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 دهیچک
 یبر الگو یانرژ یها حاملسم و  یمیایی،کود ش یها نهاده یارانةاثر حذف  یبررس برایپژوهش،  ینا در

. شداستفاده  یحداکثر آنتروپ یکتکن همراهمثبت به یاضیر یزیر برنامه یافتاز ره ،یکشت محصوالت زراع
 یاراخت درکشور  کل بازار مصرف را در درصد 40کشور و  یتجمع درصد 19 تهران استان ینکهتوجه به ا با

 انتخاب پژوهش این آماری جامعة عنوانبه ،است برخوردار ای ویژه یاسیو س یاجتماع یتو از موقع ددار
 زیر سطح تغییرات و( 1390-1389 زراعی)سال  پایه سال اطالعات سازی یهشب برمبنای PMP روش .شد

و  ها نهاده یمتق یشافزا یسناریو چهاردر قالب  یاستیس های یتمحدود منظوربدین. استمحصوالت  کشت
در  خربزه و خیار پیاز، پنبه،محصوالت  کشت زیر سطح که است آن بیانگر یجنتا .شود می یانب محصوالت

 یرو سطح ز رنددا یشتریب یتو محصوالت حساس ها نهاده یمتق ییراتدربرابر تغ ،محصوالت یرسا با یسهمقا
 .دهندمیرا نشان  یتحساس ینکمتر یزن یونجهو  یذرت، گندم آب آبی، جو محصوالت کشت

 
.یمثبت، حداکثر آنتروپ یاضیر یزیر برنامه زراعی، محصوالت کشت الگوی ،تهران استان :کلیدی یها واژه

 

 مقدمه
 یلتحم مانند یموجب بروز مشکالت یارانهپرداخت  ،یراندر ا

 شده یعاتضا یشو افزا یعنظام توز اییناکاربه دولت،  یبار مال
 یها بحث تریناز مهم یکی یردر چند سال اخ ،رو این. از است

بوده است. از  یناعدالت یدو تشد ها یارانه ناعادالنۀ یعدولت، توز
 بین فاصلۀ یرچشمگ یشبه افزا توان یمموارد  ینا ۀجمل

 یشترفشار ب یجهو درنت یواقع های یمتقو  ای یارانه های یمتق
 ینو همچن ها یارانه ینتأم یدولت برا ۀبودج یبر منابع عموم

 ۀیاران ویژهبه ها یارانهپردرآمد از  یها گروه یشترب یبرخوردار
 کرد اشاره( برق گاز، بنزین، مانند) یانرژ یها حاملاز  یعضب
(Ministry of Economic Affairs and Finance, 2011)؛ 

 یها حامل ۀارانی ژهیوبه ،ها یارانه پرداختتداوم  ین،بنابرا
از  -دارد دولت های ینههز در یتوجه شایان سهم هک -یانرژ
 از یناش یتورم آثار و بودجه یسرک دیتشد ساز ینهزم سویک
 نیا ۀارانی ةباریک حذف موجب گر،ید یسو از و شود می آن

 بخش در نهیهز فشار کشو با توأم کشاورزی، بخش در نهاده
 حذف. شود می ها یمتق یعموم سطح رشد شتاب و عرضه
 تولید هزینۀ یشافزا به ،یبخش کشاورز یها نهاده یارانۀ
به کمتر شدت با هرچند را مشابهی نتایج و دوش می منجر
 یبرا مناسب یها روش اتخاذ ف،یتوص نیا با. دارد دنبال

 تداوم و ها یارانه یا بودجه بار اهشک هدف دو همزمان نیتأم
در نظام  یبه هدفمند دستیابی) پذیر یبآس اقشار از تیحما

 دشو یممحسوب  یاستگذاریسمهم  اولویت (،ها یارانه
(Department of Commerce, 2009.) 

 ۀیارانحذف  ،ها یارانه ینظام هدفمند های یربخشزاز  یکی
 ها نهاده یمتق یاست،س یناست. با اعمال ا یکشاورز یها نهاده
به  ینههز یشافزا ین. ایابد یم یشافزا تولید هزینۀ یعتاًو طب
 آن ریثتأ و شد خواهد منجرمصرف منابع  یزاندر م ییجو صرفه

دنبال  به را یبیشتر های ینگران ،زراعی محصوالت تولید بر
محصول  کشت زیرکاهش سطح  ،شرایط این. در داشت خواهد
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 یها واکنشاز  ،یگرمحصول با محصول د یک یگزینیجا یا  ویژه
 محصوالت که است ذکر شایان. استکشاورزان  تصورقابل

 ۀینهز یشافزا یجهو درنت ها نهاده یمتق یشافزا یناز ا ،مختلف
مصرف  یزانم زیرا ،پذیرند می تأثیر متفاوت های شکل به ید،تول
 طورکلیبه ،بنابراین ؛متفاوت است یپرداخت های یارانهاز  هاآن
کشت  یالگو ییرتغ یاست،س ینا آثاراز  یکی گفت توان یم

 بیشتر شان یارانه میزانکه  ی. محصوالتاست یمحصوالت زراع
 یاستس ییرتغ یندربرابر ا -محصوالت یرسا با یسهدر مقا -است

 یشافزا یامحصوالت به کاهش  یدتول ۀینهز ییرتغ .ندتر حساس
 این که شودمی منجرمحصوالت مختلف  کشت زیرسطح 

 ،وضعیت این. ستا وابسته محصوالت یارانۀ میزان بهموضوع 
 یزدر بازار محصوالت ن ،یتیحما های یاستسدرصورت حذف 

در  یکشت محصوالت زراع یالگو ییرتغ با یعنی ؛دهد یمرخ 
محصوالت  یدتول یزانم ،ای یارانه یها نهاده یمتق ییراثر تغ

 یانبه ب یرد؛پذ می تأثیرآن  از یزن و بازار مصرف دیاب می ییرتغ
محصوالت در بازار  یمتق ییرتغ یاست،اعمال س ییاثر نها ،یگرد

 اطرافکشت محصوالت مزارع  یالگو ییرمصرف است که از تغ
 .شود می یبازار مصرف ناش

در بخش  ها یاستس این یلو تحل یهتجز منظور به
مختلف  سناریوهای در هاآن تأثیرهای سازی یهشبو  یکشاورز

مختلف نظام  یها قسمتبر  هاآن آثار یقدق یابیارز برای
و  ها نهادهدر مصرف  یاحتمال ییراتتغ ویژه بهو  یکشاورز

( MP) یاضیر یزیر برنامهاز  توان یم ،کشت یالگو ییرتغ
از  یکی عنوانبه یراخ یها دههکه در  دکراستفاده 
 (.Buysse, 2007شناخته شده است ) ها یافتره ینپرکاربردتر

Howitt (1995a; 1995 b) مثبت  یاضیر یزیر برنامه یافتره
آن،  های یژگیوارائه کرد که از  یرسم طوربه باریناول یرا برا

 ین. ااست یحصح صورتبه یبراسیونکال یتقابل شتندا
از  یکی عنوان، به1995در سال  یرسم ۀارائ از پیش ،یافتره

در  یکشاورز های یاستس یلتحل یغالب برا یها روش
 ,Bakhshi) شد یمگرفته  کاربه یاضیر یزیر برنامه یالگوها

 یها داده زیرا ،شود یممثبت گفته  ،مدل این به (.2009
مدل با  ینا ،همچنین. کند یم یدرا بازتول شدهمشاهده

 های یتوضعنقص  یرخطی،و تابع غ یبراسیوناستفاده از کال
نوع  این کارگیریبه از یرا رفع کرده است. هدف اصل کانیپل

 یعضمطابق با ب انرفتار کشاورز سازی یهشب ،ها مدل
نه  ،است واقعی مزارع به شدهدادهارجاع یتسیاس سناریوهای
 (.Buysse, 2007) یمزارع فرض

 یاقتصادسنج یها روش های یینارساتوجه به  با و بنابراین

اثر  ارزیابی برای ها روش یناز بهتر یکی یاضی،ر یزیر برنامهو 
مثبت  یاضیر یزیر برنامهاستفاده از  ،یبر کشاورز ها یاستس
مباحث  یانم یپیوند که است آنتروپی حداکثر تکنیک همراه به

 را یحداکثر آنتروپ یک. تکنکند یم یجادا یو کشاورز یاقتصاد
Shannon دکرمطرح  1948در سال  بارنخستین .Shannon 

کرد و  یشنهاداطالعات پ یریگ اندازه یبرا یاضیر یروش
 ,Howitt) شد اطالعات نظریۀدر  یانقالب موجب گونه این

1995a; 1995b.)Golan et al.   از  استفاده، 1996در سال
 Howittو  نددکرمطرح  یزن یاقتصادسنج در را یحداکثر آنتروپ

& Paris حل مشکل  یبرا یروش عنوانبهآن  از 1998سال  در
 استفاده نیز Howitt .کردنداستفاده  PMP یمنف آزادی درجۀ

 ینروش تخم ینبهتر عنوان  به را آنتروپی حداکثراز روش 
 کرد. یمعرف Q یسماتر یپارامترها

 یزیر برنامه رهیافت از ،داخلی مطالعات از یعضب در
 یرا بررس ها یاستس آثار کهاست  دهشمثبت استفاده  یاضیر

به  کشاورزان کردند یانب Sabouhi et al. (2007). اند دهکر
کشت خود  یالگو ییرتغ یقاز طر یاریآب آب یمتق یشافزا

 نشان یا مطالعه( در 2009) .Bakhshi et al. دهند یمپاسخ 
حذف  یاستبا س یمپرداخت مستق یاستس ترکیبکه  دادند
نهاده،  ینکود، در کنار کاهش مقدار مصرف ا ةنهاد ۀیاران
 تقویتمانند گندم، جو و پنبه را  یمحصوالت یدتول ةیزانگ

 اثر ربکرد که  بیان یتحقیق( در 2011) Fattahi .ردک خواهد
تا سطح  ینفت یها فرآورده یمتق یشافزا سناریوی وقوع

با  ،آن یدتول ۀینبرق تا سطح هز یمتو ق یجهان یمتق
 طی ،کل محصوالت کشت زیرسطح  ،یتورم آثاردرنظرگرفتن 

 .یابد میکاهش  درصد 24 متوسط رطوبه سال پنج
 یزیر برنامه یافتکه با استفاده از ره مطالعاتی از بخشی

درادامه  ،استگرفته  صورتکشور  ازمثبت در خارج  یاضیر
Heckelei & Britz :شوند یم یانب

 یرتأث ای همطالع در (2000) 
 CAPRI: Common) یا منطقه یمشترک کشاورز یاستس

Agricultural Policy Regional Impact و با  کردند( را دنبال
 رب قبولیقابل یجنتا دادندنشان  شده،سازی یهشبرفتار  به توجه
Rӧhm & Dabbert .دوش می یجادا یاستس ییراثر تغ

 (2003 )
 PQP: Positive) مثبت دوم درجۀ یزیر برنامه روش

Quadratic Programming که کشش  ندردک ( را مطرح و فرض
 ،مشابه محصوالت انواع میاندر  یشتریمورد انتظار ب ینیجانش

 طوربه رهیافت این. داردمحصوالت متفاوت وجود  با مقایسه در
مزرعه و سطوح  یمحصوالت زراع ینب ینیکشش جانش یضمن

Cortignani & Severini (2009 ). دهدمیرا نشان  یا منطقه
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در هر زمان از  توانند ینم کشاورزان کردند یانخود ب ۀمطالع در
 ها یاستساستفاده کنند که متناسب با  یاریآب یکتکن یک

 باشد.
و  یدو روش اقتصادسنج یبهمواره به ترک محققان

 یها تالش منظوریندب .اند بودهمند  عالقه یخط یزیر برنامه
 یالگوها ۀارائ ،است که دستاورد آن یرفتهصورت پذ یاریبس

حداکثر  یکتکن همراهبه( PMPمثبت ) یاضیر یزیر برنامه
 عمدة. اختالف است (ME: Maximom Entropy) یآنتروپ
 به PMPاست که  یندر ا یمذکور با اقتصادسنج روش

 یرفتار اقتصاد یآشکارساز برایاز مشاهدات  ای مجموعه
 یها آزمونرا از  PMP روش ،علتهمینبه وندارد  نیازی

روش  ین. البته کاربرد ادکن یم نیاز یب یاستنباط و اعتبارسنج
 رو روبهکه کار را با مشکل  دارد نیازبه اطالعات فراوان  یزن
 دهی یمتعم یتآن قابل یجنتا ینکها دلیلبه ،حالینبا ا .دکن یم

را  یاستاعمال س یجنتا یتر روشن شکلبه و دارد ییباال
 .شود میمطالعه استفاده  یندر ا ،ندک یم بینی یشپ

 

 قیتحق روش

 مرحلۀ. استمثبت شامل سه مرحله  یاضیر یزیر برنامه مدل
ساده  یخط یزیر برنامهمدل  یکرا با استفاده از  PMP اول

به توان یمشده است،  یحداکثرکردن سود طراح یکه برا
 (:Paris & Howitt, 1998) ددا نشان 1 ۀرابط صورت
(1) Max        Z=p'x-c'x     

   

Subject to   Ax b            [ ]

                  x x +         [ ] 

                  x

 

  



0

0

     

 های یمتق ستونی بردار 'pارزش تابع هدف،  Z ،آن در که
 های یتفعالاز سطوح  یرمنفیغ یبردار ستون Xمحصول، 

 یت،هر واحد از فعال حسابداری هزینۀاز  یبردار ستون 'cیدی،تول
A یسماتر (mxnضرا )منابع،  های یتمحدوددر  یبb بردار 

از  یرمنفیغ یستون بردار x0منابع دردسترس،  یرمقاد ستونی
از اعداد  یبردار ستون ε یدی،تول های یتفعال ةشد مشاهدهسطوح 

 ینب یخط یاز وابستگ یریجلوگ یمثبت کوچک برا
دوگان  یرهایاز متغ یبردار ستون λ ی،ساختار های یتمحدود

 یرهایاز متغ یبردار ستون منابع و  های یتمحدودمربوط به 
 .است یبراسیونکال های یتمحدوددوگان مربوط به 

اول  ۀمرحل در آمدهدست هب دوگان مقادیر دوم، مرحلۀ در
 گرفته کاربه یرخطیتابع هدف غ یپارامترها ینبا تخم

 یرمتغ ۀینتابع هز از ،گرفته انجام مطالعات اغلب در. دشو یم

 2 ۀرابط صورت  بهدوم  ۀدرج یشکل تابع یدارا یچندمحصول
 .است دهش استفاده

 (2) VC (x)=d x+x  Qx/  2 

تابع  یجزء خط یاز پارامترها n1بردار  dتابع،  ینا در
nو متقارن با ابعاد  معین نیمهمثبت،  یسماتر Q ینه،هز n

 یها فرم یگر. داست ینهدوم تابع هز ۀدرج جزء پارامترهایاز 
 محتمل نیز ثابت جانشینی کشش با تولید تابع مانند ی،تابع

 .است

MCv دوم  ۀدرج ۀینتابع هز یرمتغ یینها ۀینبردار هز
و  c ةشد   حساب ۀیننمونه است که برابر با مجموع بردار هز

 است: 3 ۀرابط صورتبه ρمتفاوت  یینها ۀینبردار هز

(3)  v v

xo
 MC C x  d  Q x  c 


    0 

 یبرا Cvمشتق اول  یببردار ش یک Cv(x)∇در آن  که
x x  & Parisکه توسط  ییافتره ،منظوربدین است.0

Howitt (1998برا )توسعه  یینها ۀهزین تابع کردن کالیبره ی
 یبرا یاز برآوردگر حداکثر آنتروپ یریگ بهره یافته،

تمام  کردن مشخص [n n n / ] 1 و  dعنصر بردار  2
 متقارن ماتریس کردن کالیبره برای یچولسک ۀیاستفاده از تجز

 تصریح اجازةکه  (Buysse, 2007) است Qمثبت  معیننیمه
 یارمع» ینوع براساس را یرخطیغ ۀهزین تابع پارامترهای
 یشامکان واردکردن ب ،عالوه هب. کند یمفراهم  «یاقتصادسنج

پارامترها وجود  یحدر تصر ها یتفعالمشاهده از سطوح  یکاز 
 یقبل های یتمحدوداتخاذ  راستایدر  یمبه تصم نیاز که دارد

 (.Bakhshi, 2009) دهد یم کاهش رابر پارامترها 
 Q معین نیمهمتقارن مثبت  یسبه ماتر یافتن دست برای

 استفاده (Cholesky decomposition) چولسکی تجزیۀاز 
 :است 4 ۀرابط کلی شکلبه  که شود یم

(4)  Q LDL 
 یک Dواحد و  یمثلث یینپا یسماتر یک L کهیا گونه به

 یهمواره برا یچولسک ۀیاست. تجز یقطر یسماتر
 توان یممثبت متقارن وجود دارد و  معینیمهن های یسماتر

 یعناصر قطر ۀهم در آن، که داد نمایش باال صورتبه آن را
D ندا یرمنفیغ (Paris & Howitt, 1998 .)تابع  یسیبازنو رایب

 یپارامترها ی،حداکثر آنتروپ یسینو فرمول پایۀبر نهایی هزینۀ
 یک انتظار مورد مقدار عنوانبه Dو  L یچولسک های یسماتر

 بر که شوند یم تعریف هاآن به مربوط احتمالی توزیع
 ,Bakhshi) ندمعلوم استوار یبانپشت یراز مقاد ای مجموعه

2009.) 
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(5) 
S

ij ijs ijs
s

L ZL PL



1

 

                   
S

ii iis iis
s

D ZD PD



1

 

 یبرا یبانپشت یرمقاد یسماتر ZDو  ZL کهیا گونه به
 گرنشان PDو  PL ترتیب،ینا به .ندهست Dو  Lاحتمال  یعتوز

 یحداکثر آنتروپ یعموم ۀاحتمال مطابق با مسئل یسماتر
هر  و است Q، N×N یسماتر ی. تعداد پارامترهاندهست

 ZL های یسماتر .دوش میمشخص  یبانمقدار پشت Sپارامتر با 
 ,Paris & Howitt) ندشو یممشخص  یرز صورتبه نیز ZDو 

1998:) 

(6) i
ijs s

i

mc
ZD .WD i j

x
  

(7) 
ijsZD i j 0 

(8) i
ijs s

i

mc
ZL .WL i j

x
 

(9) 
ijsZL i j 1

 

(10) 
ijsZL i j0 

. استمناسب  یها وزناز  S×1بردار  WLو  WDدر آن،  که
mci، i مرحلۀدر  شدهیریگ اندازه نهایی هزینۀ ینام 

و  PMPدر  یخط یزیر برنامه
ix شدهمشخص ةسطح ستاد 

 یبرا یبانپشت یرمقاد 6 ۀرابط. است یتفعال ینام iاز 
 یک 7 رابطۀ. کند یم یفرا تعر D یسماتر یقطر های یهدرا

 یلتحم D یسماتر یرقطریغ های یهدرا یحد صفر را برا
قطر  یینپا های یهدرا یرا برا یبانپشت یرمقاد 8 ۀرابط. کند یم

 10و  9 های هرابط. کند یم یفتعر L یمثلث یسماتر یاصل
 یقطر اصل یو باال یقطر های یهدرا یو صفر را برا یکحد 
 .کند یم یلتحم L یمثلث یسماتر

و  PL های یسماتر یافتن دلیل به یحداکثر آنتروپ ۀمسئل
PD  و از  دشفرموله  یرز صورتمثبت به یداًاک های یهدرابا

 Parisاستفاده شد ) j یساند یبرا یگزینیجا عنوانبه kحرف 

& Howitt, 1998:) 
 

N N S N N S

iks iks iks iks iks iks
P,L,D i k s i t s

N i

ik jj jk j i i
j k

i

ik jj jk ij
t

ij ji

S

iks
s

S

iks
s

max H(PL ,PD ) PL log(PL ) PD log(PD )

s.t

L D L X c

L D L q

q q

PL

PD
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1
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L ZL PL

D ZD PD
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برآوردشده  یرخطیغ ۀهزین تابع ،PMPروش  سوم مرحلۀ در

 تابع ازو  شود یم بررسی مسئلهدر تابع هدف  ،قبل ۀدر مرحل
 یهشب یرخطیغ یزیر برنامه مسئلۀ یکمذکور در  یرخطیهدف غ

 یول ،یبراسیونکال های یتمحدود استثنای به -یهاول ۀمسئلبه 
 شود میاستفاده  -یستمیس های یتمحدود یرهمراه با سا

(Bakhshi, 2009): 

(19)  

ˆ ˆMax                   Z=p x-d x-x Q x/       

subject to:     Ax b                        [ ]      

                        x   

  

 



2

0
 

 ةشد کالیبره یپارامترها Q̂ یسو ماتر d̂بردار  ،اینجا در
 غیرخطی الگوی اکنون. دهند یمرا نشان  یرخطیهدف غ ابعت

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 

(17) 

(18) 

(16) 

i,k,j=1,…,N 

Q ماتریس 

Q تقارن ماتریس 

i,k,j=1,…,N adding up   شرط

 

i,k,j=1,…,N ماتریس پایین مثلثی 

 
i,k,j=1,…,N ماتریس قطری 
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مشاهده های یتفعالسطوح  ،صحیح طوربه باال ةشدکالیبره
منابع را  های یتمحدوددوگان  یرو مقاد یهدر سال پا شده
 یدر پارامترها ییراتتغ سازی یهشب برایو  کند یم یدبازتول

 .استمطلوب آماده 
 درصد 19که  استمورد مطالعه  محدودةتهران،  استان

از بازار مصرف کشور را  درصد 40کل کشور و  یتجمع
 Secretariat of the Supreme Council for the) دربردارد

development of non-oil exports, 2011 )یاز نظر کشاورز و 
 ینهفتم ،(یقتحق ینا ۀپای سال) 1390-1389 یدر سال زراع

که عملکرد  دهد یمنشان  ها یبررس .استکشور  استان
خربزه،  آبی، جو یاز،استان شامل پنبه، پ ینا یمحصوالت زراع

 ،یمد گندم ،یآب گندمکلزا،  ،زمینی یبسذرت،  یار،خ
از متوسط عملکرد کشور باالتر  ،یونجه و هندوانه ،یفرنگ گوجه
 عملکرد نظر از را استان این خوب وضعیت امر این و است

انجام  رایب نیاز مورد اطالعات. دهدینشان م زراعی محصوالت
 یآور جمعاستان تهران  یاز سازمان جهاد کشاورز یقتحق ینا

 یمیاییش یها نهاده یارانۀکه حذف  رییثتأ محاسبۀ برای. شد
)سوخت( بر  یانرژ یها حامل نهادة( و یمیایی)سم و کود ش

 سناریو چهار ،گذارد یممحصوالت مذکور  کشت زیرسطح 
 یمتق یشافزا سناریوی صورتبه کهمدنظر قرار گرفت 

 یشافزا یوی(، سناریمیایی)سم و کود ش یمیاییش یها نهاده
 یویسنار و و دو یک یویسنار یبترک ی،انرژ یها حامل یمتق

 یبرا .دشو یم یفمحصوالت تعر یمتق یشافزا همراهسوم به
پنج حالت درنظر گرفته شد که به یوهاسنار یناز ا یکهر

و محصوالت مدنظر قرار  ها نهاده یمتق یجیتدر یشافزا صورت
  پرسشنامه طریقمختلف از  های در حالت ها یمتق گرفت.

 درو  دش یمتنظ ای ینههز شکلبه پرسشنامه ینا .آمدند دست به
 یلو سوخت گازوئ یمیاییکود ش سم، یها نهاده قیمت ینۀزم

 ینمصرف ا یزانم و ها یارانه یقانون هدفمند یبعد از اجرا
 شد. مطرح هاییشدر هکتار پرس ها نهاده

 

 بحث و جینتا

به  ،(یمیایی)سم و کود ش یمیاییش یها نهاده یارانۀ حذف
 یاثر یبررس برای .دشو یم منجر ها نهاده ینا یمتق یشافزا

 ةمحصوالت عمد کشت زیربر سطح  ینههز یشافزا ینکه ا
 یجیتدر یشافزا یویسنار ،گذارد یممورد مطالعه  ۀمنطق

درنظر گرفته شد و با استفاده از  یمیاییش یها نهاده یمتق
جدول توجه به  با .شدمثبت برآورد  یاضیر یزیر برنامهمدل 

 کشت زیر سطح شده،تعریف سناریوی از اول حالت در ،1
( و درصد 35) پیاز ،(درصد 411) خربزه محصوالت

 زیرسطح  یشافزا یهنسبت به سال پا (درصد 30) یفرنگ گوجه
 زیرمحصوالت با کاهش سطح  یگرد ،و درمقابل دارند کشت
 کشت زیرسطح  ،در حالت دوم .شوندمیمواجه  کشت

 یابد،میکاهش  شدت بهمحصول خربزه نسبت به حالت اول 
 زیرسطح  یشافزا درصد 10 یههمچنان نسبت به سال پا یول

 یناگهان یشهندوانه افزا کشت زیرسطح  ،درمقابل .رددا کشت
 حالت در. یابدمی( یهنسبت به سال پا یشافزا درصد 346)

 زیرسطح  (درصد 345) یناگهان یشافزا یازمحصول پ ،سوم
 ،پایه سال با سناریو پنجم حالت مقایسۀ. با رددا کشت

 زیرسطح  یشافزا یازمحصول پ فقطکه  دشو یممشاهده 
 .کندمی پیدا (درصد 32) کشت

 
 (هکتار هزار: واحد) تهران استان شیمیایی های نهاده قیمت افزایش سناریوی نتایج. 1 جدول

  پنبه پیاز آبی جو خربزه خیار ذرت زمینی سیب کلزا آبی گندم دیم گندم فرنگی گوجه هندوانه یونجه مجموع

 پایه 27/2 52/0 81/48 23/1 33/3 56/43 09/3 26/0 86/57 17/2 07/6 94/0 88/14 97/184
 اول 56/1 70/0 27/41 29/6 25/3 55/37 03/3 18/0 40/50 17/2 91/7 65/0 81/12 76/167
 دوم 40/1 59/0 53/46 36/1 80/2 65/40 64/2 18/0 10/54 10/2 05/6 21/4 42/12 02/175
 سوم 92/1 30/2 11/45 25/1 03/4 31/37 84/2 19/0 64/50 15/2 10/5 89/0 66/13 39/167
 چهارم 47/1 64/0 14/24 17/1 29/3 46/35 72/2 19/0 44/48 08/2 44/5 85/0 38/13 27/157
 مجپن 71/1 68/0 89/38 12/1 00/3 09/35 73/2 20/0 04/47 03/2 27/5 84/0 09/13 69/151

 تحقیق های یافته: مأخذ

 

 زیرسوخت بر سطح  یمتق یشافزا ریثتأ یبررس برای
 یمتق یشافزا یویسنار ،تهران استان ةمحصوالت عمد کشت

 3000و  2500، 2000، 1500، 1000پنج حالت  درسوخت 

نهاده در  ینا یمتق .شد گرفته درنظر لیتر هر ازایبه ریال
، 2 جدولتوجه به  با .بود لیتر هر ازایبه یالر 165 یه،سال پا

محصول  کشت زیرسطح  یدرصد 106 یشمقابل افزا در
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در حالت  یه،نسبت به سال پا پنبه یدرصد 59خربزه و 
 کشت زیرسطح  ی،مصرف سوخت یترهر ل ازایبه یالر 1000

 یالر 1500در حالت  ،ینهمچن .یافتمحصوالت کاهش  یرسا
 یدرصد 90در مقابل کاهش  ی،سوخت مصرف لیتر هر یازابه

محصول خربزه نسبت به حالت قبل، سطح  کشت زیرسطح 
 ،ینبنابرا ؛کرد پیدا یشمحصول پنبه همچنان افزا کشت زیر

 محصول. است داشته صعودی روندی پنبه محصول درکل
 حالت در و است کرده حرکت سینوسی صورتبه نیز خربزه
نسبت به سال  یسوخت مصرف لیتر هر یازا به ریال 3000

 در کهیدرحال ،داشته است کشت زیرسطح  یشافزا یه،پا
 یکامالً نزول یا یمحصوالت کامالً صعود یروند تمام ،استان

 .اند نکرده یرا ط ینوسیس یروند یکیچبوده است و ه
و  یمیاییش یها نهاده یمتق یشافزا تأثیر یبررس برای

 زیرمحصوالت بر سطح  یمتق یشبدون افزا یانرژ یها حامل

 یقتلف یکدیگربا  یومنطقه، دو سنار زراعیمحصوالت  کشت
 به توجه با .دش یدهسنج کشت زیربر سطح  ها آن ریثتأو  ندشد

 یشافزامحصول پنبه  کشت زیرحالت اول سطح  در، 3جدول 
داشت که به کاهش سطح  یهنسبت به سال پا یدرصد 119

 زیرسطح  ،در حالت دوم .شد منجرمحصوالت  یرسا کشت زیر
و درمقابل  دشکمتر  یزن یهاز سال پا یمحصول پنبه حت کشت

 1375 افزایش یه،به سال پا نسبتخربزه  کشت زیرسطح 
 یازپ کشت زیرسطح  ،مرحله یندر ا ،ینهمچن .داشت یدرصد

 در. یافت (یهنسبت به سال پا درصد 37) یدینسبتاً شد یشافزا
و  یونجهخربزه، کلزا،  ،آبی جوپنبه،  والتمحص ،پنجم حالت
 کشت زیرسطح  یشحالت چهارم افزا با یسهدر مقا یفرنگ گوجه

کرد و در حالت  یرا ط ینوسیس یپنبه روند محصول. داشتند
 .یافت کشت زیرسطح  یشافزا یهپنجم نسبت به سال پا

 

 (هکتار هزار: واحد) تهران استان انرژی های حامل نهادة قیمت افزایش سناریوی نتایج. 2جدول

  پنبه پیاز آبی جو خربزه خیار ذرت زمینی سیب کلزا آبی گندم دیم گندم فرنگی گوجه هندوانه یونجه مجموع

 پایه 27/2 52/0 81/48 23/1 33/3 56/43 09/3 26/0 86/57 17/2 07/6 94/0 88/14 97/184
16/175 17/13 76/0 88/5 17/2  اول 61/3 42/0 07/47 54/2 25/3 93/39 04/3 18/0 15/53 
47/176 02/14 88/0 99/5 17/2  دوم 42/4 39/0 51/45 43/1 93/2 77/41 89/2 25/0 81/53 
46/175 02/15 81/0 12/6 17/2  سوم 44/4 37/0 83/41 81/0 90/2 55/42 88/2 23/0 34/55 
15/176 01/13 02/1 22/5 17/2  چهارم 40/4 34/0 21/52 79/0 81/3 24/38 96/2 44/0 52/51 
28/176 21/14 87/0 52/5 17/2  مجپن 11/3 74/0 45/46 84/1 03/3 98/40 03/3 25/0 08/54 

 تحقیق های یافته: خذأم

 

 (هکتار هزار)واحد:  تهران استان سوم سناریوی نتایج. 3جدول

  پنبه پیاز آبی جو خربزه خیار ذرت زمینی سیب کلزا آبی گندم دیم گندم فرنگی گوجه هندوانه یونجه مجموع

 پایه 27/2 52/0 81/48 23/1 33/3 56/43 09/3 26/0 86/57 17/2 07/6 94/0 88/14 97/184
16/174 46/14 89/0 16/5 17/2  اول 98/4 33/0 06/42 06/1 04/3 78/41 82/2 22/0 18/55 
38/161 91/11 77/0 08/3 15/2  دوم 49/1 71/0 81/34 13/18 40/2 60/32 95/2 14/0 25/50 
20/164 94/15 88/0 70/5 09/2  سوم 68/1 52/0 94/42 38/1 15/3 69/37 84/2 20/0 20/49 
96/153 78/14 87/0 87/4 03/2  چهارم 72/1 66/0 09/40 17/1 96/2 97/34 67/2 16/0 00/47 
35/142 14/18 50/0 00/5 96/1  مجپن 14/4 37/0 71/40 57/2 48/2 75/28 53/2 18/0 02/35 

 تحقیق های افتهی: مأخذ

 
و  یمیاییش یها نهاده یمتق یشافزا تأثیر یبررس برای

 زیرمحصوالت بر سطح  یمتق یشهمراه با افزا یانرژ یها حامل
پنج حالت  در چهارم سناریوی منطقه، زراعیمحصوالت  کشت
 .شود می یدهسنج کشت زیرآن بر سطح  ریثتأ و دوش میآورده 

 ینزول یروند ،یازمحصول پ کشت زیر سطح ،4 جدولبا توجه به 

 در خربزه محصول. است هشددر حالت پنجم صفر  و هداشت
و در  است هداشت یکامالً صعود یروند ها شهرستان مجموع

 .است هبه دوبرابر شد یکنزد یه،سال پا نسبت به حالت پنجم
هندوانه و  ،یفرنگ گوجه ،زمینی یبسمحصوالت خربزه، ذرت، 

 .ندا هداشت کشت زیرسطح  یشافزا یهنسبت به سال پا یونجه
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 (هکتار هزار)واحد: چهارم استان تهران  سناریوی نتایج. 4جدول

  پنبه پیاز آبی جو خربزه خیار ذرت زمینی سیب کلزا آبی گندم دیم گندم فرنگی گوجه هندوانه یونجه مجموع

 پایه 27/2 52/0 81/48 23/1 33/3 56/43 09/3 26/0 86/57 17/2 07/6 94/0 88/14 97/184
54/185 47/18 02/1 52/6 17/2  اول 97/1 12/0 12/48 61/1 24/3 51/43 13/3 21/0 46/55 
22/187 45/17 06/1 62/6 17/2  دوم 07/2 05/0 93/47 74/1 12/3 44/44 17/3 17/0 23/57 
64/187 68/17 10/1 68/6 17/2  سوم 16/2 01/0 48/47 88/1 02/3 75/44 17/3 14/0 41/57 
84/187 04/18 14/1 71/6 17/2  چهارم 18/2 00/0 02/47 01/2 92/2 00/45 17/3 10/0 37/57 
98/187 38/18 18/1 74/6 17/2  مجپن 22/2 00/0 43/46 11/2 83/2 33/45 17/3 08/0 33/57 

 تحقیق های یافته: مأخذ

 

 شنهادهایو پ یریگ جهینت
 ،آبی جو گفت توان یم شده، بررسی یویتوجه به چهار سنار با

 زیر سطحهستند که  یمحصوالت یونجهو  یذرت، گندم آب
 ینمورد نظر، کمتر یها نهاده یمتق ییربرابر تغ در ها آن کشت
محصوالت قابل کشت در  سایربا  یسهمقا دررا  یتحساس

 یها نهاده های یارانه حذف ،اول سناریوی دو در. ندردامنطقه 
 کشت زیرسطح  کاهش به ی،انرژ یها حاملو  یمیاییش

. منجر شد تهران استان زراعی تمحصوال همۀ تقریباً
مورد نظر  یها نهادهتمام  ۀیارانآن  درکه  -سوم سناریوی

 فقط -یابد یشمحصول افزا یمتق ینکهبدون ا ،دشحذف 
 های یارانهاز حذف  ناشی تولید هزینۀ یشاثر افزا یبررس رایب

محصوالت درنظر  کشت زیرسطح  بر یکشاورز یها نهاده
تمام محصوالت  کشت زیر سطح سناریو، این در .گرفته شد

 خطی صورتبه ینزول یروند یونجه،پنبه، خربزه و  یاستثنا به
 نیز مذکور محصول سه کشت زیر سطح. ندداشت سینوسی و

 زیرکاهش سطح  یشترینب .یافت یشافزا ینوسیس صورتبه
سوم  یویحالت دوم از سنار در یفرنگ گوجهرا محصول  کشت

 کشت زیرکاهش سطح  ینو کمتر داشت کاهش درصد 49 با
. بودکاهش  درصد صفربا  دیم مربوط به محصول گندم یزن

به ،داشت کشت زیرسطح  یشافزا یدی،خربزه با نوسان شد
نسبت به  کشت زیرسطح  افزایش درصد 5/1375 کهیا گونه

در حالت  ،بنابراین ؛دکر تجربهحالت دوم  در یزرا ن یهسال پا
 ینوسیبه نوسان س یوییسنار ینوقوع چن گفت توان یم یکل

کشت  یالگو و شود یم منجرمحصوالت  کشت زیردر سطح 
 خود نوبۀبه نیز تغییر این. دکن یم ییرمنطقه را دستخوش تغ

 منجردر منطقه  یمحصوالت زراع یدتول یزانم ییربه تغ
 کنندگان مصرفرفاه  ییرنوع محصول، تغ بهتوجه  با و شود یم

در  یآت یقاتتحق اساس، براین. است یرمتغ یزآن محصول ن
 ییراتتغ از ناشی یمحصوالت زراع یمتق تغییرات زمینۀ
 .رسد می نظر به ضروری ،محصول عرضۀ
 مطالعۀ یویسنار ینتر محتملکه  چهارم یسناریو وقوع با
 جو یاز،پ پنبه، مانند یمحصوالت کشت زیرسطح  ،است حاضر

کاهش  درصد 100 یزانمبه  یحت ،یآب گندمکلزا و  یار،خ ،آبی
محصوالت خربزه، ذرت،  کشت زیرسطح  ،در مقابل .یافت

 درصد 70 تا 2 نبی یونجه و هندوانه ،یفرنگ گوجه ،زمینی یبس
 حالت چهارم، سناریوی مختلف حاالت میان درداشت.  یشافزا

 یتوضع یبا بررس .را دربردارد ها یمتق یشحد وسط افزا ،سوم
 دشو یممشخص  یهپا سالبا  یسهمقا درحالت  ینمحصوالت در ا
 کشت زیرکاهش در سطح  درصد 98از  یشبا ب یازکه محصول پ

و  است دهشکشت خارج  یاز الگو یباًتقر یه،نسبت به سال پا
 زیردر سطح  یشافزا درصد 52از  یشمانند خربزه ب یمحصول
که  شود یممشخص  بنابراین، ؛داردرا  یهنسبت به سال پا کشت

از  یازدر عالم واقع، محصول پ یوحالت از سنار یندرصورت وقوع ا
 یزانو محصول کلزا به م شد خواهدکشت منطقه حذف  یالگو

خواهد داشت که  کشت زیرسطح  کاهش ،درصد 47از  یشب
 دشو یم پیشنهاد بنابراین، ؛داد خواهد کاهشرا  یدتول یزانم
 افزایش منظوربه یور بهره یشافزا برای یتیحما یهای یاستس

 این کشت زیر سطحاز کاهش  یریجلوگ یاعملکرد محصوالت 
 .یردمدنظر قرار گ یهنسبت به سال پا محصوالت
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