
 

1379 

ای سازی الگوی کشت منطقهپیشنهاد چارچوب مفهومی بهینه
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 3، الهه آهنی2آبادی، مصطفی مردانی نجف1*عباس عبدشاهی

 

 

 چكيده
شود. اهميت و يمريزي كشاورزي محسوب ترين مباحث در برنامهطراحي و پيشنهاد الگوي كشت يكي از مهم

اي و ارائه ليد منطقههاي توتوان ناشي از لزوم استفاده بهينه از ظرفيتاي كشت را ميريزي منطقهضرورت برنامه
ت. رزي دانسيدكشاوها و تخصيص منابع تولگيريراهكارهايي جهت رسيدن به توازن عرضه و تقاضا در تصميم

من ضداخته و ن پرصوالت كشاورزي در ايراسازي الگوي كشت محمطالعه حاضر، به بررسي ابعاد مختلف بهينه
ها لشه اين چاببوط ريزي به ارائه يک چارچوب مفهومي جهت ايجاد راهكارهاي مرهاي اين برنامهبررسي چالش

حصوالت مگوي كشت ر الها نشان داد كه ارائه الگويي جامع كه كليه عوامل موثر بپرداخته است. نتايج بررسي
اي نطقهوي كشت مگيري الگاشته باشد مستلزم استفاده از يک سيستم پشتيبان تصميمزراعي و باغي را در بر د

شت، ساختار ك نهيبه يلگواموثر بر  ياسيو س ياجتماع ،ياقتصاد ،يبا توجه به تمام جوانب فن ت،يدر نهاباشد. مي
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 مقدمه
برداری از منابع آب و خاک و انرژی و غیره در های بهرهها و روشکشاورزی به مفهوم راه  

ها همواره در طول تاریخ پایه و اساس بسیاری از جهت تأمین نیازهای غذایی و پوشاک انسان

 Chatterjee et)قتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سرتاسر جهان بوده و هست تحوالت ا

al., 2016) .مرزی ایران و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون  با توجه به گستردگی پهنه(Mosleh et 

al., 2017) برداری را از عوامل و رسیدن به الگوی کشت مناسبی که بتوان حداکثر بهره

دست آورد ضرورتی انکار ناپذیر است آب به ویژه عامل محدود کنندهنهادهای تولید به

(Sabouhi and Mardani, 2013). ای از زمان متناسب با اطالعات موجود اگر چه در هر برهه

. (Emamzadeh et al., 2016)اقداماتی صورت گرفته ولی این اقدامات کامل و جامع نبوده است 

کشت فعلی ایران متأثر از اقدامات گذشته و عمدتا بر پایه  رسد الگویدر مجموع به نظر می

و با  (Nikouei and Ward, 2013) بودههای اقتصادی منابع آب و خاک موجود و بعضاً مزیت

توجه به تغییر شرایط آب و هوایی و اقتصادی به دلیل قابل رقابت نبودن تولید برخی از 

لبه بر آن نیاز به تغییر الگوی ساالنه کشت می هایی مواجه شده که برای غمحصوالت با چالش

 .(Manos et al., 2010) باشد

در منابع مختلف تعاریف متفاوتی از الگوی کشت ارائه شده است که بعضاً قسمتی از اهداف 

 .(Pan et al., 2014; Sethi et al., 2006; Zeng et al., 2010)الگوی کشت را پوشش داده است 

، الگوی کشت  نظران ایرانریف و همچنین استفاده از دیدگاه برخی از صاحببا توجه به این تعا

 ,Huang et al., 2012; Nugroho and Nuraini)به تعیین نظام کشت مبتنی بر شرایط اقلیمی 

2016; Wineman and Crawford, 2017; Zeng et al., 2010)، برداری بهینه از منابع و بهره

متناسب با  (Biswas and Pal, 2005; Latinopoulos and Mylopoulos, 2006) عوامل تولید

و مزیت اقتصادی  (Lundberg et al., 2015; Manos et al., 2010)ای های منطقهپتانسیل

(Howitt et al., 2009)  با رعایت اصول پایداری تولید محصوالت کشاورزی(Bell and Morse, 

2008; Manos et al., 2010; Mosleh et al., 2017)  و مالحظات زیست محیطی(De Koeijer 

et al., 2003; Emamzadeh et al., 2016; Pedro-Monzonis et al., 2016; Tiwari et al., 

و تامین امنیت  (Galán-Martín et al., 2015)های کالن کشوردر راستای سیاست (1999

در تعریف فوق اشاره . دپردازمی (Lundberg et al., 2015; Pinstrup-Andersen, 2009)غذایی 

ای در استفاده از عوامل تولید، نگرشی متفاوت از تعیین الگوی کشت و های منطقهبه پتانسیل

دهد. اهمیت و ضرورت چگونگی ارتباط مناطق مختلف برای تولید محصوالت کشاورزی می
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های تولید ز ظرفیتتوان ناشی از لزوم استفاده بهینه اای کشت را میریزی منطقهبرنامه

ها و تخصیص گیریای و ارائه راهکارهایی جهت نیل به توازن عرضه و تقاضا در تصمیممنطقه

بنابراین، افزایش یا کاهش سطح . (Delmotte et al., 2013)منابع تولید کشاورزی دانست 

 زیرکشت محصوالت مختلف کشاورزی در مناطق مختلف باید با توجه به محدودیت منابع و

های حاصلخیز کشاورزی صورت گیرد و این مسأله لزوم طراحی یک مدل فراگیر همچنین زمین

 کند.الگوی کشت محصوالت کشاورزی را آشکار می

ای از مسائل گیری کشت محصوالت کشاورزی خواه در سطح خرد یا کالن مجموعهدر تصمیم

ولید ( چه چیزی ت1ت مهم توان به سواالشود. از جمله این مسائل میها( مطرح می)چالش

ه کرد. در این ( کجا تولید کنیم؟ اشار4( تا کی تولید کنیم؟ و 3( چقدر تولید کنیم؟ 2کنیم؟ 

رای ب( چقدر نیاز 1شوند اعم از راستا، سواالت دیگری که از پس این سواالت مطرح می

ای یل بر( چقدر پتانس3( چقدر منابع تولید در دسترس هست؟ و 2محصوالت وجود دارد؟ 

 خ بهکشت محصوالت وجود دارد؟ توجه محققین کشاورزی را به خود معطوف کرده است. پاس

 وقین چنین سواالت مهمی بطور ضمنی منجر به ایجاد مطالعات الگوی کشت خواهد شد. محق

نگونه ه ایکارشناسان بخش کشاورزی با مطالعات گوناگون و در عناوین متفاوت درصدد پاسخ ب

مت سکشت را در  ینهبه یالگو یینموضوع تع یاصل یهاچالش 1 شکل و هستند.مسائل بوده 

به  یرصوها را در سمت چپ تچالش ینپاسخ مطالعات گوناگون به ا بندییمو تقس صویرراست ت

 گذاشته است. یشنما
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 ینل امطالعات انجام شده جهت ح بندییمکشت و تقس ینهبه یالگو یینتع یاصل یها. چالش3 شکل

 هالشچا

گیری مناسب در چنین شرایطی به یکی از سازی، نوع مدل تصمیمدر ادبیات علمی بهینه

 شودبندی میطبقه 4و چند خصلتی 3، اهداف متقابل2، چند هدفی1های چند معیاریروش

(Triantaphyllou, 2000). ها، آن است که یک توافق کامل در وجه مشترک تمامی این روش

ریزی آید. از این جهت، استفاده از رهیافت برنامهه راحتی بدست نمیخصوص یک هدف ویژه ب

های قابل توجهی برخوردار است و به همین دلیل، ریاضی در ارائه الگوی کشت بهینه از مزیت

البته باید توجه داشت انجام مطالعات مذکور با  در مطالعات مختلف از آن استفاده شده است.

ها، دارای های متفاوت هر یک از آنها در حل چالشاولویت توجه به مناطق تحت بررسی و

های مختلف دلیل برتری مطالعات نسبت به اهداف گوناگونی بوده و در نظر گرفتن چالش

 یکدیگر نیست. 

ر گیر درگیر دارائه الگویی جامع که کلیه موارد فوق را در برداشته باشد برای مدیران تصمیم

 کند:ریتی امری مهم بوده و از اهداف زیر پیروی میاین امر در سطوح مختلف مدی

 یمدون در سطح ساختار یامنطقه یزیربرنامه کی جادیا 

 (یطیمح ستیشونده )اهداف ز دیو تجد هیاز منابع پا حفاظت 

 (ید)اهداف اقتصا یکشاورز داتیتر کردن تول یو اقتصاد دیتول یهانهیهز کاهش 

 دیعوامل تول یوربهره شیافزا  

 (یکالن کشور یهااستیس یکشور )اجرا یازهایدر جهت رفع ن دیتول یچگکپاری 

 یکیو اکولوژ یاجتماع ،یدر سه بعد اقتصاد دیتول یداریبه پا دنیرس 

 (یاشتغال مولد )اهداف اجتماع جادیا 

 کنندگان دیبه تول کپارچهی یهاتیها و حمامناسب خدمات، نهاده تیریمد 

 (ییغذا تی)امن دیتول یا استاندارد سازب یسالم و حفظ تندرست یغذا دیتول 

برای تحقق اهداف فوق، در مطالعه حاضر سعی در ارائه یک چارچوب مفهومی مناسب برای 

ریزی سازی الگوی کشت محصوالت کشاورزی در ایران با توجه به خصوصیات برنامهمدل

                                           
1- Multi criteria 
2- Multi objective 
3- Competing objective 
4- Multi attribute 
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اد و همچنین ای شده است. در این راستا، با توجه به وجود اهداف گوناگون و متضمنطقه

 ها ارائه خواهد شد.های ذکر شده، راهکارهای محتمل برای آنچالش

 روش تحقیق
درک کلی مفهوم الگوی کشت و مفاهیم بنیادین مربوط به این موضوع را به وضوح به  2شکل 

های مدرن و کارای گذارد. با نگاهی سیستمی به این شکل لزوم استفاده از تکنیکنمایش می

های بخش کشاورزی و آثار ، به طوری که بتواند کلیه عوامل اثرگذار بر سیاستریزیبرنامه

مالحظه می . (Mardani Najafabadi et al., 2019)شود اقتصادی آن را بسنجد مشخص می

ریزی، شود که برای دستیابی به یک الگوی کشت بهینه هشت موضوع اساسی اعم از نوع برنامه

ع تولید کشاورزی، حمل و نقل محصوالت کشاورزی، امنیت غذایی، ه برداری بهینه از مناببهر

شرایط زیست محیطی، شرایط آب و هوایی، پایداری تولید و سیاست های کالن باید مورد 

 شود.توجه قرار گیرد. در ادامه این بخش به ارتباط شدید این اجزا با الگوی کشت پرداخته می
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 (Mardani Najafabadi et al., 2019)  کشت یالگو یفاده در تعرمورد استف یممفاه یکل ینما 2 شکل
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از د. نگیرای متناسب با آن شکل میبه فراخور هر وضعیت به گونه شوند وها برای مقاصد متنوعی تنظیم میبرنامه

بندی سیمتق 3و عملیاتی 2، ساختاری1ریزی را به سه نوع راهبردیتوان برنامه، می3این دیدگاه، مطابق شکل 

(Philips, 2013)های اطالعاتی، ها سطوح مختلف، ناقض یکدیگر نبوده بلکه به دلیل محدودیت. مجموعه این برنامه

باشند. در این مطالعه ای، اعتباری، و فنی )تعداد زیاد متغیرها و حجم زیاد اطالعات(، مکمل یکدیگر میهزینه

سی )شهرستان و استان( در نظر گرفته شده که نتیجه این امر به ریزی الگوی کشت در مقیاس تقسیمات سیابرنامه

 گردد.ریزی ساختاری منتهی میتهیه یک برنامه

 
 ریزی الگوی کشتشناسی سطوح برنامهروش 3شکل 

 Maros)رفت می به کار قابل تجدید طبیعی منابع پایداری یا و اکولوژیک پایداری مفهوم در ها تنهامدت تا پایداری

et al., 2009)21دستورالعمل  و شد تعریف 1۹۸۷ سال در برانتلند که توسعه پایدار توسط کمیسیون زمانی از . اما 

 سه در و یافت گسترده بسیار مفهومی پایداری تهیه شد، 1۹۹2 سال در ریو در توسعه و محیط جهانی کنفرانس در

های پایداری . عدم توجه به این جنبه(Lynam and Herdt, 1989)گردید  مطرح اجتماعی و اقتصادی بعد اکولوژیک،

 ریزی الگوی کشت در دراز مدت خواهد شد.تولید منجر به شکست برنامه

برداری محدود برای افزایش درآمد خرده مالکان در کنار افزایش روز افزون جمعیت جهان، لزوم وجود امکانات بهره

 Apaiah, 2006; Howitt et)سازد را بیش از پیش آشکار می تر از منابع محدود در دسترساستفاده بهتر و مطلوب

al., 2009) .است اقتصادی توسعه در کننده عامل محدود مهمترین آب ایران، چون خشکی نیمه و خشک نقاط در 

                                           
1 Strategic Plan 
2 Structural Plan 
3Operational Plan 
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به اعتقاد بسیاری از  .(Sabouhi and Mardani, 2013)است  ایویژه اهمیت دارای از آن، استفاده اصولی مدیریت که

توان می ،((Dury et al., 2012; Huang et al., 2012; Sethi et al., 2006; Zeng et al., 2010)ققان )برای نمونه، مح

 از و کرد مدیریت را آب برای اراضی )الگوی کشت( تقاضا از برداریبهره الگوی با ارتباط در صحیح ریزیبا برنامه

 آورد. به عمل جلوگیری بحران تشدید

 کشاورز کنترل تحت که است عواملی و متعدد شرایط تاثیر تحت همواره محصوالت کشاورزی کردعمل و تولید

 ثبات درآمدی و یابدمی نوسان تولید بر حاکم شرایط تغییر با همگام شاخص دو این همواره نیست. بنابراین

 زمان رد کشاورزان زاراب حال تنها این با .(Hardaker et al., 2004)دهد می قرار تاثیر تحت را کشاورزان

 رداشتب زمان در و بعد ماه چند که است محصوالت مختلفی تولید و کشت به زمین نحوه تخصیص گیریتصمیم

قطعیت ذاتی حاکم بر  در این راستا، ابهام و عدم .(Itoh et al., 2003)گردد تولید می هوایی و آب هایتکانه از متاثر

ه هایی است کگیری، نیازمند روشریزی و تصمیمهای برنامهبه ویژه محیطهای کشاورزی به طور کلی و فعالیت

 . (Hoag, 2009) بندی ریاضی مفاهیم غیردقیق این زمینه را فراهم نمایدامکان بررسی و صورت

های تهیه ههای کشاورزی، استفاده از نهادهای زیست محیطی نگران کننده فعالیتترین جنبهدر حال حاضر مهم

ی گویی به تقاضاز بخش غیر کشاورزی همانند کودها و سموم شیمیایی برای افزایش تولیدات کشاورزی و پاسخشده ا

یجاد تعارض اهای تولیدی باعث این وضعیت در نظام .(Semaan et al., 2007) باشدفزاینده ناشی از رشد جمعیت می

ر ضاتی د. عدم توجه به وجود چنین تعارجدی میان اهداف زیست محیطی و اهداف اقتصادی کشاورزان می شود

 ده استبسیاری از الگوهای کشت ارائه شده در ایران منجر به عدم پذیرش این الگوها توسط کشاورزان ش
(Emamzadeh et al., 2016). 

های نز آرمااهای مسئول کشاورزی و تعیین الگوی بهینه کشت هر منطقه از دیرباز جزو وظایف ذاتی وزارتخانه

ز ه است. ار گرفترد تاکید قراها در قوانین متعدد موینه دست اندرکاران بخش کشاورزی در ایران بوده و سالدیر

ریزی رنامهم یک بگردد که چالش موجود در اجرای آن منوط به انجابررسی بسیاری از این مواد قانونی استنباط می

 منسجم با اهداف کامالً متضاد است.

ا از آنج. (Karami et al., 2012)ر از شرایط مهم جهت برقراری امنیت ملی در آن کشور استامنیت غذایی در هر کشو

وامع ی در جکه دستیابی به امنیت غذایی مستلزم توسعه تولیدات کشاورزی است، لذا توجه به ساختار کشاورز

میت از اه واحد سطحمختلف و بهبود وضعیت کشاورزی و تخصیص بهینه عوامل تولید به منظور تولید بیشتر در 

ء به تولیدات در این راستا، واضح است که هرچه اتکا. (Ejaz Qureshi et al., 2013)باالیی برخوردار خواهد بود 

جه . اما توهد بودداخلی بیشتر گردد، امنیت غذایی تقویت خواهد شد و این امر کمکی در جهت ثبات امنیت ملی خوا

د لید گردهای گزاف ملی و تخصیص غیر بهینه عوامل تومنجر به هزینهبیش از حد به تولید در داخل نباید 
(Brambilla and Testa, 2014). 
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های اقتصادی، تولیدی و خدماتی از جایگاه مهمی برخوردار است و بخش قابل توجهی از حمل و نقل در سیستم

فراموشی این مسأله مهم در  .(Walter et al., 1976)دهد تولید ناخالص ملی هر کشوری را به خود اختصاص می

سیستم عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی و تدوین الگوی کشت باعث بروز مشکالت فراوانی از جمله نوسان 

زمینی، گوجه و پیاز به طور متناوب شده که به تئوری تار ای برخی از محصوالت نظیر سیبشدید قیمت منطقه

ل و نقل و دخالت آن در تدوین الگوی کشت های حمبرآورد هزینه. ( ,.2015Fu et al)شهرت دارد  1(CWT)عنکبوتی 

پذیری باالیی برخوردار هستند، تأثیر به سزایی در ارائه الگوی مناسب ای محصوالت کشاورزی که اکثراً از فسادمنطقه

در بین کشورها و  دارد. در تبادل فیزیکی کاالهای کشاورزی توجه به مبادالت مجازی از جمله تبادل آب و انرژی

 ای برخوردار است.های اقتصادی از اهمیت ویژههمچنین در نظر گرفتن مزیت

 گر پیونده یکدیاستفاده از واژه آب مجازی در کاربرد کشاورزی سه مفهوم آب، غذا و تجارت این محصوالت را ب 

االهای مبحث، جریان تبادل کبه تبع استفاده از مفهوم تجارت در این  .(Hoekstra and Hung, 2005)دهد می

به یک گام  دو مفهوم آب و غذا نیز ذهن را .(Zhang et al., 2016) گیردکشاورزی بین مناطق مختلف نیز قوت می

ن اعی شدتر از مرحله تبادل محصوالت یعنی تولید آن محصوالت سوق داده که در بخش کشاورزی موجب تدعقب

والت در جریان تبادل انرژی از طریق نقل و انتقال محص .(Rasul, 2014) شودمبحث گسترده الگوی کشت می

بوط ی نیز مرت غذایکشاورزی نیز چنین فرایندی وجود دارد. عالوه بر آن، مبحث جریان تبادل انرژی به موضوع امنی

شود میبب تجارت مواد غذایی رابطه مستقیم با امنیت غذایی داشته و س .(Zhang and Vesselinov, 2017)شود می

جارت کلی و ت .(Hosoe, 2016)غذا به طور مستقیم در بازارهای جهانی با درآمد حاصل از صادرات خریداری شود 

 های اقتصادی،وکشای به کشورها اجازه خرید یا فروش غذا در بازار جهانی، تعدیل تولیدات در هنگام بروز ناحیه

تقیم بر ا غیر مسیستقیم قتصاد را داده که هر کدام از آنها اثر متولید درآمد برای دولت و دستیابی به رشد سراسری ا

های تولید . بنابراین، هرگاه کشوری دارای زمینه(Pinstrup-Andersen, 2009)ای مردم کشور دارد وضعیت تغذیه

بردای هرهبهای ملی ها و ظرفیتهای الزم نتواند از قابلیتداخلی محصوالت وارداتی باشد، ولی به سبب عدم حمایت

 ود. تری خواهد بندهالزم را به عمل آورد، ضریب امنیت غذایی و به تبع آن ضریب امنیت ملی دارای وضعیت نگران کن

 نتایج و بحث
د( و هشت بعاکنون، پس از بررسی همه جانبه موضوع الگوی کشت همراه با در نظر گرفتن ابعاد مورد بررسی )

 شود.های آن پرداخته میگر، به ارائه ابزار مناسب جهت حل چالشارتباط تنگاتنگ این ابعاد با یکدی

از اطالعات  یو پردازش انبوه یآورکارآمد و مؤثر، مستلزم جمع اییوهها به شامروز، اداره امور سازمان یایدن در

 گیرییمتصم یبرا یرانمد یازاطالعات مورد ن یفیتو ک یتاست. کم یعسر یارو آهنگ رشد بس ییراتگوناگون و با تغ

 کنندهتعیین عوامل جمله از هانحوه پردازش آن یزو ن العاتخود اط هاییژگیو یدارد. ول یبستگ یبه عوامل متعدد

                                           
1Cob web theorem 
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 یرهو غ یهمچون دقت، صحت، تازگ هایییژگیاطالعات عالوه بر دارا بودن و ینروند هستند. ا یندر ا یو اساس

 هب یدرا ارتقاء دهند. پردازش اطالعات نبا یرمد گیرییمتصم یفیتکپردازش شده باشند که توان و  یبه نحو یستیبا

 یدنما یلتبد گیرییمسردرگم و ناتوان در تصم یرا در انبوه اطالعات غرق نموده و به عنصر یرانباشد که مد یاگونه

 . (Cascetta & Coppola .,2016) .شودیاطالعات گفته م یآلودگ یدهپد یت،وضع ینکه به ا

ابل و ق یححصمنظم، کامل،  یمجموعه اطالعات یکبه  یریتمد یتناقضات و فراهم نمودن موجبات دسترس ینا رفع

طالعات ا یستمساست که به آن  ییو سازوکارها هایستمجامع، کامل و منسجم از س یامجموعه یهانعطاف، درگرو ته

 موقع رد را دهشو خالصه یحکه اطالعات صحد بوده یمف یابزار یافته،سازمان هاییستمس ین. اشودیگفته م یریتمد

راهم ازمان فس یرانمد یرا برا یقو دق یحصح گیرییمسازمان ارائه داده و امکان تصم گیرندگانتصمیم به مناسب

 .(Mardani Najafabadi et al., 2020) سازدیم

است که برای  2(CBIS)تر های اطالعات مبتنی بر کامپیویکی از انواع سیستم 1(DSS)سیستم پشتیبان تصمیم 

های ها با استفاده از منابع انسانی و قابلیتهای وی به وجود آمده است. این سیستمگیریحمایت از مدیریت و تصمیم

بخشد. با توجه به گستردگی کامپیوتری، مدیر را در حل مسائل پیچیده کمک نموده و کیفیت تصمیم را بهبود می

گیری هایی جهت سهولت تصمیمای، لزوم استفاده از چنین سیستمکشت منطقهحجم اطالعات در تدوین الگوی 

 است: یربرآورد اهداف ز یستم،س ینا یجاداز ا شود. هدفبرای مدیران در سطوح مختلف به خوبی احساس می

 اییانهو اطالعات را یبا کنار هم قرار دادن افکار انسان گیرندگانیماز تصم یبانیو پشت یتحما 

  گیرییمدر تصم یماتو به روز بودن تصم یفیتدقت، ک یدنبخشبهبود  

 وح ر سطدکاربران  یکشت محصوالت در مناطق مختلف برا یدر دسترس قرار دادن به موقع اطالعات الگو

  یسکقدرت ر یشو به تبع آن افزا یاتیو عمل یانیارشد، م یرانمختلف اعم از مد

 محصوالت به مدل  یادن مناطق و حذف کر یااضافه و  یباال برا یریپذانعطاف 

 ختلف مکشت با اهداف  یاطالعات مناسب جهت ارائه الگو یدتول یقدرتمند و منعطف برا یاضیمدل ر

 یاستیو س یکیتکن

 یاضیحاصل از حل مدل ر نتایج و شدهپردازش یهااز داده یریگگزارش یتقابل 

 و یورود اطالعات یبا توجه به حجم باال شت،و همچنین نیل به اهداف الگوی ک اهدافهمه جانبه این  تحقق

 یبانشتپ یستمس کیدر قالب  یدرپیگسترده و پ یندفرا یکانجام  یازمندن یرهامعادالت و متغ یادتعداد ز ینهمچن

اه گیاده، پاد یگاهپا ینبا عناو یشامل سه جزء اصل گیرییمتصم یبانپشت یستماست. هر س 4 مطابق شکل یم،تصم

 اهد شد.پرداخته خو ءدر ادامه به بررسی هر یک از این اجزا .(Mardani et al., 2017) افزار استمدل و نرم

                                           
1 Decision Support Systems 
2 Computer Based Information Systems 
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 اییم برای الگوی کشت منطقهتصم یبانپشت یستمس یکل یشما 4شکل 
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ده وجود ایگاه دساده و سیستم پا یسیستم فایل ینها تحت عناوروش کلی برای ذخیره و بازیابی خودکار داده دو

م سیستم به نا یاجداگانه یهاهای مجزا قرار گرفته و سیستمها در فایلساده، داده یدارد. در روش سیستم فایل

 واندتینها مربردی تها، هر برنامه کا. در این سیستمشوندمیطراحی  یاداده یهاپردازش فایل برای استفاده از فایل

گاه مع در پایها به صورت مجتروش سیستم پایگاه داده، کلیه داده درکند. می مربوط به خود مراجعه یابه فایل داده

با  ور مشترکتوانند به طها دارد. کاربران مختلف میداده ذخیره شده ولی هر کاربر دید خاص خود را نسبت به داده

ک بانک ی یگر،عبارت د یابد. بهپایگاه داده کار کنند. به دلیل تجمع داده، افزونگی به حداقل ممکن کاهش می

تواند توسط ست که میمرتبط به هم ا هایداده از افزونگی بدون و یافتهای سازماناطالعاتی یا پایگاه داده مجموعه

 های کاربردی مختلف به اشتراک گذاشته شده و به راحتی مدیریت و بهنگام شود.سیستم

یک زبان برنامه نویسی تعاملی استاندارد برای بازیابی و بوده که  SQL1 افزارافزارهای پایگاه داده، نرمیکی از انواع نرم

دستوراتی برای ایجاد، حذف و تغییر اشیای افزار، در این نرم .آوردبه وجود میای سازی پایگاه داده رابطهبهنگام

روی پایگاه داده مختلف  2دارد. پرکاربردترین دستور آن برای اجرای پرس و جوهایوجود مختلف در پایگاه داده 

 SQLبوده که خواص کاربری شبیه به  Mirosoft Accessافزارهای پایگاه داده، نوع دیگری از نرم .شوداستفاده می

ناپذیر جهت ایجاد ارتباط بین پایگاه مدل و پایگاه داده اجتناب Excelگسترده دارد. در این میان، استفاده از صفحه

های خام یجاد یک واسط کاربری جهت ایجاد گزارشات و همچنین نگهداری موقت دادهافزار به منظور ااست )این نرم

افزار اند، در نرمآوری شدهگیرد(. کلیه اطالعات اولیه که به دو صورت میدانی و اسنادی جمعمورد استفاده قرار می

Excel های خام به جداولی در نرم افزار شود. سپس این دادهذخیره میAccess  پردازش اولیه و تهیه اطالعات جهت

در  3های نماو فرم Accessافزار های پرس و جو در نرمیابد. بعد از ساخت فرممورد نیاز مدل ریاضی انتقال می

شده را از حیث منطقی بررسی گردد. کارشناس مربوطه، اطالعات پردازشپردازش اطالعات آغاز می SQLافزار نرم

 گردد. به تصحیح، این اطالعات وارد پایگاه داده مینموده و در صورت عدم نیاز 

 

 

قادر به بررسی اثر  5ریزی ریاضییا برنامه 4ریزی مختلف مبتنی بر سامانه اطالعات جغرافیاییالگوهای برنامه

 ,Ward)باشند تصمیمات مختلف کاربردهای شهری، صنعتی، کشاورزی و زیست محیطی  منابع تولید کشاورزی می

 تری مورد استفاده قرار گرفته اند )برای نمونه،ریزی ریاضی به شکل گستردهاین میان، الگوهای برنامه در .(2007

(Ren et al., 2017; Romero and Rehman, 2003; Zeng et al., 2010) .)گیری در شرایطی که چند هدف تصمیم

                                           
1 Structured Query Language 
2 Query 
3 View 

4Geographical Information System (GIS) - 

5MP)Mathematical Programming ( - 
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گیری، نیازمند اطالعات متنوع و مختلفی تصمیمویژه در پیش روی مدیران واحدهای مختلف قرار دارد، عالوه بر ابزار 

ساز و کار یک نظام مدیریتی براساس چنین اطالعاتی و اهداف چند گانه در طول زمان . (Van Hop, 2007)باشد می

ای از اطالعات موجود و های مختلف، کار ساده ای نیست و نیازمند روشی است که بتواند براساس مجموعهو مکان

فاوتی که در پیش روی مدیران واحدهای کشاورزی وجود دارد، وی را در جهت اتخاذ یک تصمیم های متآرمان

  .(De Oliveira et al., 2003)منطقی راهنمایی کند 

ی تواند انتخابیمریزی ریاضی چند هدفه های برنامههای قبلی استفاده از روشبا توجه به مطالب ذکر شده در قسمت

لیست  1الگوی کشت در این سیستم پشتیبان تصمیم باشد. مطالعاتی که در جدول مناسب جهت پایگاه مدل 

 بسته دیبعلت توانمن شوند.میهای این سیستم محسوب هستند از منابع بسیار مفید برای تعیین اهداف و محدودیت

افزارهای ایر نرمسبا ریزی و همچنین توانایی اتصال آن های ریاضی الگوی برنامهدر حل الگوریتم GAMSنرم افزاری 

ر دگاه مدل عه پایتواند به عنوان محیط توسافزار میمورد استفاده در سیستم پشتیبان تصمیم الگوی کشت، این نرم

 نظر گرفته شود. 

تفاده الت و اسز معاددر نهایت، ارتباط بین پایگاه داده با حجم زیادی از اطالعات، پایگاه مدل با تعداد زیادی ا

افزار میک نر گیر در سطوح متفاوت مدیریتی هستند، توسطاین دو مجموعه که عمدتًا مدیران تصمیم کنندگان از

تلف ارهای مخکه انجام ک است یها و مستنداتای، رویههای رایانهای از برنامهافزار، مجموعهنرمباشد. پذیر میامکان

که توانایی  #C نویسی قدرتمندی همچونهای برنامهاستفاده از زبان .ای را بر عهده داردروی یک سیستم رایانه

د، یکی م را دارن تصمیافزارهای درگیر در طراحی این سیستم پشتیباای در اتصال به انواع دیگر نرمالعادهاتصال خارق

 های بسیار مناسب جهت ایجاد این رابط کاربری است.از گزینه

 گیرینتیجه
اهمیت بیشتری  ایران از گروه عواملی هستند که در بررسی الگوی کشت در سه استراتژیکو  عوامل اقتصادی، فنی

های اقلیمی ی زمین قرار گرفته که با محدودیتاین کشور از نظر جغرافیایی در قسمتی از کره باشند.برخودار می

زرگ در برابر عنوان چالشی بها بههایی است که در بسیاری از سالسالی یکی از محدودیتخاص مواجه است؛ خشک

های ی کشاورزی مطرح بوده و همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر به معرفی چالشتوسعه

ای محصوالت کشاورزی پرداخته و اهداف روی کشور جهت بهینه سازی تصمیمات الگوی کشت منطقه پیش

مجزا و توأم مورد توجه قرار گرفته است. پس  متفاوتی همچون اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به صورت

ها و معرفی ابعاد مختلف الگوی بهینه کشت، به ارائه راهکارهای مناسب جهت نیل به اهداف از بررسی این چالش

الگوی کشت اشاره شد. این راهکارها در قابل یک سیستم پشتیبان تصمیم طراحی و هر یک از اجزا با جزئیات مورد 

توان به فت. مطالعات گوناگونی در ارائه جزئیات این سیستم دخیل بوده که از مهمترین آنها میبررسی قرار گر
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اشاره کرد. تاکید در استفاده از این  Manos et al., (2010) و Mardani Najafabadi et al., (2019)مطالعات 

 شود.چارچوب برای ارائه الگوی کشت در کشور به شدت توصیه می
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