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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to determine an optimal cropping pattern in a 

productive unit located in Pishva County based on regional and national comparative 

advantage analysis. In order to achieve this goal, the physical indices of the comparative 

advantage of production including scale advantage, efficiency advantage, and aggregative 

advantage with the export advantage of both agronomic and greenhouse crops were calculated. 

The research was an empirical study based on field survey. Data were gathered through a 

questionnaire, interview with experts from Varamin Agricultural unit and statistical reports 

from the Ministry of Jihad-Iran Agriculture and FAO. The results of the study showed that the 

current cropping pattern of Varamin production unit has scale, efficiency and aggregative 

advantage and therefore the current farming pattern should be continued. These crops also had 

efficiency advantage in regional level according to Pishva County cropping pattern Analysis. 

The analysis of the comparative advantage of greenhouse products at the regional level showed 

that cucumber, colored pepper and tomatoes had comparative advantage in the province of 

Tehran. The revealed comparative advantage also showed that cucumbers, colored peppers and 

greenhouse tomatoes, along with cabbage (leaves, flowers and broccoli), have an export 

advantage at the national level. Therefore, the optimal cropping pattern of the agricultural unit 

can be reached through continuing the current cropping pattern along with the addition of 

greenhouse products with regional advantage and cabbage crop with national and export 

advantage. 

 

Keywords: Optimal Cropping Pattern, Comparative Advantage, Agricultural Unit, Scale 

Advantage, Efficiency Advantage. 
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 در واحدهای تولیدی الگوی کشت بهینه محصوالت زراعی تعیین 
 ای و ملیمنطقه مزیت نسبی با تحلیل
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 چکیده

بر  شهرستان پیشوادر کشاورزی  یک واحدوالت زراعی در تعیین الگوی بهینه کشت محص
های یابی به این هدف، شاخصبرای دست. بودهدف این مطالعه  مبنای تحلیل مزیت نسبی،

ای محاسبه فیزیکی مزیت نسبی تولید به همراه مزیت صادراتی محصوالت زراعی و گلخانه
های الزم برای محاسبه بود. داده. پژوهش از نوع کاربردی و بر پایه مطالعات میدانی شد

های مزیت نسبی از طریق پرسشنامه، مصاحبه با کارشناسان واحد تولیدی و شاخص
های آماری وزارت جهاد کشاورزی ایران و سازمان فائو بدست آمد. نتایج مطالعه گزارش

ی نشان داد که الگوی کشت فعلی واحد تولیدی ورامین دارای مزیت مقیاس، کارآیی و جمع
ای الگوی فعلی کشت باید حفظ شود. تحلیل مزیت نسبی محصوالت گلخانه رواز اینبوده و 

ای رنگی و گوجه فرنگی دارای ای نیز نشان داد که محصوالت خیار، فلفل دلمهدر سطح منطقه
مزیت نسبی در سطح استان تهران هستند. شاخص مزیت نسبی صادرات نیز نشان داد که 

ای به همراه انواع کلم )برگ، گل ای رنگی و گوجه فرنگی گلخانهل دلمهمحصوالت خیار، فلف
و بروکلی( دارای مزیت صادراتی در سطح ملی هستند. بنابراین الگوی بهینه کشت واحد 

ای دارای مزیت در کشاورزی با حفظ الگوی کشت فعلی به همراه افزودن محصوالت گلخانه
 تولید و صادرات در سطح ملی بدست آمد. ای و محصول کلم دارای مزیتسطح منطقه

 

الگوی کشت بهینه، مزیت نسبی، واحد کشاورزی، مزیت مقیاس، مزیت کلیدی:  هایواژه

 کارآیی
 

 

 

 

 مقدمه

 ترينو اصلی ترينمهم عنوانبه کشاورزی امروزه

 جهان مردم خوراکی نيازهای کنندهتأمين بخش

 اين ويتتق با نمايندمی تالش کشورهاشده و  محسوب

در  يا نمايند تأمين را خود کشور مردم نيازهای بخش

 قرار مناسبی جايگاه در کشاورزی محصوالت صادرات

 ،(. اما دغدغه اصلیSa'idifar & Akhani, 2014گيرند )

 اقتصادی کارا، که پايدار بودن کشاورزی است؛ کشاورزی

 محيط طبيعی، منابع حافظ ضمن در و سودآور بوده و

 Mohammadiاست ) غذايی کننده امنيتمينتأ زيست و

et al., 2014 .)در بخش کشاورزی جهان  موقعيت ايران

ميليـون هکتار اراضی  99/18حاکی از آن است کـه  نيز

درصد( را به خود اختصاص داده که  24/1زراعی جهان )

درصـد(  24/1ميليـون هکتار ) 2/17از اين ميزان 
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 17/1ميليون هکتار ) 78/1مربوط بـه زيرکشت ساالنه و 

در خصوص  درصد( مربوط به محصوالت دائمی است.

جهان و از  19دارای رتبه  ، کشورمساحت اراضی زراعی

و سطح زيرکشت  18نظر سطح زيرکشت ساالنه رتبه 

 موقعيت نسبتا   یدهندهاست که نشان 21دائمی رتبه 

 (. FAO, 2010در جهان است ) کشورمناسب 

ت والن از نظر توليد برخی از محصود اينکه ايراباوج

ه برخوردار است، کشاورزی در جهان از موقعيتی بهين

ی تو رقاب های نسبیتوجهی در تشخيص مزيتولی بی

تخصيص منابع توليد در مناطق گوناگون باعث شده که 

 ,.Hatef et al) ای صورت نگيردکشور به شکل بهينه

شت . در شرايط موجود ساختار زيربنايی ک(2016

دون و های مريزیمحصوالت به دليل نبود برنامه

شده، تکامل نيافته و توليد محصوالت کشاورزی با حساب

ريزی ضرورت برنامه و پذيرد صورت میهايی باالهزينه

توليد محصوالت کشت و ارائه راهنمای عملی مناسب 

های نسبی و اقتصادی آنها ه بـه مزيتکشاورزی بـا توج

. در اين کشور کامال  محسوس است وندر مناطق گوناگ

های اقتصادی باالتر محصوالت با مزيت رابطه بايد بتوان

ا به مناطق ههر منطقه توليد و امکان صدور آن را در

تر را فراهم نمود و در مقابل نسبت به ورود بامزيت پايين

تر در هر منطقه های اقتصادی پايينمحصوالت با مزيت

های توليد مناطق را ع بتوان هزينهاقدام کرد تا در مجمو

 (. Mohammadi & Boostani, 2009) کاهش داد

محصوالت  یبمطالعه و تعيين مزيت نس موضوع

ريزی و برنامه ت آن دريدليل اهمکشاورزی به

های بلندمدت کشورها شدت يافته است. گذاریسياست

های اخير توجه تعداد در ايران نيز اين موضوع در سال

گران اقتصاد کشاورزی را بـه خود جلب شاز پژوهزيادی 

مزيت نسبی يکی از (. Hatef et al., 2016) کرده است

توليد و  گيری برایابزارهايی است که در جريان تصميم

برخوردار است  ایويژه تجارت محصوالت از اهميت

(Shahnoushi et al., 2007 .) با توجه به محدوديت

ی بهينه از اين عوامل و عوامل توليد، جهت استفاده

ی سطح زير دستيابی به بيشترين بازده، بايد توسعه

شاورزی در مناطق کشت و افزايش توليد محصوالت ک

 اس اصل مزيت نسبی صورت گيردگوناگون بر اس

(Dashti & Ghaderinejad, 2013 .)شناسايی واقع، در 

 امکانات از بهتر استفاده منطقه هر نسبی هایمزيت

 تسريع منطقه توسعه امر، اين تحقق با که ستا موجود

 و آگاهی از (Mostafavi & Takeshi, 2008) شودمی

 ای، منطقه و محلی سطوح در نسبی هایمزيت

 و ملی سطح در واقعی مزيت از آگاهی برای ایمقدمه

 است جهانی سطح در ريزیبرنامه برای محکـم ایپايه

(Rahmani & Mameli, 2010.) 

اساس مزيت نسبی از جمله مسـائلی است توليد بر 

ريزان و توليدکنندگان قـرار گيـرد که بايد مد نظر برنامه

ی الگوی کشت به معنای تعيين حاينکه طراضـمن 

محصوالت مبتنی بر استفاده بهينه از ت سطوح زيرکش

ل دسترس حائز اهميت فراوان ود و قابای موجهظرفيت

ا توجه به (. بDashti & Ghaderinejad, 2013) باشدمی

ها و عوامل توليدی در های بسياری از نهادهمحدوديت

های اقليمی و بخش کشاورزی و همچنين ويژگی

جغرافيايی متفاوت در مناطق مختلف، گام برداشتن بر 

اساس اصل مزيت نسبی در هر منطقه از اهميت بااليی 

برخوردار می باشد. با استفاده از اصل مزيت نسبی می 

ای کردن کشت را تعيين کرده و الگوی منطقه توان

های گوناگون توزيع منابع را به صورت بهينه بين فعاليت

های کرد تا عالوه بر استفاده بهينه از منابع، قابليت

توليدی و صادراتی نيز شناسايی شده و زمينه جهت 

 & Hosseinizad) های موثر فراهم شودگذاریسرمايه

Esfahani, 2007 .) 

حد کشاورزی ورامين از زيرواحدهای شرکت کشت وا

 کشاورزی اراضی بودن دارا با که و صنعت تهران است

 ورامين،) تهران مجاور شهرهای در حاصلخيز و مستعد

 مختلف هوايی و آب تنوع با( دماوندری و  شهر

 هکتار هزار هاده نيز و( سردسيری و معتدل ،گرمسيری)

 بزرگترين عنوان به ,تهران شرق و شمال جنوب، مراتع

هلدينگ مزارع نوين  شرکت صنعت و کشت واحد

 Iranian Modern Farms) گرددمی قلمداد ايرانيان

Holding, 2018).  اين واحد با دارا بودن صدها هکتار

های توليد بااليی اراضی مستعد کشاورزی، پتانسيل

ای، داشته و  محصوالت غالب اين واحد، گندم، جو دانه

ای و کلزا هستند ای(، ذرت علوفه)علوفه جو قصيل

 )همان منبع(. 
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از آنجا که بررسی مزيت نسبی محصوالت مختلف 

 دهد کـه بـا ارائهگذار میاين امکان را به سياست

طراحی و الگوی مناسب، توليدکنندگان را به سمت 

 توليد محصولی بـا بـيشتـرين سـودآوری هدايت کند

(Azizi & Yazdani, 2004)  و با توجه به اينکه در بين

محصوالت کشاورزی، محصوالت زراعـی محصوالت 

پژوهش و مطالعه در مورد مزيت  ،هستند تریراهبردی

نسبی آنها و ارزيابی وضـعيت حمايتی اين محصوالت با 

در امـر  بااليی های مربوطـه از اهميتاستفاده از شاخص

وردار ريـزی و سياستگذاری بخش کشاورزی برخبرنامـه

ديگر در کشور ايران  از سوی(. Hatef et al., 2016) است

ويژه به کمبود منابع توليد کشاورزی بهبا توجه 

های حاصلخيز و آب، تهيه الگوی بهينه کشت برای زمين

ضروری امری انجام عمليات زراعی در مناطق مختلف 

 رو دراز اين (.2015et al.,  Bahrami Nasabاست )

د تا مزيـت نسـبی محصوالت زراعی مطالعه سعی ش

تعيين گردد و در  واحد کشاورزی ورامينکشت شده در 

ادامه الگوی بهينـه کشـت محصوالت زراعی بر اساس 

 . اصل مزيت نسبی تعيين گردد

تعيين الگوی کشت  های مختلفی با هدفپژوهش

بهينه بر اساس مزيت نسبی در داخل و خارج از کشور 

 الگوی تعيين، به Hatef et al., (2016). اندانجام شده

 خراسان استان زراعی یعمده محصوالت کشت بهينه

 اين تايجپرداختند. ن توليد نسبی مزيت اساس بر رضوی

مطالعه نشـان داد کـه محصـوالت زراعـی عدس آبی، 

ای آبی به دليل نداشتن مزيت لوبيا قرمز آبی و ذرت دانه

ت زراعی گندم نسبی از الگوی کشت حـذف و محصوال

م، نخود ديم، آبی، جو ديديم و آبی، جو آبی، پنبه

، نخود آبی، عدس ديم و آفتابگردان آبی به دليل شلتوك

پايين بودن رتبه مزيت نسبی با کمترين سطح زير 

کشـت در الگـو قرار گرفتند و محصوالت زراعی 

ی زمينبفرنگی آبی، هندوانه آبی، سيچغندرقند، گوجه

ا آبی، خيار آبی، پياز آبی و هندوانه ديم دارای آبـی، کلـز

افزايش در سطح زير کشت نسبت به الگـوی موجـود 

 محصوالت نسبی مزيتدر پژوهش ديگريث شدند. 

 زراعی هایسال در کرمانشاه استان کشاورزی یعمده

 در نشان داد نتايج که مورد مطالعه قرار گرفت مختلف

 ديم، نخود محصوالت دتولي در کرمانشاه استان ،81 سال

 توليد در 1384 سال در و آبی گندم و آبی جو آبی، ذرت

 ،86 سال در و آبی جو و آبی ذرت بی،آ گندم محصوالت

 بوده نسبی مزيت دارای ديم و آبی جو توليد در تنها

ای ديگر در در مطالعه .(Falahati et al., 2013) است

ذرت  استان خوزستان، محققان به تعيين مزيت نسبی

اين  نتايج .ای در الگوی کشت بهينه پرداختنددانه

 یای در همهنشان داد که ذرت دانه پژوهش

های استان خوزستان دارای مزيت نسبی بوده شهرستان

های اين استان سطح درصد از شهرستان 5/37در  و

زيرکشت اين محصول در الگوی بهينه کشت افزايش 

همچنين در  (.Abedi et al., 2009يافته است )

 مزيت فيزيکی هایشاخص ،ای در استان مازندارنمطالعه

 (جمعی مزيت و سمقيا مزيت ،يیراکا مزيت) نسبی

 نتايج مورد مطالعه قرار گرفت که آبی زراعی محصوالت

 توليد در نستاا ينا هایشهرستان که داد ننشا

 به استانی، متوسط به نسبت ،بیآ عیزرا تمحصوال

 دارای موارد درصد 91/55 و 38/48 ،44/63 در ترتيب

. هستند جمعی مزيت و کارايی مزيت مقياس، مزيت

 از کشوری متوسط با مقايسه در استان اين همچنين

 شلتوك، محصوالت در زراعی محصوالت تمام ميان

 در و بوده مقياس مزيت دارای کلزا و سويا، هندوانه،

 ،پنبه عدس، لوبيا، شلتوك، جو، گندم، محصوالت توليد

 ر،شبد ای،نهدا ذرت خيار، هندوانه، خربزه، فرنگی، گوجه

. ستا شتهدا رکشو به نسبت يیراکا مزيت ا،کلز و سويا

 نستاا نسبی مزيت مبين نيز جمعی مزيت شاخص

 ر،شبد ،نهواهند ك،شلتو تمحصوال توليد در رانندزما

(. Amirnejad & rafiei, 2010) ستا دهبو اکلز و سويا

 توليد که داد ننشاستان اصفهان نيز در ا پژوهشی نتايج

 است در حاليکه نسبی مزيت فاقد يمد عیزرا تمحصوال

 & Pirasteh است ) نسبی مزيت دارای تحبوبا توليد

Karimi, 2006). مزيت نسبی محصوالت  مطالعه

که کشت  نشان دادزی در استان اردبيل نيز کشاور

زمينی، محصوالتی مانند عدس، گندم، سيب

ی، چغندرقند و پنبه در اين استان دارای فرنگگوجه

توصيه شده  یمزيت نسبی است و الگوی کشت بهينه

درصد  80قادر به افزايش درآمد محصوالت کشاورزی تا 

نتيجه (. Molaei, 2013) در اين استان خواهد بود

 مزيت دارای ترکيه کشور پژوهشی ديگر نشان داد که
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 زيتون روغن و ميوه آب صادرت در توجهی قابل نسبی

 است  نسبی مزيت فاقد فرنگی گوجه مورد در اما است،

(Serin & Civan, 2008.)  در کشور چين نيز، تحليل

ای و های هزينهبا استفاده از شاخص مزيت نسبی

که مزيت نسبی محصوالت  حاکی از آن بودفيزيکی 

عمده زراعی مناطق مختلف چين با يکديگر اختالف 

تانسيل بااليی برای بهبود تخصيص و پ داشتهداری معنی

منابع و افزايش توليد بر اثر تخصيص مجدد منابع در 

 ,.Zhong et al) های مختلف چين وجود داردبخش

2002.) 

 

 روش تحقیق

های مزيت برای تعيين شاخص پژوهش حاضردر 

نسبی محصوالت زراعی آبی از سه شاخص کارايی مزيت، 

. شاخص شد ياس مزيت و مزيت جمعی استفادهمق

مقياس مزيت )درجه تمرکز يك محصول در يك منطقه 

 شودنسبت به کل مناطق( به صورت زير محاسبه می

(Mohammadi, 2004 :) 

برای محاسبه درجه تمرکز )شاخص مقياس مزيت( 

يك محصول در يك منطقه نسبت به متوسط کل 

 :گيرد( مورد استفاده قرار می1) مناطق، رابطه

(1            )                                               
                   

     /GSGS//GSGSSAI oioioi
                                             

  

شاخص مقياس مزيت  oiSAI(،1در رابطه )  

دهد. اگر شاخص را نشان می iدر منطقه oمحصول 

ل در يك منطقه خاص مقياس مزيت برای يك محصو

ی تمرکز محصول آن محصول بزرگتر از يك باشد، درجه

 در آن منطقه، بزرگتر از کل منطقه )استان يا کشور(

دهند از آن محصول در باشد و کشاورزان ترجيح میمی

سطح  oiGSآن منطقه بيشتر کشت نمايند. همچنين، 

کل سطح  i،iGSدر منطقه  oزيرکشت محصول 

سطح  i  ،oGSزيرکشت محصوالت زراعی در منطقه

کل سطح  GS در کل منطقه و Oزيرکشت محصول 

زيرکشت محصوالت زراعی در کل منطقه را نشان 

 دهد. می

های فيزيکی مزيت نسبی، يکی ديگر از شاخص

که برای محاسبه آن از  باشدشاخص کارآيی مزيت می

 (:Mohammadi, 2004شود )( استفاده می2رابطه )

 

(2               ) 

   

شاخص کارآيی مزيت  oiEAI (،2در رابطه ) 

است و اگر اين شاخص بزرگتر از i در منطقه  oمحصول 

نسبت به  o يك بدست آيد، متوسط عملکرد محصول 

ه مورد نظر باالتر از متوسط ی محصوالت در منطقهمه

oiهمچنين، استان يا کشور است.
AP  عملکرد محصول

o  در منطقهi، iAP  متوسط عملکرد محصوالت زراعی در

در کل  oمتوسط عملکرد محصول  i،OAPمنطقه 

 ی محصوالت زراعیمتوسط عملکرد همه APمنطقه،

داری دهد. اگر اختالف معنیدر کل منطقه را نشان می

 در تکنولوژی در بين مناطق مختلف وجود نداشته باشد

و همچنين، محدوديت زيادی برای انتشار و پذيرش آن 

تواند شاخصی از تخصيص عوامل توليد، می  EAIنباشد،

اجتماعی و فرهنگی  -منابع طبيعی و عوامل اقتصادی

 باشد.

های معی که يکی از شاخصشاخص مزيت ج

باشد ميانگين هندسی دو فيزيکی مزيت نسبی می

شاخص مزيت مقياس و مزيت کارآيی است که به 

 ,Mohammadi)شود محاسبه می( 3صورت رابطه )

2004:) 

 

(3)               oioi SAIEAIAAI 
                      

يد، دست آهاگر شاخص مزيت جمعی بزرگتر از يك ب

، مزيت نسبی بيشتر از متوسط iدر منطقه  oمحصول 

يك شاخص  AAIکل منطقه خواهد داشت. در واقع 

 جامع مزيت نسبی است. 

 برای شده آشکار نسبی مزيت شاخص محاسبه جهت

 زير شاخص از نيز محصوالت صادرات يابی پتانسيل

 :شودمی استفاده

                                 

(4)  
 

    /APAP//APAPEAI oioioi


wiw

jij

IJ
XX

XX
RCA 
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 در آن؛ که  

 ijX  صادرات کاالیi  توسط کشورj ؛ 

jX کل صادرات کشورj؛ 

iwX صادرات جهانی کاالیi ؛ 

wX.کل صادرات جهان است 

 لمقاب در ملی صادرات ساختار بررسی به معيار اين  

 شاخص. پردازدمی نظر مورد الیکا برای جهانی ساختار

RCA دهنده نشان گيرد، قرار يك تا صفر فاصله در اگر 

 باشد، يك از تربزرگ اگر و است نسبی مزيت عدم

 صادرات در شده آشکار نسبی مزيت وجود نمايانگر

 .است i کاالی

پس از محاسبه مزيت نسبی محصوالت کشاورزی در 

ن پيشوا، استا واحد کشاورزی ورامين نسبت به شهرستان

  کدام کشت    که   شد مشخص   ايران   کشور  تهران و

محصوالت در الگوی کشت فعلی دارای مزيت بوده و چه 

محصوالتی در سطح شهرستان پيشوا يا استان تهران 

دارای مزيت هستند که در الگوی فعلی کشت واحد 

ورامين وجود ندارند.  شهرستان پيشوا به اين دليل 

که واحد کشاورزی ورامين در اين شهرستان انتخاب شد 

قرار گرفته و از نظر کيفيت آب و خاك و شرايط اقليمی 

بيشترين تشابه را به واحد ورامين، نسبت به ساير 

ها داشته و محصوالتی که در اين شهرستان شهرستان

قرار گرفتن در الگوی  قابليتدارای مزيت نسبی باشند، 

توانند داشته نيز می کشت واحد کشاورزی ورامين را

باشند. در تدوين الگوی کشت بهينه، سعی شد از سه 

. تدوين الگوی کشت 1سناريوی مختلف استفاده شود: 

بهينه با توجه به وضعيت مزيت نسبی محصوالت زراعی 

. تدوين الگوی کشت بر اساس 2واحد کشاورزی ورامين، 

. تدوين الگوی کشت 3مزيت کارآيی شهرستان پيشوا و 

 ر اساس مزيت جمعی شهرستان پيشوا.ب

های مورد نياز مطالعه در مورد سطح زيرکشت و داده

 8عملکرد محصوالت زراعی واحد کشاورزی ورامين برای 

از طريق ( 1397تا سال  1389)از سال سال اخير 

آوری پرسشنامه و مصاحبه کارشناسان واحد جمع

های سطح زيرکشت و عملکرد محصوالت گرديد. داده

زراعی شهرستان پيشوا، استان تهران و کشور نيز به 

ترتيب از طريق پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان 

سازمان جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان 

پيشوا، جهاد کشاورزی استان تهران و مطالعه سالنامه 

آماری وزارت جهاد کشاورزی کشور استخراج شد. تحليل 

نجام شد. چارچوب کلی داده ها نيز در محيط اکسل ا

 (.1روش تحقيق در ذيل آمده است )شکل 
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  انجام پژوهش چارچوب. 1 شکل
 

 نتایج

 واحدروند سطح زيرکشت کلی محصوالت زراعی در 

حکايت شاورزی از روند نزولی کشت اين محصوالت ک

نشان  ،2در شکل  گونه که نمودار خط روند. هماندارد

ت زراعی در طول اين دهد سطح زير کشت محصوالمی

هکتار کاهش  400هکتار به حدود  620سال، از   8

هکتار از اراضی واحد  200يافته است. به عبارتی بالغ بر 

سال ديگر کشت  8کشاورزی ورامين در طی اين 

شوند، که دليل عمده اين امر، کاهش ميزان منابع نمی

های ها و کم آبیآب واحد ناشی از کاهش بارندگی

 (. 2چندسال اخير است )شکلمعمول 

ی محصوالت غالب همچنين سطح زيرکشت همه

های مختلف نيز نشان داده زراعی واحد به تفکيك سال

ی شده که نتايج حاکی از کاهش سطح زيرکشت در همه

، 89 -90محصوالت زراعی است. در سال زراعی 

هکتار، بيشترين سطح  155ای با محصول جو دانه

 شاخص مزيت جمعي

شناخت شاخصهاي تعين مزيت 

 نسبي محصوالت زراعي

ختلف مرور شاخص های م

محصوالت  تعيين مزيت نسبی

 زراعی

 از اعم پيشين هایپژوهش مرور

 و سازمانی معتبر هایگزارش کتب، مقاالت،

 غيره

 

 کارآيي شاخص مزيت شاخص مزيت مقياس

محاسبه شاخص هاي 

مزيت نسبي محصوالت زراعي 

 در واحد کشاورزي 

جمع آوری اطالعات مربوط به محصوالت 

ز طريق پرسشنامه و ای ازراعی و گلخانه

 مصاحبه با کارشناسان واحدهای مطالعاتی

های آماری مربوط به محصوالت گزارش

ای وزارت جهاد کشاورزی و زراعی و گلخانه

 سازمان فائو
 

محاسبه شاخص هاي 

مزيت نسبي محصوالت 

اي در زراعي و گلخانه

 شهرستان پيشوا 

تعيين الگوي کشت بهينه 

د در واح محصوالت زراعي 

 سناريو 3کشاورزي تحت 

مقايسه مزيت نسبي محصوالت 

زراعي در واحد کشاورزي در قياس 

 با شهرستان پيشوا و استان تهران

محاسبه مزيت صادراتي محصوالت 

و شهرستان  واحد کشاورزيزراعي در 

 (RCAپيشوا )شاخص 
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محصوالت زراعی دارا بوده که اين زيرکشت را در بين 

های بعد کاهش يافته و در ميزان سطح زيرکشت در سال

 96 -97هکتار رسيده و در سال  12به  95 -96سال 

اما بيشترين  90-91نيز کشت نشده است. در سال 

هکتار  220سطح زيرکشت متعلق به محصول گندم با 

مواجه های بعد اين ميزان نيز با کاهش بوده که در سال

رسيده است. در  96 -97هکتار در سال  70شده و به 

هکتار بيشترين  160ای با ، بازهم جو دانه91-92سال 

هکتار کمترين سطح  50سطح زيرکشت و کلزا با 

باره ، به يك92-93زيرکشت را داشته است اما در سال 

سال  8سطح زيرکشت کلزا به باالترين حد خود در 

هکتار رسيده که بيشترين سطح  170گذشته و به مقدار 

ی محصوالت زراعی آن سال زيرکشت را در بين همه

ای دارای کمترين سطح داشته است و ذرت علوفه

در  94-95زيرکشت بوده است. تغييراتی که از سال 

الگوی کشت زراعی واحد کشاورزی افتاده اين است که 

به ای از الگوی کشت کنار رفته يا تقريبا  محصول جو دانه

کمترين ميزان خود رسيده و در عوض محصول جو 

ای يا جو قصيل جايگزين آن شده است که اتفاقا  علوفه

بيشترين سطح زيرکشت را در بين همه محصوالت 

داشته است. تغيير  96-97و  95-96زراعی در دو سال 

دوم افت کامال  محسوس کشت کلزا در اين سه سال 

طور که است. همان هکتار کاهش يافته 10بوده که به 

دهد، سومين تغيير کاهش ناگهانی ( نشان می2شکل )

سطح زيرکشت نيز مربوط به دو محصول کاربر ذرت 

 ای و يونجه است.علوفه

نتايج عملکرد محصوالت زراعی واحد ورامين در اما 

صعودی را  -دار با سير نزولیسال اخير روندی نوسان 8

، عملکرد 93-94ای که تا سالهدهد. به طورینشان می

کلی محصوالت زراعی نزولی است اما از اين سال به بعد 

خود به يکباره، عملکرد محصوالت سير صعودی به

طور کلی مجموع عملکرد محصوالت زراعی از گيرد. بهمی

هزار  120به  89 -90هزار کيلوگرم در سال  30

رسيده که رشد قابل توجهی  96 -97کيلوگرم در سال 

ته بخشی از اين سير صعودی ناشی از ورود است. الب

ای به الگوی کشت است که با عملکرد محصول جو علوفه

باالی خود، متوسط عملکرد کل محصوالت را نيز افزايش 

داده است. اما بدون در نظر گرفتن اين موضع نيز 

صعودی بوده که  94-95عملکرد کلی محصوالت از سال 

ها بوده است. عملکرد وری در اين سالبيانگر رشد بهره

همه محصوالت نيز روند مشابهی را طی نموده و در سه 

سال اخير رشد قابل توجی داشته است. محصوالتی 

ای، يونجه و گندم به ترتيب مانند ذرت علوفه

، 60به  89-90در سال  9/4و  4/7، 48عملکردشان از 

رسيده است  96-97هزارکيلوگرم در سال  1/7و  14

 (.3)شکل

 

 
 1389-1397بازه زمانی کشاورزی در  واحدزراعی  غالب سطح زيرکشت محصوالت روند .2شکل
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 1389-1397بازه زمانی کشاورزی در  واحدزراعی  غالب محصوالت توليد در واحد هکتار روند .3شکل

 

 کشاورزي واحدمزيت مقياس توليد محصوالت زراعي 

نشان  کشاورزی واحد مقياسمزيت  بررسی شاخص

 96-95در سال زراعی  واحدکه در اين  از آن دارد

 اما محصوالت گندم و جو فاقد مزيت مقياس بوده

محصوالت ذرت و يونجه دارای مزيت مقياس هستند. 

نکته شايان توجه اين که محصوالت گندم و جو در 

اند دارای مزيت مقياس های پيش که کشت شدهسال

ن توسعه کشت اين توامده را میاند. نتيجه بدست آبوده

 همچنينمحصوالت )گندم و جو( در شهرستان دانست. 

محصول کلزا به عنوان يکی از محصوالت توليدی که در 

های گذشته کشت نشده در سال 96-95سال زراعی 

با ديگر محصوالت دارای مزيت مقياس بااليی در مقايسه 

توسعه  در تواندليل اين امر را میبوده است که احتماال  

طح زيرکشت اين محصول در مقايسه با ديگر س

و  کشاورزی ورامين واحدمحصوالت کشت شده در 

شهرستان پيشوا دانست. به عبارتی کشت اين محصول 

بيشتر از شهرستان پيشوا ورامين کشاورزی  واحددر 

 (.1بوده است )جدول 

 

 

 

 

واحد در . مزيت مقياس توليد محصوالت زراعی 1جدول 

 کشاورزی

 لنام محصو
 سال زراعی

94-93 95-94 96-95 

 گندم
00/1 66/1 97/0 

 مزيت فقدان وجود مزيت وجود مزيت

 جو
08/2 -  48/0 

 نبود مزيت عدم کشت وجود مزيت

 ذرت
01/2 34/1 87/1 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 کلزا
13/35 98/18 -  

 عدم کشت وجود مزيت وجود مزيت

 يونجه
12/2 54/3 66/4 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 های تحقيقمنبع: يافته

 

 کشاورزي واحدمزيت کارايي توليد محصوالت زراعي 

 واحدنتايج مزيت کارايی محصوالت کشت شده در 

-94، سال زراعیهر سه که در  دهدنشان می کشاورزی

محصول کشت شده  پنج، هر 96-95 و 95-94، 93

  ،95-96در سال است. دارای مزيت کارايی توليد 
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( و 44/2(، جو )72/2(، ذرت )17/3محصوالت گندم )

 بيشترين مزيت کارايی( به ترتيب دارای 95/1يونجه )

يی ، کلزا با مزيت کارآ93-94توليد هستند اما در سال 

 طور بهدارای باالترين مزيت کارآيی بوده است.  65/4

 واحد زراعی مديريت که داشت بيان توانمی کلی

زراعی  محصوالت توليد در کشاورزی در ورامين

بت نس بااليی کارايی که اين محصوالت از دهبو ایگونهبه

 نوع تواندمی که است بوده برخوردار به شهرستان پيشوا

 سطح در نمونه واحد يك عنوان به آن مديريت

 .شود ارائه تهران استان و پيشوا شهرستان

 

واحد در مزيت کارايی توليد محصوالت زراعی  .2دول ج

  کشاورزی

 نام محصول
 سال زراعی

94-93 95-94 96-95 

 گندم
23/4 31/2 17/3 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 جو
89/2 -  44/2 

 وجود مزيت عدم کشت وجود مزيت

 ذرت
34/3 89/2 72/2 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 کلزا
65/4 33/2 -  

 عدم کشت وجود مزيت وجود مزيت

 يونجه
00/3 96/1 95/1 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 های تحقيقمنبع: يافته

 

 کشاورزي واحدمزيت جمعي توليد محصوالت زراعي 

کشاورزی نيز  واحدنتايج مزيت نسبی جمعی توليد 

 4هر  1395-96که در سال زراعی دهد نشان می

دارای مزيت  کشاورزی واحده در محصول توليد شد

 همين نتايج، اساس . برباشندمینسبی جمعی توليد 

( و 75/1(، گندم )26/2(، ذرت )01/3محصوالت يونجه )

( به ترتيب بيشترين ميزان مزيت جمعی را 08/1جو )

مزيت  باالبودن دارا هستند. شايان توجه است که دليل

ن محصول مزيت مقياس باالی ايبه جمعی محصول کلزا 

که موجب شده مزيت جمعی آن نيز افزايش  گرددبرمی

 يابد.
واحد  در مزيت جمعی توليد محصوالت زراعی .3جدول 

  کشاورزی

 نام محصول
 سال زراعی

94-93 95-94 96-95 

 گندم
06/2 96/1 75/1 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 جو
45/2 -  08/1 

 وجود مزيت عدم کشت وجود مزيت

 ذرت
59/2 97/1 26/2 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 کلزا
78/12 65/6 -  

 عدم کشت وجود مزيت وجود مزيت

 يونجه
52/2 63/2 01/3 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت

 های تحقيقمنبع: يافته

 

ورامين  واحدهای نسبی در بررسی ميانگين مزيت

والت توليدی در محص یبيانگر اين موضوع است که همه

ای که گونهاز مزيت نسبی برخوردارند. به  واحداين 

محصول ميانگين مزيت  5شود برای هر مشاهده می

نسبی مقياس، مزيت نسبی کارايی و مزيت نسبی جمعی 

توان بيان اين اساس می )حد مزيت( است. بر 1بيشتر از 

در مجموع عملکرد مناسبی در  کشاورزی واحدداشت که 

 (.4صوالت کشت شده در اين واحد دارد )شکل مح توليد
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 . بررسی ميانگين مزيت نسبی توليد محصوالت واحد کشاورزی4شکل 

 

مزيت مقياس توليدي محصوالت زراعي شهرستان 

 پيشوا

نتايج مزيت مقياس توليدی محصوالت زراعی در 

از ميان محصوالت  دهد کهنشان میشهرستان پيشوا 

پيشوا  صول توليد شده( در شهرستانمح 5توليد شده )

(، کلزا 20/1محصوالت گندم )، 95-94در سال زراعی 

( دارای مزيت مقياس و 02/1( و يونجه )35/1)

ای و جو فاقد مزيت مقياس محصوالت ذرت علوفه

توان بيان داشت که تمرکز هستند. براين اساس می

الگوی کشت در شهرستان پيشوا در مقايسه با استان 

ن بر توليد محصوالت گندم، کلزا و يونجه بوده است. تهرا

ای و جو در اين که دو محصول ذرت علوفهدر حالی

تری برای توليد در شهرستان از تمرکز کشت پايين

. به عبارتی هستندمقايسه با استان تهران برخوردار 

در مقايسه با کل کشاورزان  کشاورزان منطقه پيشوا

خود  های کشاورزیز زميناستان تهران بخش بيشتری ا

مانند گندم، کلزا و يونجه را به توليد محصوالتی 

که دو محصول جو و ذرت اند. در حالیاختصاص داده

ای در استان تهران به نسبت بيشتری در مقايسه با علوفه

است. شايان ذکر  رفته کشت  به زيرشهرستان پيشوا 

 به همين 94-93است که اين نتيجه در سال زراعی 

توان نتيجه گرفت که صورت بوده است. در نهايت می

الگوی کشت شهرستان پيشوا از تغييرپذيری کمی 

های برخوردار بوده و همواره درصد مشخصی از زمين

يافته است )شکل محصول اختصاص  5کشاورزی به اين 

5). 

مزيت کارايي توليدي محصوالت زراعي شهرستان 

 پيشوا

نشان هرستان پيشوا نتايج مزيت کارايی توليد ش

محصوالت کلزا، ذرت  95-94که در سال زراعی  دهدمی

ای و يونجه دارای مزيت نسبی کارايی توليد بوده و علوفه

ديگر محصوالت همانند گندم و جو فاقد مزيت نسبی 

توان بيان داشت که شهرستان باشند. براين اساس میمی

والت پيشوا در مقايسه با استان تهران در توليد محص

ای و يونجه دارای بيشترين ميزان کلزا، ذرت علوفه

دارای مزيت نسبی  آنعملکرد توليدی بوده که به تبع 

نتايج بيانگر اين است که محصوالت  باشند.کارايی می

 نسبیدارای مزيت  94-93گندم و جو در سال زراعی 

اين  اند. برکارايی بوده و در سال بعد فاقد مزيت شده

ن بيان داشت که تمرکز مديريت زراعی در توااساس می

اين شهرستان بر افزايش عملکرد محصوالتی همانند کلزا 

و يونجه بوده که در سال زراعی بعد به عملکرد باالتری 

برسند و اين موضوع سبب شده است که محصوالت 

با کاهش مزيت  95-94گندم و جو در سال زراعی 
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)شکل  برو باشندکارايی در مقايسه با ديگر محصوالت رو

5). 

مزيت جمعي توليدي محصوالت زراعي شهرستان 

 پيشوا

مزيت جمعی توليدی محصوالت زراعی بررسی نتايج 

 5که از ميان  نيز بيانگر آن استدر شهرستان پيشوا 

-94هرستان پيشوا در سال زراعی محصول توليدی در ش

 جمعیمحصوالت گندم، کلزا و يونجه دارای مزيت ، 95

اند. براين حصوالت فاقد مزيت جمعی بودهو ديگر م

شود به طور کلی اين سه محصول از اساس مشاهده می

مزيت نسبی جمعی برخوردار هستند که دليل اصلی آن 

برای محصول وجود مزيت مقياس و برای دو محصول 

کلزا و يونجه هر دو مزيت مقياس و مزيت کارايی بوده 

 . (5)شکل  است

های نسبی در ين مزيتبررسی ميانگبطور کلی 

 5شهرستان پيشوا بيانگر اين موضوع است که در ميان 

محصول توليدی، محصوالت کلزا و يونجه دارای هر سه 

مزيت نسبی توليدی بوده و ديگر محصوالت تنها در يك 

ای که گندم اند. به گونهيا دو شاخص دارای مزيت بوده

وده در شهرستان پيشوا دارای مزيت مقياس و جمعی ب

ولی از مزيت کارايی برخوردار نبوده است. محصول جو 

ای ها را نداشته و محصول ذرت علوفههيچ يك از مزيت

 .(5)شکل  فقط مزيت کارايی داشته است

 

 
 . بررسی ميانگين مزيت نسبی توليد محصوالت شهرستان پيشوا5شکل 

 

اي شهرستان مزيت نسبي توليدي محصوالت گلخانه

 پيشوا

 شوايپ شهرستان یاگلخانه محصوالت ینسب تيمز

 در توليد استان نيبرتر که تهران استان با سهيمقا در

نتايج نشان . نيز است، مطالعه شد یاگلخانه محصوالت

 گوجه ،یادلمه فلفل محصوالت 95 سال در که داد

 که بوده ديتول يیکارا ینسب تيمز یدارا اريخ و یفرنگ

 تيمز از اريخ و یفرنگهگوج محصوالت انيم نيا در

 و یفرنگ گوجه محصول دو لذا. ندبود برخوردار اسيمق

 و بادمجان محصول دو و ديتول یجمع تيمز یدارا اريخ

 .دنبود یجمع تيمز فاقد یادلمه فلفل
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 ای شهرستان پيشوامزيت نسبی توليدی محصوالت گلخانه. 4جدول 

 نام محصول
 (94-95سال زراعی ) (93-94سال زراعی )

 مزيت جمعی مزيت کارايی مزيت مقياس مزيت جمعی مزيت کارايی مزيت مقياس

 بادمجان
74/0 60/0 67/0 84/0 60/0 71/0 

 نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت

 ایفلفل دلمه
88/0 53/1 15/1 84/0 00/1 91/0 

 نبود مزيت وجود مزيت زيتنبود م وجود مزيت وجود مزيت نبود مزيت

 گوجه فرنگی
19/1 83/0 99/0 29/1 06/1 17/1 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت نبود مزيت نبود مزيت وجود مزيت

 خيار
00/1 14/1 07/1 00/1 10/1 05/1 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت
     های تحقيقمنبع: يافته

 

پتانسيل و مزيت صادراتي محصوالت توليد شده در 

 و شهرستان پيشوا در بازار جهاني کشاورزي واحد

در اين بخش مزيت صادراتی هشت محصول توليدی 
ستان پيشوا مورد بررسی قرار ورامين و شهر واحددر 

ی ايران در صادرات محصوالت گرفت. نتايج نشان داد که
ه ت صادراتی است. بو کلزا فاقد مزي همانند گندم، جو

ر عبارتی توليد اين محصوالت بيشتر از آنکه بتواند د
ر ای دکنندهارزآوری برای ايران کمك کند، نقش تعيين

 ربازار مصرفی داخل دارد. همچنين محصول يونجه نيز د

در  امافاقد مزيت صادرات بوده  2013تا  2011های سال
ه بوده با مزيت صادرات همرا 2016تا  2014های سال

 مشخص شده که صادراتاست. از سويی ديگر 
محصوالتی همانند خيار، بادمجان، گوجه فرنگی و کلم 

در بازار جهانی با مزيت  2016تا  2011در دوره زمانی 
و شهرستان  کشاورزی واحدهمراه است. به عبارتی 

پيشوا با توليد اين محصوالت و صادرات آن به شرکای 
های بازار بيرون از کشور بهره تتواند از ظرفيتجاری می

 .(5)جدول  ببرد
 

 کشاورزی واحدمزيت صادراتی محصوالت کشت شده در  .5جدول 

 شاخص محصول
 سال

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 گندم
RCA 07/0 03/0 01/0 02/0 27/0 32/0 

RSCA 87/0- 94/0- 98/0- 96/0- 58/0- 51/0- 

 نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت زيتنبود م نبود مزيت نتيجه

 جو
RCA 00/0 00/0 00/0 00/0 47/0 00/0 

RSCA 00/1- 00/1- 00/1- 00/1- 36/0- 00/1- 

 نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نتيجه

 کلزا
RCA 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 01/0 

RSCA 00/1- 00/1- 00/1- 00/1- 00/1- 99/0- 

 نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نتيجه

 يونجه
RCA 03/0 02/0 41/0 70/1 22/1 53/1 

RSCA 95/0- 96/0- 42/0- 26/0 10/0 21/0 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نبود مزيت نتيجه

 خيار
RCA 29/18 11/10 88/9 67/20 86/17 29/18 

RSCA 90/0 82/0 82/0 91/0 89/0 90/0 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت نتيجه

 بادمجان
RCA 67/6 27/8 03/8 00/3 29/3 42/3 

RSCA 74/0 78/0 78/0 50/0 53/0 55/0 

 وجود مزيت وجود مزيت يتوجود مز وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت نتيجه

 گوجه فرنگی
RCA 49/2 95/2 89/2 79/3 51/0 01/1 

RSCA 43/0 49/0 49/0 58/0 33/0- 01/0 

 وجود مزيت نبود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت نتيجه

 کلم
RCA 71/14 63/3 61/2 64/7 18/12 04/6 

RSCA 87/0 57/0 45/0 77/0 85/0 72/0 

 وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت وجود مزيت تيجهن
 منبع: يافته های تحقيق
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 گيري و پيشنهادهانتيجه

پژوهش حاضر با هدف تعيين الگوی کشت بهينه با 

بررسی مزيت نسبی )مزيت مقياس، مزيت کارايی و 

 واحدمزيت جمعی( محصوالت زراعی کشت شده در 

وابسته به سازمان اتکا انجام شد. ، ورامين کشاورزی

، محصوالت اين واحدمحصوالت غالب کشت شده در 

با توجه به نتايج باشد. گندم، جو، ذرت، کلزا و يونجه می

کشاورزی ،  واحدهای توليدی در بدست آمده از مزيت

های الگوی شهرستان پيشوا و استان تهران، سناريو

تعريف  يربه صورت ز کشاورزی واحدکشت بهينه در 

 :شد

 واحدهای الگوی کشت بهينه براساس مزيت -1

 کشاورزی

ورامين براساس مزيت کارايی  واحدالگوی کشت  -2

 ای شهرستان پيشوامحصوالت غيرگلخانه

ورامين براساس مزيت کارايی  واحدالگوی کشت  -3

 ای شهرستان پيشوامحصوالت گلخانه

اساس الگوی بهينه کشت نهايی واحد ورامين بر  -4

های نسبی محاسبه شده در واحد کشاورزی و مزيت

 شهرستان پيشوا و مزيت صادراتی محصوالت زراعی

در ادامه براساس سناريوهای باال الگوی کشت 

 شود.مناسب ارائه می

 واحدهاي الگوي کشت بهينه براساس مزيت -1

 کشاورزي

اين سناريو در حالتی است که الگوی کشت بهينه 

و بدون در کشاورزی  واحديت نسبی فقط براساس مز

نظر گرفتن الگوی کشت شهرستان پيشوا در نظر گرفته 

در  کشاورزی واحدالگوی کشت  به شده است. با توجه

 که دارای مزيت نسبی توليد بود، سه سال گذشته

 شود هر پنج محصول گندم، جو، ذرتپيشنهاد می

 در الگوی کشت قرار گيرند. و يونجه ، کلزاایعلوفه

همچنين با توجه به مزيت کارايی باالی محصول کلزا در 

و شرايط بازاری مناسب فروش  واحدهای پيشين سال

و  آن، کشت اين محصول در الگوی کشت افزايش يابد

ای، سيستم آبياری تغيير يابد برای محصول ذرت علوفه

 .(6تر شود )جدول تا مصرف آب بهينه

 

 

 اولتحت سناريو  شاورزیواحد ک الگوی کشت بهينه .6جدول 
الگوی 

 کشت

 محصوالت

 ای، يونجهگندم، جو، ذرت علوفه فعلی

ای )تغيير سيستم آبياری(، گندم، جو، ذرت علوفه بهينه

 يونجه، کلزا )توسعه سطح زيرکشت(

 های تحقيقمنبع: يافته

 

براساس مزيت کارايي  کشاورزي واحدالگوي کشت -2

 شهرستان پيشوا

اين حالتی است که الگوی کشت اين سناريو در 

با توجه به مزيت کارايی شهرستان پيشوا مورد  واحد

محصول توليدی در شهرستان  پنجبررسی قرار گيرد. از 

ای و يونجه دارای پيشوا، محصوالت کلزا، ذرت علوفه

ورامين اين  واحدمزيت کارايی هستند. از آنجا که در 

شود شنهاد میپي رواز اينشوند، محصوالت نيز کشت می

تنها به  واحدهای الگوی کشت بهينه براساس ظرفيت

تغييرات سطح زيرکشت متناسب با شرايط محصوالت 

سطح توسعه شود . از اين رو توصيه میتمرکز نمايد

 .(7)جدول  در اولويت قرار گيردزيرکشت کلزا 

 
 دومتحت سناريو واحد کشاورزی الگوی کشت بهينه  .7جدول 
الگوی 

 کشت

 والتمحص

 ای، کلزا، يونجهگندم، جو، ذرت علوفه فعلی

ای، يونجه، کلزا )توسعه سطح گندم، جو، ذرت علوفه بهينه

 زيرکشت(

 های تحقيقمنبع: يافته

 

براساس مزيت کارايي  کشاورزي واحدالگوي کشت  -3

 اي شهرستان پيشوامحصوالت گلخانه

 واحداين سناريو در حالتی است که الگوی کشت 

ای مين با توجه به مزيت کارايی محصوالت گلخانهورا

شهرستان پيشوا مورد بررسی قرار گيرد. براين اساس 

بر رعايت  عالوه کشاورزی، واحدشود که پيشنهاد می

-الگوی کشت پيشين، با اضافه کردن محصوالت گلخانه

. بر مند شوندهای باالی اين نوع از توليد بهرهای از مزيت

ای، شود که محصوالت فلفل دلمهد میاين اساس پيشنها

 اضافه شوند واحدخيار و گوجه فرنگی به الگوی کشت 

 .(8)جدول 
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 تحت سناريو سوم واحد کشاورزی الگوی کشت بهينه .8جدول 
الگوی 

 کشت

 محصوالت

 ای، کلزا، يونجهگندم، جو، ذرت علوفه فعلی

ای ای، يونجه، کلزا، فلفل دلمهگندم، جو، ذرت علوفه بهينه

 ایای، گوجه فرنگی گلخانهای، خيار گلخانهگلخانه

 های تحقيقمنبع: يافته

 

براساس  کشاورزي واحدبهينه کشت الگوي  -4

 واحد و شهرستان پيشواهاي نسبي محاسبه شده مزيت

اين سناريو در حالتی است که الگوی کشت بهينه 

 نسبی محصوالت زراعی با توجه به مزيت کشاورزی واحد

زراعی و  کارايی محصوالتکشاورزی و مزيت  واحد خود

. تمورد بررسی قرار گرفته اسشهرستان پيشوا ای گلخانه

 ورامين، الگوی واحدشود که براين اساس پيشنهاد می

ين ( را ادامه دهد، با ا6کشت بهينه محاسبه شده )جدول

 تفسير که سطح زير کشت محصول کلزا افزايش يابد اما

ول يونجه ثابت بماند. همچنين سطح زير کشت محص

ی آبياری محصول يونجه  به دليل ضروری است که شيوه

ای نيز مصرف باالی آب تغيير يابد. محصول ذرت علوفه

در صورتی که با تغيير سيستم آبياری، مصرف آب را 

ر دتر کند قابليت افزايش سطح زير کشت را دارد. بهينه

شتن مزيت، رغم داخصوص دو محصول گندم و جو علی

بدليل قيمت فروش کم، بهتر است همين سطح 

 زيرکشت و عملکرد حفظ شود و يا با همين عملکرد، از

همچنين با توجه به  سطح زير کشت آنها کاسته شود.

مزيت صادراتی محصول کلم در شهرستان پيشوا و 

ای مانند خيار، فلفل رنگی و گوجه محصوالت گلخانه

اين محصوالت نيز به  گردد کهپيشنهاد می فرنگی،

. زيرا که ورامين اضافه گردد واحدليست محصوالت 

ای به نسبت محصوالت کشت شده در محصوالت گلخانه

کنند که با توجه به فضای باز، آب کمتری مصرف می

محدوديت آب در واحد ورامين، افزودن اين محصوالت 

تواند مفيد به الگوی کشت واحد کشاورزی ورامين می

 (.9دول)ج باشد

کشاورزی با توجه به مزيت  واحدالگوی کشت بهينه  .9جدول 

 و  شهرستان پيشوا واحد خود نسبی
الگوی 

 کشت

 تغييرات الزم محصوالت زراعی

 بهينه 

 افزايش سطح زير کشت کلزا    

ثبات سطح زير کشت با تغيير  يونجه  

 سيستم آبياری

افزايش سطح زير کشت با  ای ذرت علوفه

 سيستم آبياری تغيير

ثبات يا کاهش سطح زير  گندم 

 کشت

ثبات يا کاهش سطح زير  جو )دانه ای و قصيل(

 کشت

کلم )برگ، گل و 

 بروکلی(

 به الگوی کشت اضافه شود

 تغييرات الزم محصوالت گلخانه ای

 به الگوی کشت اضافه شود خيار

 به الگوی کشت اضافه شود فلفل دلمه ای رنگی

 به الگوی کشت اضافه شود رنگیگوجه ف

  های تحقيقمنبع: يافته

 

يابی به ورامين برای دست واحدشود که پيشنهاد می

مزيت نسبی در توليد محصوالت زراعی  سطح باالترين

توجه الگوی بدست آمده از اين مطالعه  بهدر منطقه، 

. بدين ترتيب که عالوه بر حفظ مزيت کارآيی نمايد

سطح زير کشت کلزا را افزايش و  الگوی کشت قبلی،

انوع کلم برگ، گل و بروکلی را  چونمحصوالت جديدی 

ای و محصوالتی مانند به ليست محصوالت غيرگلخانه

ای رنگی و گوجه فرنگی را به ليست خيار، فلفل دلمه

الگوی کشت فعلی اضافه کند. تعيين الگوی کشت بهينه 

العات با توجه مزيت نسبی محصوالت زراعی در مط

مختلف ديگری نيز انجام شده است و محصوالت دارای 

مزيت به الگوی کشت اضافه و فاقد مزيت از الگوی 

 Hatef et al., 2016; Abedi) کنار گذاشته شدندکشت 

et al., 2009.) 
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