهدستبهبراساس اطالعات  ،یینها یبیترک شاخص کی در
 Meul et) اند شده بنا یبردار بهره واحد مالکان ای رانیمد از

al., 2009)، توان یم را یکشاورز یداریپا یابیارز کهیدرحال 
از سطح مزرعه تا سطوح  ،ییمختلف فضا یها اسیدر مق
 اما ،(OECD, 2001) ددا انجام یالملل نیو ب یمل ،یا منطقه

د سطح مزرعه محدو یها لیبه تحل نیشیپ یها پژوهش شتریب
کالن  یها اسیدر مق یا منطقه یها لیتحل بهو  اند شده
ها که  پژوهش از یعضب ،عالوهبه. اندکردهکمتر توجه  یاستان
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 یابیبر ارز ،اند پرداخته ها استان نیب یور بهره یابیارز به
 اند بوده متمرکز ها استان نیکل در ب یور در بهره ینابرابر

(Rajabi Tanha & Abdollahzadeh, 2010; Alirezaee et 

al., 2007; Shokohi & Bakhshodeh, 2009) به  کمتر و
 ،اند کرده توجه یکشاورز توسعة یطیمحستیز یها جنبه
 ریسا با سهیمقا در داریپا یشاورزک یراهبردها کهیدرحال
طیبه حفظ مح یشتریتوجه ب ،یشاورزک ةتوسع یها مدل

خارج از  ییایمیش یها و بر کاربرد کمتر نهاده رنددا ستیز
 ،نیبنابرا(؛ Rigby & Caceres, 2001) دنکن یم دیمزرعه تأک

 دیبا ،یدر بخش کشاورز یکیاکولوژ یداریپا به یابیدست یبرا
 و ها شک آفت ودها،ک شامل یمصنوع باتیکتر از استفاده

 شودمحدود  یزراع یها یبردار رشد در بهره یها نندهک میتنظ
 .شده است توجه یدکریرو نیچن به قیتحق نیکه در ا
 یور بهره براساس یشاورزک یداریپا یابیارز ،یلکطوربه

 یبرا مهم یها افتیره جمله از ،بلندمدت در عوامل کل
 یکشاورز دیتول یها نظام یداریسطوح پا ةسیمقا و سنجش

 بریمبتن ،افتیره نیا. (Lynam & Herdt, 1989) است
کل  مقدار به یریگ اندازهکل محصوالت قابل مقدارنسبت 

 اسیدر مق و مشخص است یدیتول ستمیس کی یبرا ،ها هنهاد
 ی. فرض اساسشودیمبرده  کار هب یا سطح منطقه ایمزرعه 

 داریپانا ینظام انگریب ،عوامل یور بهره اهشکاست که  نیا
کودها و  ،یکشاورز دیتول مهم یدیکل عوامل جمله ازاست. 

مزرعه و  بیتخردر  هاآن ریتأثهستند که  ییایمیسموم ش
 هاو بر کاهش مصرف آن مورد توافق است آب و خاک یآلودگ
 ,EEAشده است ) دیتأک یطیمحستیز یراهبردها شتریدر ب

 ییکارا انگریب ،ها نهاده نیکاهش مصرف ا ،درواقع. (2005
 یکشاورز دیتول یها نظام کیاکولوژ یداریپا شیو افزا شتریب

 (.Dantsis et al., 2010; Van Passel, 2007) است
 سطح مزرعه یها شاخص شتریکاربرد ب امکان ،نیهمچن

 ستمیاگرواکوس تیریمد اتی)مانند عمل
(Agro-ecosystem)، 

 یابیدر ارز (و... اشتغال ،مشارکت ،یفن دانش یها شاخص
 اما اطالعات ،وجود ندارد یکالن استان اسیدر مق یداریپا

 یها شاخص نعنوابه ،ییایمیمصرف انواع کودها و سموم ش
 یها استان کیتفکبه داریپا یکشاورز یکیاکولوژمهم 

 اتیعمل یفشردگ انگریب کودها مصرف. دردسترس است
 یشاخص عنوانبه اغلب و( OECD, 1999است ) یزراع

به. دشو یم استفاده یطیمحستیزفشار  نیتخم یبرا میمستق
 ةدکنندیتهد زین ییایمیش مختلف ومسم مصرف ،عالوه

 & Pingali, 1995; Antle) ستیز طیمحسان و ان سالمت

Pingali, 1994) مهم  یها از جمله شاخص و رودیم شماربه
 ییکارا .است داریپا یکشاورز یکیاکولوژ ةمؤلف یابیدر ارز

 یطیمحستیز تیفیک ،ییایمیمصرف کودها و سموم ش
 اتیعمل یندهایفراو  دیتول ی)الگوها یکشاورز اتیعمل
 ,.Dantsis et al) دهدیمجامع نشان  تصوربه( را یزراع

2010). 
در  ،حاضر با درنظرگرفتن عامل توازن قیتحق ،اساسنیبرا

 یهااستیس توجه به باها  استان ییکاراسطوح  ةسیمقا یپ
و  فسفات ،ازت) کودها مصرف کاهش در یبخش کشاورز

کش و  حشره کش، علف) ییایمیش سموم و( انواع کودها ریسا
گندم و جو است.  یدو محصول اصل کیفکتبه( یماریب

 ةدو نهاد نیمصرف ا ییکارا نکهیبراعالوه ،قیتحق نیا اطالعات
 بودنراستاهم انگریب ،دهد یمرا نشان  یکشاورز دیتول یاصل

 و است زین یبخش کشاورز داریپا ةتوسع کردیرو با ها استان
 ،نیبنابرا ؛دساز یم آشکاررا  ها آن یطیمحستیزعملکرد 

 یداریپا ةتوسع یاستگذاریس یآن برا جینتا از توان یم
 .دکر بخش استفاده ةتوسع یها در برنامه یکشاورز
 یو چگونگ قیروش تحق ه،نیشیپ انیب از پس نجایا در

داده  شرح ییکارا یابیارز یها برا ها و ستاده نهاده نییتع
 لیتحل یاهیپا یهامدل ،بخش نیدر ا ،نیهمچن. شود یم

و  (DEA: Data Envelopment Analysis) ها داده یپوشش
 توازن عامل محاسبة یبرا یشنهادیپ روش و ارائه توازنمدل 

 مربوط به ،بعد قسمت. دشو یم یمعرف آن به مربوط مؤلفةو 
مربوط  ،یانیبخش پا و مدل یاجرا جیو نتا قیتحق یها افتهی

 .شنهادهاستیبه پ

 

 قیتحق ةنیشیپ
آن  یمنافع اقتصاد علتبه ،دیتول ییاکار شیافزا به همواره
ستیز یکردهایاما امروزه با توجه به رو ،است دهشتوجه 

 و)کودها  ییایمیش یها نهاده مصرف کاهش یبرا یطیمح
 یقیتلف تیریمد نیگزیجا یراهبردها از استفاده و( سموم
 De Koeijer et) دوش یمتوجه  موضوع نیا به شتریب ،مزرعه

al., 2002 .)قیاز طر ،شتریب یور و بهره ییکارا یریگ اندازه 
 ؛صورت گرفته است یو پول یکیزیف یها ها و ستاده نهاده
 که یکشاورز دیتول یور بهره به مربوط مطالعات شتریب مانند
 & Coelli) است هگرفتانجام  دیتول تابع نیتخم قیاز طر

Rao, 2003)، بر  یمطالعات نیچن شتریب تمرکز کهیدرحال
مزارع  نیب یور بهره یها ینابرابر و منابع صیصتخ ییاراک
 علتبه ییها پژوهش نیچن ،عالوهبهو بزرگ است.  کوچک
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 ةمحدودکنند اتیفرض هک دیتابع تول یها روش یریکارگ به
 یا منطقه یها ینابرابر نییدر تب یافکدارند، قدرت  یادیز

 یور بهره ةسیمقا نةیزمدر  مطالعات از یعضب ،یتازگ به. رنداند
 یپوشش لیتحل کیبا کاربرد تکن ،ها استان نیب یکشاورز

 .شود یاشاره م ها آناز  یعضب بهکه  است هگرفتانجام  ها داده
(2007) Alirezaee et al.  شاخص از استفاده با 

به  ،ها داده یپوشش لیتحل ردکیرو بریمبتن ستیکوئ مالم
گندم و سنجش روند آن در محصول  یور بهره یریگ اندازه
و  لک یور بهره ،جینتا براساسپرداختند.  رانیا یها استان

دارد،  یادیز یها تفاوت مختلف یها استان نیب ییاارک
 مترکها  استان نیدر ب یورافن ییاارک یها تفاوت هکیدرحال
 ریتأثهر دو جزء  از یور بهره یها نوسان هرچند. است

 یها نوسان ،ییاارک راتییتغ عیوس ةدامن لیدلبه اما رد،یپذ یم
 است یفن ییاراک راتییتغ لیدلبه شتریب عوامل لک یور بهره

در بهبود  یورافن ییاارک رییتغ ،ها از استان کیچیه در و
 & Shokohi.است نداشته نقش عوامل لک یور بهره

Bakhshodeh  (2009) ستیکوئ مالم شاخص یریکارگبه با، 
 رانیا یها غالت در استان یور بهره در را ییبه همگرا لیتما

در  یور بهره رشد  زانیم ادیاختالف ز انگریب ها افتهیآزمودند. 
 یاجزا راتییتغ ریتأث ،عالوهبه. است 1382تا  1363 یها سال
 یاستثناغالت به یور که رشد بهره است آن انگریب یور بهره

. است یفناور شرفتیپ لیدلها به در اکثر استان ،مید گندم
 در یاندکسهم  ،ها در اغلب استان اسیمق ییکارا ،نیهمچن

از حد از  شیب نةیبه ةاستفاد انگریب که رددا یور بهره شیافزا
 .است دیتول یها نهاده

  Rajabi Tanha & Abdollahzadeh،گرید یا مطالعه در
 کردیرو با ستیکوئمالم یور بهره شاخصکاربرد  با (2010)

 نیجو در ب محصول یورشد بهرهر یبه بررس ،رمحدبیغ
 یبرا رامرجع  یها استان وپرداختند  رانیا یها استان
 انگریب ها افتهیکردند.  یمعرف هاتفاوت نیا اهشک یچگونگ
 و عوامل لک یور بهره رشدتوجه  انیشا یها تفاوت وجود
در  هک ییها استان ،درواقع .ستهااستان نیدر ب آن یاجزا

 با سهیدر مقا یشتریب ییاراک ،نداتوسعه تر نییپاسطوح 
  .دارند تر افتهی توسعه یها استان
 نیب ییکارا ةسیمقا به ،کشور از خارج مطالعات شتریب در

 دیو توابع تول DEA یها از روش یبیترک قیکشورها از طر
 ,Coelli & Rao) است هشدترانسلوگ توجه  ایداگالس  ابک

 اخصش از ،یدر مطالعات مختلف ،نیهمچن(. 2003
 نیتخم یها برا داده یپوشش لیتحل کردیبا رو ستیکوئ مالم

 استفاده یکشاورز یریپذ رقابت یابیارز و یکشاورز یور بهره
 ;Coelli & Rao, 2003; Lissitsa et al., 2007) است هشد

Rasmunssen, 2010; Burja, 2012.) 
 نیچ یها در سطح استان یکشاورز یور بهره رشد مطالعة
جمله  از 2000تا  1985 یها سالبر آن در  رمؤثو عوامل 

 ,Zhou & Hai-peng) است نهیزم نیدر ا ریاخ قاتیتحق

کل عوامل  یور ها و بهره نهاده شیافزا ،ها افتهی مطابق(. 2013
 محصول رشد از درصد 2/52 و درصد 6/40 بیترتبه

 ،یکشاورز یها نهاده نیب از. ندنک یم نییتب را نیچ یکشاورز
 نیترمهم ،یکیمکان یها نهاده سپس و ییایمیش یکودها

 یرویو ن نی. سهم زمدارند یسهم را در رشد محصول کشاورز
 ،کل عوامل یور رشد شاخص بهره ،عالوهبه. است یکار منف
 ،نهیزم نیا در و دهدیمرا در طول زمان نشان  یادینوسان ز

 .داردوجود  یادیها شکاف ز استان نیب
در  ییکارا یابیارز یبرا DEA کیتکن کاربرد یتازگ به

 De) است شیافزابهرو یکشاورز دیتول یداریپا ةنیزم

Koeijer et al., 2002; Kim, 2001; Abay et al., 2004; 
Piot-Lepetit et al., 1997; Gerdessen & Pascucci, 

مزارع  اسیمق ییکارا ةنمرKim (2001 ) ،مثال یبرا(؛ 2013
 بارا  یقرارداد یظام کشاورزو ن داریپا یبا نظام کشاورز

 انگریب ها افتهی. کرد سهیمقا BCCو  CCR یها مدل ةمحاسب
 داریپا یکشاورز نظام در نهاده ستاده/ ةرابط شتریب یسودمند

کشاورزان چغندرکار هلند انجام  نیکه در ب یا مطالعه. است
 یبرمبنا یداریپا یساز یکم یبرا DEA کردیاز رو ،گرفت

 نیا (.De Koeijer et al., 2002فاده کرد )است ییکارا یتئور
 یکیواکولوژیو ب یاقتصاد -یاجتماع یها شاخص از ،مطالعه

فرض  ،مطالعه نیا در .دکر استفاده یمتوال دورةطول چهار  در
و عملکرد  یطیمحستیز ییکارااز  یبیترک ،یداریشد که پا

 در راخود  یفن ییکارااگر کشاورزان  ،درواقعاست.  یاقتصاد
بهبود  ستیز طیمح ةکنند آلوده یها استفاده از نهاده ةنیمز

در  یطیمحستیزو  یبه اهداف اقتصاد توانندیم ،ندده
متوسط  ،جینتا براساس. ابندیدست  زین یداریپا یراستا
مثبت  یهمبستگ ةو رابط است درصد 50فقط  یفن ییکارا
 در. داردوجود  داریپا ییکاراو  یفن ییکارا انیم یدار معنا
 300با  مصاحبهها در  مصرف نهاده ییکارا گر،ید یقیتحق
 یداریپا یارهایمعبا توجه به  هیترک در تنباکو دکنندةیتول
 ،CCRمدل  برعالوه .(Abay et al., 2004) شد لیتحل

 ییکارابر  مؤثرعوامل  نییتع یبرا زین یاقتصادسنج یها مدل
 نیمثبت ب ةرابط انگریب جیشد. نتا هیهت یا منطقه اسیمق در

 یا مطالعه دربود.  یکشاورز یداریها و پا مصرف نهاده ییکارا
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تنوع  د،یتول ییکارا نیب ةرابط ،ایتانزاندر  تنباکو دیتولبر 
 ,Sauer & Abdallah) شد یبررسو مصرف منابع  یستیز

 موجبتنباکو  دیتول ییکارا شیافزا ،جینتا مطابق (.2007
 .شود یم یطیمحستیز یداریپا

 یداریپا یابیارز یبرا DEAمدل  ،گرید یقیتحق در
 شد گرفته کاربه یعملکرد مزارع خانوادگ لیو تحل یکشاورز

(Gomez et al., 2009 .)رکشت،یز سطح شامل رهایمتغ 
حفظ  ق،یتحق نیدر ا یداری. مفهوم پابود دیتول و کار یروین

 ةدو دور یو مدل برا شد فیتعر ،دینظام تول تیبلندمدت ظرف
نشان داد کشاورزان در طول  جیاجرا شد. نتا 2002و  1986
 ممکن است بهبود نیاند که ا داده شیخود را افزا ییکارازمان 

 مشابه، یروش به باشد. دیدر نظام تول یداریوجود پا انگریب
 قیاز طر ،یکشاورز ةنیزم در یا منطقه یها استیس ریتأث

 کی نعنواحاصل از مصرف کود به ینشر آلودگ زانیم ةمطالع
 گرنشان جیشد. نتا یابیارز ایتالیا یها نامطلوب در استان ةستاد

. بود مناطق نیب در یطیمحستیزدر عملکرد  ادیز یها تفاوت
را  یعموم ةاز بودج یشتریکه سهم ب ییها استان ،عالوهبه
مطلوب نبود  ها آنکل  یور شاخص بهره ،کردند یم افتیدر
(Falavigna, 2013 .)و با کاربرد  گرید یقیتحق در

دو شاخص  ،یداریپا یاصل ةمؤلفمربوط به سه  یها شاخص
 یطیمحستیزو چهار شاخص  یدو شاخص اجتماع ،یاقتصاد
در اروپا  یکشاورز ةمنطق DEA، 252 کیتکن قیاز طر

 ,Gerdessen & Pascucci) ندشد یبند و سطح سهیمقا

 رد او ناکار اکار مناطق از یا مجموعه ییشناسا ،هدف(. 2013
 ةمؤلفسه  ینسب تیبا توجه به اهم وهایبود. سنار ویسنار پنج
 یناهمگن انگریب جی. نتاندشد نیو تدو یطراح ،یداریپا یاصل

واحد  16 ییکارا لیتحل یبرامناطق بود.  داریدر عملکرد پا
از مدل  زین یاز آلبان یا در منطقه یا گلخانه یفرنگ گوجه دیتول

CCR به یفرنگ عملکرد گوجه ،قیتحق نیاستفاده شد. در ا
 مانند ییها هنهاد شامل زین ها یورود و مدل یخروج عنوان
 بیترتنیا  به و شد لحاظ یمصرف آب مقدار و ها کش آفت کود،

(. Nikolla et al., 2013) شدند ییشناسا ناکارا یواحدها
 یور و بهره ییکارا یریگ اندازه یبرا DEA کیتکن ،نیهمچن

 یا در نمونه یآل یوم و نظام کشاورزمرس ینظام کشاورز نیب
 Aldanondo-Ochoa) شد گرفته کاربه ایاز مزارع انگور اسپان

et al., 2014). مقدارمازاد  یها شاخص از ،قیتحق نیدر ا 
استفاده شد و  ها کش آفت موجود در سم زانیم و تروژنین

 ییکارااز نظر  یآل یبود که نظام کشاورز نیا انگریب جینتا
 .داردباالتر قرار  یدر سطح یطیمحستیز

 DEA کردیرو مناسبت بر ،ییها پژوهش نیدر چن ،درواقع
 علتبه یداریپا یابیارز ةعملکرد چندشاخص یریگ اندازه یبرا

نییتع شیپاز یها وزن ایمتنوع  یها به شاخص نداشتن ازین
 ،نیهمچن (.Callens & Tyteca, 1999) است شده دیتأک شده

مرسوم  یها مطالعات از مدل شتریب ادنشان د یبررس نیا
و   (BCC: Banker, Charnes, Cooperها داده یپوشش لیتحل

CCR )ستیز یامدهایبا تمرکز بر پ و اند کرده استفاده 
 سهیرا مقا دیتول یواحدها ییکاراها،  کاربرد نهاده یطیمح

 تمرکز با که ستیدسترس ن در یا مطالعه کهیدرحال ،اند کرده
و عامل توازن  داریپا یکشاورز یکیاکولوژ یها شاخص بر

راهبرد  ،مدل توازن ةارائ با ،قیتحق نیا در. باشد گرفتهانجام 
 مصرف کاهش نةیزمدر  یکشاورز بخش داریپا ةتوسع
عامل  یریگاندازه با و دوشیملحاظ  ییایمیش یها نهاده

  .دوشیم یراهبرد بررس نیبا ا ها استان ییهمسو زانیتوازن، م

 

 قیتحق روش
 ةمحاسب منظوربه هاداده یپوشش لیتحل یاهیپا یهامدل
 یو چند خروج یورود چند با رندهیگمیتصم یواحدها ییکارا

 نددشارائه  ریثابت و متغ یهااسیبه مق یبا فرض بازده
(Charnes et al., 1978; Banker et al., 1984). هامدل نیا، 
 سرعتمختلف به یهانهیدر زم فراوان کاربرد به توجه با

 منظوربه هاآناز  یادیز تعداد حاضرو درحال ندافتیتوسعه 
 Eilat ندشویاستفاده م یبندو رتبه یوربهره ،ییکارا ةمحاسب

et al., 2006; Alirezaee & Afsharian, 2010; Alirezaee & 

Rajabi Tanha, 2012)) .یهاوزن یبرا یاهیپا یهامدل 
 ؛رندیگیدرنظر نم یتیمحدود گونهچیه ،هاشاخص مربوط به

و  یوزن یهاتیمحدود ةدر حوز یرایبس مطالعات ن،یبنابرا
 یاحتمال شدنگرفتهدهیناد و هااز صفرشدن وزن یریجلوگ
 یبا درنظرگرفتن تمام ،توازن جادیا و هااز شاخص یبعض

 ;Thompson et al., 1986صورت گرفته است  هاشاخص

Dyson & Thanassoulis, 1988; Wong & Beasley, 1990; 
Dimitrov & Sutton, 2010; Ahn et al., 2012; Dyckhoff 

et al., 2012).) و  شد یمعرفمدل توازن  ،مطالعه نیا در
ها با  استان نیدر ب یکشاورزبخش  ییکارا ةمحاسب سپس در

 یعنی ،یکیاکولوژ یها جنبه بر دیتأک و یطیمحستیز کردیرو
. شدگرفته  کاربه ییایمیش یکودها و سموم صرفم کاهش

به  شدهاعمال یهااستیس درنظرگرفتن منظوربه که مدل نیا
 نیارا براساس  یودیو ساخته شده است، ق یطراح واحدها

 یاضیر یسازمدل ،قیدق طورو به یکارشناس نظر با هااستیس
 محاسبه را هااستیس نیبا ا ییراستاهم زانیم ،کند یم
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 نیدر ا .پردازدیم اصالحبهبود و  یراهکارها ارائةو به  کند یم
 یها کاهش مصرف نهاده ،کالن یها استیمنظور از س ،قیتحق

 مدل بقاطم است. یکود و سم در بخش کشاورز ییایمیش
را  یورود mکه  دیریدرنظر بگ را رندهیگمیواحد تصم n ،ریز

واحد  ینسب ییکارا. دکنیم مصرف یخروج s دیتول یبرا
 .دشویم محاسبه 1 مدل قیطراز  ،یابیارز مورد
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 ،مدل نیا در j ijX x ,i ,...,m 1  و

 j rjY y ,r ,...,s 1 یهایخروج و هایورود بیترتبه 

j و هستند یمنفنا و شدهمشاهده jX ,Y 0 ثابت  مقدار. 0

 هاوزن یبرا نییپا حد عنواناست که به یدسیرارشمیغ 
  .شود یمدرنظر گرفته 

 ،یاقعو یایدن در. میپردازیمدل توازن م یبه معرف ،درادامه
را به یلیتحم یهااستیس دیبا هاآن درکه  میمواجه یبا موارد
. میریبگو شاخص توازن درنظر  ییکارا ترقیدق ةمحاسب منظور

 یبرا ییهاکران درنظرگرفتن صورتبه توانیم را هااستیس نیا
( هایخروج ای های)ورود ییهاشاخص اینسبت سهم شاخص 

 نیا ،مطالعه نیا در نکهیه به ابا توج (.2)مدل  دکر یسازمدل
. شودیم ارائه حالت نیا ،شوندیم فیتعر ها یورود یبرا ودیق

 Alirezaee) است دهشمطرح  یگریدر مطالعات د یخروج حالت

& Rajabi Tanha, 2012.) 
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 توجه با( K) ودیو تعداد ق R1, R2, Lk, Uk ،مدل نیا در

 .شود یم نییتع ،یکارشناس نظر وموجود  یهااستیس به

 

 بحث و جینتا
 مصرف نةیزماستان در  ییکارا سةیمقاو  یریگ اندازه یبرا

جهاد  وزارتآمار و اطالعات  لک ةادار قیاز طر مختلف یها نهاده
انواع  رکشت،یز سطح بذر، ،ات مربوط به مصرفاطالع یشاورزک

 1388 -1387 یسال زراع یبرا ییایمیکودها و سموم ش
 ،شود یم مالحظه 1 شکل در طورکههمانشد.  یگردآور

 و فسفات ازت، ،ییایمیش یودهاکشامل بذر،  دیتول یها نهاده
 کش یماریب ،کش آفتکش،  علف ییایمیش سموم کود، انواع ریسا

. است یدو محصول گندم و جو آب یبرا ترکشیو سطح ز
دو  یبرا ها استان کیتفکبه ها شاخص نیا یآمار مشخصات

 .دیآ یم 1 جدول درمحصول گندم و جو 
 

 
 ها استان یهاشاخص یریتصو نماد .1 شکل

 (2 یورود) بذر

 (5 و 4، 3 هایورودی) شیمیایی کودهای

 هااستان

 (8 و 7، 6 هایورودیشیمیایی ) سموم

 (1ورودی سطح زیرکشت )

 تولید
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 دو محصول گندم و جو یبرا هاداده یآمار مشخصات. 1 جدول

 گندم محصول جو محصول
 

 اریمع انحراف نیانگیم نیشتریب نیکمتر اریمع انحراف نیانگیم نیرشتیب نیکمتر

 ها یورود        

 )هکتار( رکشتیز سطح 7/194053 2/214431 612،064 7656 83/51584 35/54053 228،687 1276

 مصرف( نیانگی)م بذر 9/39882 9/40790 160،755 1009 47/9395 6/10198 40،507 303

 (مصرف نیانگی)م ازت 3/42 1/121 7/311 1/68 2/34 99 5/202 6/33
 (مصرف نیانگی)م فسفات 4/26 1/83 196 54 6/22 9/68 5/153 5/29

 مصرف( نیانگی)م کود انواع ریسا 6/1350 9/253 1/7531 18/0 8/6 9/6 1/29 0
 مصرف( نیانگی)م کشعلف سموم 5/69 3/54 7/311 0 3/5 6/5 3/19 0
 مصرف( نیانگی)م کشآفت سموم 1/21 7/17 9/76 0 6/1 2/1 9/5 0
 (مصرف نیانگی)م کش یماریب سموم 3/21 1/14 4/93 0 2/7 1/2 39 0

 یخروج        

 )تن در هکتار( دیتول 7/386640 8/434982 1،396،649 11،611 6/114327 6/111168 574،930 2370

 

 یها بر کاهش مصرف نهاده ،داریپا یکشاورز یراهبردها در
 ؛شده است دیخارج از مزرعه مانند کودها و سموم تأک ییایمیش
ها  نهاده نیدر مصرف ا ییکارا ق،یتحق نیطبق فرض ا علتنیابه

 در(. De Koeijer et al., 2002) است شتریب یداریپا گرنشان
 از توان یم ،ییایمیش یکودها و سموم مصرفسوء آثار نةیزم

 یاهیگ یها بافت در موجود تراتین یفزونآب و خاک،  شدنآلوده
 و آفات دربرابر اهیگ مقاومت کاهش محصول، تیفیک کاهش و

 & Pourzand) برد نام خاک یریحاصلخ کاهش و امراض

Bakhshodeh, 2012و  یکشاورز بخش در مهم نی(. با توجه به ا
 یها در کاهش مصرف نهاده ییکارا زانیم محاسبة منظوربه
 استان 30 توازن شاخص سبةمحا یبرا توازن مدل ،ییایمیش

 کاربهمحصول جو  یاستان برا 27محصول گندم و  یبرا کشور
مربوط به محصول جو  یهاداده نبودنکامل لیدلبهگرفته شد. 

 سه نیا هرمزگان، و وبلوچستانستانیبوشهر، س یهااستان یبرا
حذف شدند. مدل مربوط با  یابیارز از دوم حالت در استان

 )کاهش یکشاورز داریپا توسعة یراهبرد یهااستیس دنکروارد
و حرکت در  مزرعه از خارج ییایمیش یها نهاده نةیبهمصرف  ای

 ودیق قالب در( کود و سم نیگزیجا یها روش ازاستفاده  یراستا
 ای هااستیس نیا با هااستان ییهمسو زانیم و شدهساختهتوازن 

 از ،ها نهاده صرفم نةیزمدر  ها آن ییکارا زانیم ،گرید عبارتبه
 ودی)بدون ق یاهیپا مدل و مدل نیحاصل از ا ییکارا نسبت

 .دیآیم دستبهتوازن( 

 ةابتدا محاسب ،توازن ودیمربوط به ق یهاکران برآورد یبرا
صورت  AHP کیتکن قیها از طر شاخص نیا ینسب تیاهم

 یعلم ئتیه ینفر از اعضا 15 یهادگاهید ،منظورنیاگرفت. به
 ،یو آموزش کشاورز جیاقتصاد، ترو یها ه در رشتهدانشگا
 وزنو زراعت استخراج شد.  یپزشک اهیگ ،یشناسخاک

 2شکل  شرحها به شاخص یبرا AHPبه روش  شدهمحاسبه
کش،  علف ییایمیسموم ش مصرف که شود یم مالحظه. است

 تیاهم یاهیگ یها یماریب ةبرندنیکش و سموم ازب حشره
 یطیمحستیز یراهبردها بقاطم ،عدارند. درواق یشتریب

 مخرب آثار علتبه ییایمیسموم ش مصرف کاهش ،یکشاورز
 دیدو ق ،با توجه به موارد مذکور .دارد قرار تیاولو در ،آن

 تیاهم اول دیق .شوند یموارد مدل  ریز صورتبه توازن
 وارد گرید ةدو نهاد با سهیدر مقا ار کودها و مموس مجموع

است  9به  1 باًیتقر تیاهم نیا 2توجه به شکل  باکه  کند یم
و  درصد 6 یهاکران ،میریدرنظر بگ درصد 45و اگر با انحراف 

در  کهگونههمان. دیآیم دستبه نسبت نیا یبرا درصد 15
 نکردلحاظ منظوربه یگرید دیق ،دوش یم دهید 2شکل 

 تیاهم نیبه مدل اعمال شود. ا دیبا ،کودها به سموم تیاهم
 ،درصد 20که با انحراف  شد محاسبه 2به  1 باًیتقر زین

 70و  درصد 30 ریمقاد با را دوم دیموجود در ق یها کران
 .دهدیم دستبه درصد
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AHP قیاز طر ها وزن شاخص ةمحاسب جینتا .2 شکل
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استان  30 نیدو محصول در ب کیتفکبهمدل  یاجرا جینتا
 یا هیپا مدل جینتا ،ریز جدول در. دوش یم مشاهده 2در جدول 

(CCR (، توازن ودی)ق یراهبرد یهااستیس درنظرگرفتن( )بدون
 درنظرگرفتن( )با BM: Balance Model) توازن مدل

 BF: Balance) توازن عامل و( توازن ودی)ق یراهبرد یها استیس

Factor)- استحاصل از دو مدل مذکور  یاه هکه نسبت نمر- 
 .دیآ یمدو محصول گندم و جو  کیتفک به

 ل،یاردب ،یغرب جانیآذربا یها که استان شود یم مالحظه
مدل و  دوهر  در النیفارس، کرمانشاه و گ ،یخراسان رضو

محصوالت گندم و جو عملکرد  یبراشاخص توازن  در ،جهیدرنت
 یها در مصرف نهاده تنها نهها  استان نیا ،درواقع .اند داشته یهترب

مصرف  کاهش نةیزماند، بلکه در  عمل کرده اکار ،یدیتول
 ةیبق با سهیدر مقا زی)کودها و سموم( ن ییایمیش یها نهاده

 یداریپا باالتر سطح گرنشان موضوع نیااند.  بوده تراها کار استان
 یراهبرد استیها با توجه به س استان نیدر ا یبخش کشاورز

و  (دیتول یبراها  از نهاده نهیبه استفادة و شتریب ییکارا)داشتن 
 یها نهاده کاهش یراستا در)حرکت  یطیمحستیز کردیرو

 .است (یانسان سالمت و ستیز طیمح مخرب
ستانیسخوزستان،  یها استان در یمشابه تیوضع

 یبرا فقط ،هرمزگان و گلستان ،کردستان ،وبلوچستان
 سهیها در مقا استان نیا یعنی ؛شود یم مشاهدهندم محصول گ

ها، در قالب  مرسوم در مصرف نهاده ییکارا برعالوه ران،گیدبا 
 یو کاهش مصرف سموم و کودها یطیمحستیز یکردهایرو
 یها استان کهیدرحال ،اند داشته یبهترعملکرد  ییایمیش

خراسان  ،یخراسان جنوب ،تهران الم،یا ،یشرق جانیآذربا
 یبرا زدی و راحمدیوبوهیلویکهگ ،کرمان ،قم ن،یقزو ،یشمال

 اند. داشته مناسبعملکرد  ،محصول جو در سه حالت
است که  یحاضر، زمان قیتحق یها افتهی نةیزمدر  مهم نکتة

اما از  ،باشد اکار( CCR) یاهیپا مدل جینتا بقاطم استان کی
 یتیوضع نیچننداشته باشد.  یلحاظ عامل توازن عملکرد مطلوب

 هر نةیزم در یو مرکز مازندران اصفهان،تهران، قم،  استان یبرا
 نةیزمو همدان در  کردستان یها استان یبرا ،محصول دو

 مورددر فقط یو خراسان جنوب کرمان استان یبرا و جو محصول
است که  نآ انگریموضوع ب نی. اشود یم مشاهدهمحصول گندم 

کالن بخش  یها استیس یاند در راستا مناطق نتوانسته نیا
استفاده از  با ییایمیمصرف کودها و سموم ش کاهش) یکشاورز

 نیهرز و همچن یها با آفات و علف یقیتلف مبارزة یها روش
. نندکاقدام  (ها یزمغذیرو  یاهیکمپوست، گ یاستفاده از کودها

 ،یمرکز و اصفهان ،قم ،تهران یها استان یبرا ژهیوبه موضوع نیا
 یرساختیز یها شاخص شتریدر ب مطلوب یافتگی سعهتو رغمیعل

0.033

0.055
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0.083
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0.26
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 نیدر ا کشور تیاز جمع یمیبخش عظ 1.است تیحائز اهم
 است شده موجب ییمواد غذا عیسر یتقاضاو  اندمناطق ساکن

 یتقاضا نیا به ییپاسخگو منظوربهها  استان نیبرداران ا بهره تا
 وودها )ک ییایمیش یها نهاده مصرف یساز فشرده قیطر از باال،

به زین مازندران استان در. ببرند باال را خود دیتول زانیم( سموم
 ،کشور در یکشاورز دیتول در شرویپ یها استان از یکی عنوان

است. توجه به کاهش مصرف  ژهیو توجه ازمندینموضوع  نیا
شده  موجب استان نیا دیتول یها نظام شتریبدر  ییایمیسموم ش

 باشد عیشا اریبسدستگاه گوارش  سرطاناستان  نیا در تا است
 یخبر گاهیپا) است ییایمیش یها کش آفت مصرف از یناش که

 (.29/10/1390 ،وزین بولتن
در  ،کم ییاکار برخالفها  است که استان نیبهتر ا حالت

 الم،یا ،مثال یارب ؛کنندکسب  ییباال ةنمر توازن عامل نةیزم
 ،یاریبختوچهارمحال یها گندم و استان یبرا لرستان و بوشهر

 لحاظ از ،کم ییکارا رغمیعلجو  نةیزمخوزستان و لرستان در 
 گرانیب موضوع نیا .ندآورد دسترا به ییباال ةنمر توازن عامل

 یبخش کشاورز داریپا ةتوسع کالن یهانظرگرفتن راهبرددر
همو  ییایمیش یها مصرف نهاده کاهش یراستاتالش در  یعنی)

 (داریپا یکشاورز اتیعمل در یطیمحستیزبا اصول  راستاشدن
 و ییربنایز ةتوسع یها شاخص لحاظ از ها استان نیا شتریب. است
 و بوشهر یها تاناس هرچند. دارند قرار ینییپا سطح در یانسان

 دیتول در یادیز سهم گاز و نفت منابع وجود علتبه خوزستان
و  یانسان ةتوسع شاخص نظر از اما ،دارند کشور ناخالص
در  ،گروه نیا یها استان ریمانند سا ،یخدمات یها شاخص

 دیدر تول نییپا ییکارابرخالف  ،درواقع. ستندین یمطلوب تیوضع
 مصرف کاهش نةیزمها در  تاناس نیکشور، ا یدو محصول اصل

 نیبد. نداداشته یعملکرد مناسب ،یطیمحستیزمخرب  ةنهاد دو

                                                                           
 و یاجتماع یها شاخص بریمبتن یا منطقه توسعة مطالعات شتریب در. 1

 سمنان ،یمرکز اصفهان، قم، تهران، یها استان یافتگی توسعه بر ،یاداقتص
 خراسان وبلوچستان،ستانیس یها استان یافتگین توسعه نیهمچن و... و

شده  دیو... تأک المیکردستان، ا راحمد،یوبوهیلویکهگ لرستان، ،یجنوب
 و زاده عبداهلل به شود رجوع موضوع نیا اتیادب یبررس یاست. برا

 افتیره)کاربرد  رانیا در یا منطقه توسعة یبند سطح(. 1391) زاده فیرش
سال چهارم،  ،یا منطقه و یشهر یها پژوهش و مطالعات(. یبیترک شاخص

  .62 -41 ، صص13 ةشمار

در  ییکاراکاهش  یاحتمال لیدل را موضوع نیا توانیم ،بیترت
 .آورد شماربه ها استان نیا

 میترس یبرا و گرفتهصورت محاسبات براساس ن،یهمچن
 یبند همنطق ،ییایجغراف تیموقع براساس ییکارا تیوضع

سه مدل در  یدو محصول و برا کیتفکبه یهمگن یبرمبنا
 تا 3 یها شکل در یبنددسته نیانجام گرفت که ا GIS طیمح
. شود ینشان داده م ادیدر سه گروه کم، متوسط و ز بیترتبه، 8

که فقط استان بوشهر از  شود ی، مشاهده م3با توجه به شکل 
ها  استان شتریت و بنامناسب اس یتیگندم در وضع دینظر تول

 زیمحصول جو ن یکارا هستند. برا تیدر وضع CCRمطابق مدل 
 اما هستند، کارا تیوضع در ها استان شتریب ،CCRمطابق مدل 

)شکل  اندنامناسب یتیوضع در جنوب یساحل خط یها استان
محصول گندم، مطابق مدل  یو برا 4شکل  جی(. براساس نتا6

BM طیشرا در ران،یا مرکز در هشدواقع یها استان شتریب 
 یها استان همراهبه ها استان نیا درواقع،. هستند ینامناسب

 لحاظ یکشاورز دیتول در را یطیمحستیز یکردهایرو ،یشمال
 یبرا جنوب، یساحل خط یها استان کهیدرحال اند،نکرده

 (.4)شکل  ندارند یتیوضع نیچن جو محصول
در مرکز در زمینة های واقع  دهد استان نشان می 5شکل 

های واقع در خط ساحل جنوب در  محصول گندم و استان
کارایی پایین، درمورد عامل توازن زمینة محصول جو، برخالف 
ها هم مطابق مدل  اند. درواقع، ایننیز نمرة باالیی کسب نکرده

دورند و هم در زمینة عمل به راهبردهای ای، از کارایی به پایه
های شیمیایی( در  ربرد بهینة نهادهمحیطی )کاکالن زیست

 اند. توسعة بخش کشاورزی عملکرد ناموفقی داشته

http://www.bultannews.com/fa/news/70608/کمربند-سرطان-ایران-کجاست
http://www.bultannews.com/fa/news/70608/کمربند-سرطان-ایران-کجاست
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 دو محصول گندم و جو یبرا هااستان کیتفک بهمدل  یاجرا جینتا .2 جدول

 ها استان
 جو گندم

CCR BM BF CCR BM BF 
90/0 یشرق جانیآذربا  89/0  99/0  00/1  00/1  00/1  

00/1 یغرب جانیآذربا  00/1  00/1  00/1  00/1  00/1  

00/1 لیاردب  00/1  00/1  00/1  00/1  00/1  

82/0 اصفهان  37/0  46/0  00/1  92/0  92/0  

88/0 المیا  84/0  96/0  00/1  00/1  00/1  

49/0 بوشهر  33/0  67/0     
00/1 تهران  77/0  77/0  00/1  00/1  00/1  

90/0 یاریوبختچهارمحال  73/  81/0  82/0  76/0  93/0  

95/0 یخراسان جنوب  51/0  54/0  00/1  00/1  00/1  

00/1 یخراسان رضو  00/1  00/1  00/1  00/1  00/1  

88/0 یخراسان شمال  80/0  91/0  00/1  00/1  00/1  

00/1 خوزستان  00/1  00/1  36/0  33/0  92/0  

78/0 زنجان  53/0  69/0  67/0  51/0  76/0  

00/1 سمنان  58/0  58/0  92/0  91/0  98/0  

00/1 وبلوچستانستانیس  00/1  00/1     
00/1 فارس  00/1  00/1  00/1  00/1  00/1  

00/1 نیقزو  74/0  74/0  00/1  00/1  00/1  

92/0 قم  33/0  36/0  00/1  00/1  00/1  

00/1 کردستان  00/1  00/1  77/0  44/0  58/0  

80/0 کرمان  39/0  48/0  00/1  00/1  00/1  

00/1 کرمانشاه  00/1  00/1  00/1  00/1  00/1  

80/0 راحمدیبو و هیلویکهگ  61/0  76/0  00/1  00/1  00/1  

00/1 گلستان  00/1  00/1  68/0  48/0  71/0  

00/1 النیگ  00/1  00/1  00/1  00/1  00/1  

72/0 لرستان  63/0  88/0  54/0  51/0  95/0  

81/0 مازندران  35/0  43/0  80/0  43/0  54/0  

88/0 یمرکز  61/0  69/0  00/1  86/0  86/0  

00/1 هرمزگان  00/1  00/1     
75/0 همدان  57/0  76/0  88/0  49/0  56/0  

00/1 زدی  49/0  49/0  00/1  00/1  00/1  
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 محصول گندم یبرا CCR. مناطق همگن طبق مدل 3شکل  محصول گندم یبرا BM. مناطق همگن طبق مدل 4شکل 

 

 محصول گندم یبرا BFطبق شاخص  . مناطق همگن5شکل 

 

 محصول جو یبرا CCR. مناطق همگن طبق مدل 6شکل 

 

 محصول جو یبرا BF. مناطق همگن طبق شاخص 8شکل 

 

 محصول جو یبرا BM. مناطق همگن طبق مدل 7شکل 
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 هادهاشنیو پ یریگجهینت
 هشد یادیتوجه ز یکشاورز دیتول یواحدها ییکارا یابیارز به

و با  توازن مدل از استفاده با ،پژوهش نیا دراست. 
بخش  یهااستیبا درنظرگرفتن س ،عامل نیادرنظرگرفتن 

انواع  ریمصرف کودها )ازت، فسفات و سا کاهش در یکشاورز
به( یماریکش و ب کش، حشره )علف ییایمیکودها( و سموم ش

 ها استان ییسطوح کارا ،جو و گندم یاصل محصول دو کیتفک
 .میکرد سهیرا مقا

 یکردهایرو مناسبت ،یقبل قاتیتحق با راستاهم ها،افتهی
 یداریپا یریگ اندازه در را میتصم یواحدها ییکارا بریمبتن
 De) نشان داد ییایمیش یها نهاده مصرف کاهش بریمبتن

Koeijer et al., 2002; Kim, 2001; Abay et al., 2004; 

Gomez et al., 2007; Gerdessen & Pascucci, 2013.) به
 اتیعمل در یطیمحستیز یها استیس قیتلف کردیرو ،عالوه

 .است ییایمیش یها مستلزم کاهش مصرف نهاده ،یکشاورز
وزن به  صیو تخص توازنبا استفاده از عامل  قیتحق نیا

 یراستا در راها  استان ییاکار ،یطیمحستیز یها شاخص
 .دهدیم نشان باال یها استیس

 ها استان یبرا را ریز یبندگروه توان یم ،جینتا به توجه با
 درو  اند کرده عمل متوازن ،ها استان از گروه کی .درنظر گرفت

 ،یغرب جانیآذربا یها شامل استان ها نیا. نداهبود رااک مدل دو
که  ندهست النیکرمانشاه و گفارس،  ،یخراسان رضو ل،یاردب

داشتند.  ییکارامحصوالت گندم و جو  یبرا ،حالت دودر هر 
مصرف  نةیزمدر  بهترعملکرد  علتبهها  استان نیا ،درواقع

 یها استیتوجه به س علتمعمول( و به ییکاراها ) نهاده ةنیبه
 ،(ییایمیش یکودها و سموم مصرف)کاهش  یطیمحستیز

 یعضب. اندبوده یبهتر تیوضعها در  تاناس ریبا سا سهیمقادر 
دارند )فارس و  ییشرویپ یبخش کشاورز ،ها استان نیا از
 نیا یاندرکاران بخش کشاورز دست قیبا تشو دیبا( و النیگ

 دیبا ن،یهمچن. کرد تیتقو را ها آن تیوضع ،ها استان
 یها نهاده مصرف کاهش نةیزمدر  یشتریب یساز آگاه

 .ردیگ صورت ییایمیش
 جینتا بقاطم هرچند که ستا ییها استان یبرا دوم التح

 در اما ،کسب کردند را معمول ییکارا ،(CCR) یا هیمدل پا
نتوانستند  ،درواقع. نداشتند یمطلوب ازیامت توازن عامل نةیزم

 ةنیبه)مصرف  یطیمحستیز یها استیس یراستادر 
)تهران،  ها گروه از استان نیگام بردارند. ا (ییایمیش یها نهاده

در  ،هر دو محصول نةیزمدر  (یو مرکز مازندرانقم، اصفهان، 
قرار دارند.  یبخش کشاورز داریپا ةتوسع یاستگذاریس تیاولو

 ةتوسع نةیزمکه در  نداافتهی توسعه یها استان هانآ شتریب

از  ،عالوهدارند. به یمطلوب تیوضع یانسان و ییربنایز ،یصنعت
 جز)به یمرکز یدر نواح شتریب زین ییایجغراف تینظر موقع

 تنش طیشراآنجا  دراغلب  کهاند  گرفته قراراستان مازندران( 
نشان دادند که  زین نیشیپ قاتیتحق از یعضب .دارد وجود یآب

بخش  یواحدها یور از نظر بهره تر افتهی توسعه یها استان
عملکرد  ،توسعهکم یها استان با سهیدر مقا یکشاورز

 است قیتحق نیا جینتا با راستااند که هم داشته یتر فیضع
(Rajabi Tanha & Abdollahzadeh, 2010; Alirezaee et 

al., 2007 .)کی هرچه که است نآ انگریموضوع ب نیا ،درواقع 
از نظر  ،بوده شرفتیپروبه توسعه یها شاخص نظر از منطقه

 نکهیا ضمن. است نکرده یط را یمطلوب طیشرا یطیمحستیز
را بر تقاضا  یادیفشار ز ،ییها استان نیچن در تیمعج تمرکز

 یبردار بهره یساز فشرده باکنندگان  عرضه و استوارد کرده 
در  یمزرعه، سع رونیب یها از نهاده شتریب ةاستفاد قیطر از

 اند. تقاضا داشته نیپاسخ به ا
بود  ییها استان مورددر قیتحق نیا جالب و مهم جةینت

اما در  ،داشتند ییباال ازیوازن، امتکه با توجه به عامل ت
 نیا که کرد استنباط طورنیا توان یم نبودند. اکار تیوضع

 یعنی ،بخش کالن یها استیس به توجه علتبه ها استان
 یها نهاده ةنیمصرف به ایکاهش مصرف  یراستاحرکت در 

 یبردار بهره یها در نظام ،(ییایمیش یها خارج از مزرعه )نهاده
 ها استان نیا. اند شده ییکارانا از یحد نیچنمتحمل  خود

محصول گندم و  نةیزمبوشهر، لرستان در  الم،یا شامل
 محصول نةیزمخوزستان و لرستان در  ،یاریبختو چهارمحال

 ةنمر توازن عامل لحاظ از ،کم ییکارا رغمیعل که است جو
سطح  ،ها ناستا نیمهم در ا ة. نکتاند آورده دسترا به ییباال

 یو خدمات یانسان ،یصنعت ةنیدر زم ها آن نییپا یافتگی توسعه
هاست. هرچند دو استان خوزستان و  استان ةینسبت به بق

 نظر از ،نفت و گاز را دارند دیاز تول یادیبوشهر سهم ز
 یمرکز یها استان با سهیمقا در ،توسعه ییربنایز یها شاخص

 ینواح درها  استان نیااز  یعضندارند. ب یمناسب تیوضع
اند.  قرار گرفته یمحروم و کوهستان یدر نواح ای یرامونیپ

سطح  شیافزا نیب معکوس رابطةبتوان  دیشا ،درواقع
 را ها آن یطیمحستیز عملکردها و  استان یافتگی توسعه

 گزارش شد که زین نیشیپ قاتیتحق در. کرد استخراج
 ،وبلوچستانستانیس مانند افتهینتوسعهمحروم و  یها استان

 یها نسبت به استان یکشاورز دیتول یها در مصرف نهاده
 & Rajabi Tanha) نداهرا نشان داد یعملکرد بهتر تر شرفتهیپ

Abdollahzadeh, 2010 .)ها  استان یبند منطقه جینتا ،عالوهبه
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 و یمرکز یها استان شتریب گندم محصول یبرا داد نشان
از نظر  ،جنوب ساحل یها ناستا شتریب جو محصول یبرا

 کود مصرف کاهش یراستا در حرکتمعمول و از نظر  ییکارا
 اند. داشته یعملکرد ناموفق ،سم و

مرسوم در  یکردهایفراتر از رو قیتحق نیا ،تیدرنها
 ودیق کرد که ضمن لحاظ یرا معرف یروش ،ییکارا ةمحاسب
توجه  زیآن ن یها تیاولو ایکالن بخش  یراهبردها به ،توازن

 نیرا نسبت به ا رندهیگ میتصم یواحدها ییکارا ،کندیم
 را ها با آن راستابودنهم زانیو م دهدیمنشان  ها استیس

 .دکنیممشخص 

 

 یاستگذاریس یبرا ییشنهادهایپ
 یبرا یطیمحستیز یها استیس تیرعا بر شتریب دیتأک 

  ؛(حالت دو هر در ییکارا) اول گروه یها استان
 گروه دوم  یها استان به یفن و یا مشاوره تخدما تیتقو

: (توازندر عامل  نییپا نمرة و ییکارا در باال نمرة)
در  یجیترو یها آموزش یفیک و یکم شیافزا و تیتقو
 هرز یها و علف ها یماریب ،آفات یقیتلف تیریمد نةیزم
)کود سبز،  ستیز طیمح دوستدار یکودها کاربردو 

کشت،  یالگو تیرعا ،(یورم و کمپوست ها، یزمغذیر
 اتیعمل ،کخا آزمون ،یزراع تناوب و شیآ شت،کتنوع 
 عمق ب،یش تیوضع ابعاد در مناسب شخم) یورزخاک
 از درست و نهیبه ةو استفاد (زمان شخم و شخم
 ؛شدهاصالح یبذرها

 گروه سوم  یها به استان یتیحما یها مشوق ةارائ
 یراهبردها با ییراستاهم علتبه ییکارانا زانی)تحمل م

 و اعتبارات الت،یتسه ةارائ بخش(: داریپا ةتوسع کالن
 ،یشاورزک دیتول ملکخدمات م شتر،یب یها آموزش

 یقیتلف تیریمد یها از روش شتریب ةاستفاد بر. ... و مهیب
 نیا در ها یماریب و هرز یها علف کنترل یابرآفات، 

 ییکارانا تا ردیگ صورت یشتریب دیتأک ها استان از گروه
 ؛شود جبران جادشدهیا
 محاسبة یبرا قیتحق نیا یشنهادیپ مدل یریکارگبه 

 ژةیو طیها در شرا ها و شرکت بخش یاقتصاد عملکرد
 میتحر طیشرا ،یمقاومت اقتصاد طی)شرا کشور یکنون

ها با توجه  عملکرد بخش نگرنشا ،یمطالعات نیچن ؛...(و
 .است کالن کشور یها استیبه س
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