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شبیهسازی تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از
سامانههای چندعامله مبتنی بر برنامهریزی ریاضی ( )MP-MASدر
شهرستان بابلسر
کمال عطایی سلوط ،1احمدعلی کیخا ،1محمود احمدپور* ،1سامان ضیائی 1و فرهاد
تاریخ پذیرش1901/91/29 :
تاریخ دریافت1901/90/90 :

حسینعلی2

چکیده
با توجه به نگرانیها در مورد تغییرات زیستمحیطی ،تغییرات پوشش کاربری اراضی در دهههای
اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است .یکی از رویکردهای مشهور در زمینه شبیهسازی ،الگوسازی
مبتنی بر عامل ( )ABMاست ABM .مجموعهای از الگوهای محاسباتی برای شبیهسازی کنش و
واکنشهای عاملهای خودمختار است .هدف از این پژوهش در سال  ،1901شبیهسازی وضعیت
تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی شهرستان بابلسر در  99سال آتی با استفاده از سامانههای
چندعامله مبتنی بر برنامهریزی ریاضی ( )MP-MASاست .نتایج نشان دادند که محصوالت دیم
منطقه از الگوی کشت منطقه حذف خواهد شد و توسعه کشت مکانیزه محصول شلتوک رخ خواهد
داد .سطح زیر کشت محصوالت باغی منطقه از  9101هکتار کنونی به بیش از  1151هکتار رشد
خواهد کرد .نتایج ،کمکی شایان به مدیرانِ دارای نگاه استراتژیک به آینده تغییرات پوشش کاربری
اراضی کشاورزی ،خواهند کرد چراکه بازخورد سیاستها و تصمیمهای اقتصادی خود را میتوانند
شبیهسازی کنند.
طبقهبندي .Q12 ،H32 ،C63 ،C53 :JEL

واژههاي كليدي :الگوسازی مبتنی بر عامل ( ،)ABMبابلسر ،برنامهریزی ریاضی مثبت (،)PMP
تغییر پوشش کاربری اراضی( ،)LUCCسامانههای چندعامله مبتنی بر برنامهریزی ریاضی
(.)MP-MAS

 -1به ترتیب دانشجوی دکتری ،دانشیار ،استادیار و استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.
 -2استادیار عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
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پیشگفتار
بهرهبرداری بی رویه ،نابخردانه و ناپایدار از منابع ،بشر را در سده  21با چالشهایی گوناگون در
مورد  9منبع زمین ،آب و هوا ،از جمله تغییرات آبوهوایی و زیستمحیطی ،کاهش بهرهوری
محصوالت کشاورزی و افزایش گرسنگی ،سوء تغذیه و بیماری روبهرو کرده است .این موضوع ،با
توجه به چشمانداز افزایش جمعیت جهان به  0میلیارد نفر تا سال  ،2919همچنان ادامه خواهد
داشت و در صورت نبود چارهاندیشی ،بشر را با چالشی گستردهتر رویارو خواهد کرد (بانک جهانی،
2919؛ فائو .) 2919 ،اراضی کشاورزی موجود با تبدیل منابع طبیعی دیگر مانند جنگل و مرتع در
سالیان دراز و با صرف منابع فراوان همچون نیروی انسانی ،هزینه و وقت بوجود آمدهاند .شکلگیری
این اراضی با هدف ایجاد فضای کشت و کار ،مستلزم در فرآیندی چند صدساله و زمانبر است ،بر
این اساس ،اراضی کشاورزی منابع بسیار با ارزش و محدودی هستند و نیاز به این اراضی برای
تأمین نیازمندی های جمعیت در حال رشد ،اهمیت آن را بیش از پیش نمایان میسازد .در این
راستا ،لزوم حفظ و نگهداری از این گونه اراضی به دلیل اهمیت محصوالت کشاورزی ،از نظر
اقتصادی و برطرف کردن نیازهای معیشتی جمعیت ،امری طبیعی و البته ،ضروری است (احمدپور
و علوی.)1909 ،
پوشش کاربری اراضی 1و کاربری اراضی 2دو عنصر کلیدی هستند که وضع محیط را در ارتباط
با فرآیندهای طبیعی و فعالیتهای بشر نشان میدهند .پوشش کاربری  LUCCاراضی به پوشش
گیاهی (طبیعی یا مصنوعی) یا سازههای ساخته بشر که روی سطح زمین قرار دارند اشاره دارد
(فائو) 1000 ،؛ در حالی که کاربری اراضی به وضعیت خصوصیات بیوفیزیکی زمین دستکاریشده و
نیز هدف از بهکارگیری زمین اشاره دارد (ترنر و همکاران .)1001 ،با توجه به تغییرات روزافزون در
پوشش و کاربری اراضی و ضرورت آگاهی مدیران و کارشناسان از چگونگی تغییر و تحوالت رخ داده
برای سیاستگذاری و چاره اندیشی برای رفع مشکل موجود ،مشخص کردن روند تغییرات در طول
زمان ضروری به نظر میرسد (پارکر و همکاران .)2999 ،آگاهی از نوع و درصد کاربری و
پوششهای گوناگون  ،نیازی بنیادی جهت شناخت و مدیریت یک منطقه است (اسلمی و همکاران،
 .)1909از سوی دیگر ،پیش بینی و الگوسازی تغییرات آینده نیز برای آگاهی از کمیت و کیفیت
تغییرات احتمالی آینده اهمیت دارد؛ بنابراین پیشبینی تغییرات ،الزمه مراقبت از یک اکوسیستم
بویژه در مناطقی با تغییرات سریع و اغلب بدون برنامهریزی در کشورهای در حال توسعه است
(لمبین1001 ،؛ استفان و لمبین .)2991 ،روشهای بسیار متنوعی برای الگوسازی تغییرات پوشش
1

- Land Use Cover
- Land-Use
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و کاربری اراضی نظیر
 SAM ،PALMو  MP-MASوجود دارد که توضیح آنها خارج از بحث این مطالعه است.
سیستمهای چندعامله مبتنی بر برنامهریزی ریاضی (( )MP-MASشرینماکرز و برگر )2911 ،یک
بستهی نرمافزاری برای الگوسازی مبتنی بر عامل ( 1)ABMاست که بر مناسبات اقتصاد کشاورزی
در الگوسازی بازگشتی مزرعه و انطباق سیستمهای خرد استوار است .در پی نخستین کاربرد آن در
تجزیه و تحلیل تجارت آزاد در شیلی (برگر MPMAS ،)2991 ،در مطالعاتی متنوع در جهان نظیر
گسترش نوآوری (شرینماکرز و همکاران ،)2919 ،حفاظت خاک (مارون و همکاران2919 ،؛ گوانگ
و همکاران )2910 ،مصرف آب آبیاری (آرنولد و همکاران ،)2911 ،استفاده از حشرهکشها (بن
وارس و همکاران ،)2911 ،اثرات اقلیم (ووسن و همکاران2910 ،؛ تروست و همکاران )2911 ،و
تجزیه و تحلیل سیاستی (تروست و همکاران )2911 ،بکار گرفته شده است که به مرور برخی
مطالعات بهره گرفته از این روش پرداخته میشود .شرینماکر و همکاران در سال  2990تغییرات
کاربری اراضی را در  109کیلومتر مربع از نواحی شمالی آبخیز کوهستانی تایلند با استفاده ترکیبی
از الگوهای  MP-MASو اقتصادسنجی مورد بررسی قرار دادند MP-MAS .در این منطقه با هدف
بررسی اثرات نوآوریهای گوناگون بر سودآوری درختان لیتچی 2و طراحی گسترش گلخانههای
کشاورزی در شرایط گوناگون بکار رفت .اهداف این مطالعه هم روششناختی و هم تجربی بوده
است .از جنبه روش شناختی ،نشان داد که الگوی اقتصادسنجی برآوردشده برای رفتار خانوار
کشاورز برای طراحی و پارامترسازی الگوی مبتنی بر عامل مفید است .از جنبه تجربی ،شبیهسازی
نشان داد که اگر سپردن وثیقه نیاز نبود ،پذیرش گلخانه در بخش باالیی حوضه آبخیز ،تا  11درصد
خانوارهای کشاورز در سال  2929میرسید ،اما در شرایط کنونی  91درصد خواهد بود .برگر و
همکاران ( )2911در پژوهش خود با مدلسازی بیولوژیکی تصادفی در منطقه مورد مطالعه اتیوپی،
سوالی مطرح کردند مبنی بر اینکه آیا کشاورزان خردهپا میتوانند خود را تغییرات آب و هوایی
تطبیق دهند و چه مداخالت سیاستی میتواند در این امر مؤثر واقع شود .در این مطالعه از
سیستمهای چندعامله مبتنی بر برنامهریزی ریاضی ( )MPMASبمنظور بررسی تصمیمهای
پیوسته تولید و مصرف در سطح خانوار ،با در نظر گرفتن فروش دام و اکالیپتوس برای پرداخت
هزینههای مصرفی و نیز واکنشهای کشاورزان به مداخالت سیاستی استفاده شده است.
والبوئنا و همکاران ( ،)2919از الگوسازی مبتنی بر عامل برای تعیین منظر زمین در سطح
منطقه ای استفاده کردند .در گام نخست ،در این مطالعه ،چارچوب مفهومی الگوسازی مبتنی بر
،LUDAS ،ECECMOD ،SIM ،IMT ،CATHSCAPE ،ABSTRACT

)- Agent-Based Modeling (ABM
- Litchi
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عامل برای تجزیه و تحلیل و کاوش در فرآیندهای تغییرات پوشش کاربری زمین ( 1)LUCCتشریح
شد .در گام دوم ،چارچوب مفهومی با استفاده از ترکیب مفاهیم گوناگونی نظیر توپولوژی عامل،
خط سیر (مسیر) مزرعه 2و احتمالهای فرآیندهای تصمیمگیری ارائه شد .در نهایت ،این چارچوب
در قالب یک مثال در هلند ،ارائه شد که خط سیر مزرعه ،گسترش مزرعه و گوناگونی مزرعه به
عنوان ساختار منظر در آن ترسیم شده است .شرینماکر و همکاران ( )2991با استفاده از MPMAS
کاهش حاصلخیزی خاک و پویایی فقر را در  12کیلومتر مربع (شامل  129خانوار) جنوب شرقی
کشور اوگاندا مورد بررسی قرار دادند .الگوی  MP-MASبمنظور شبیهسازی ترکیبی گسترش بهبود
واریتههای ذرت و وامهای کوتاه مدت و بررسی اثرات آن بر فقر و حاصلخیزی خاک مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج شبیه سازی نشان داد که الزم است تا یک کاهش اساسی در فقر به وجود آید هر
چند که شیوع فقر در سطح باالیی باقی میماند و این نوآوری معرفی شده به تنهایی ،اثر کمی بر
پایداری اکولوژیکی بلندمدت سامانه (سیستم) 9دارد .در بررسی مطالعات داخلی مشخص شد که
الگوی  MP-MASتا به حال مورد استفاده قرار نگرفته است .تنها مطالعه داخلی شبیهسازی کاربری
اراضی با استفاده از الگوسازی مبتنی بر عامل ،پژوهش حسینعلی و همکاران ( )1901بوده که در
آن به توسعه الگویی مبتنی بر عامل برای شبیهسازی گسترش کاربری اراضی شهری در شهرستان
قزوین پرداخته شده است .در این الگو ،توسعهدهندگان زمین به صورت عاملهایی در نظر گرفته
شدند که در منطقه به صورت مشخص به حرکت و کاوش میپردازند و شرایط نقاط گوناگون را
برای توسعه سنجیده ،مطلوبترین نقاط را توسعه میدهند.
روند سریع تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی میتواند افزون بر خلل در روند و مقدار
تولیدات کشاورزی مورد نیاز در کشور ،آثار منفی طبیعی ،اقتصادی ،سیاسی ،علمی یا فرهنگی نیز
به دنبال داشته باشد .روند فزاینده تغییر پوشش کاربری اراضی و اثرات حاصل از آن ،زمانی حادتر
میشود که گریبانگی ر مناطق مستعد کشاورزی از جمله مناطق شمالی ایران شود .تبدیل اراضی
کشت برنج به اراضی باغی چند سالی است که در استان مازندران روند رو به رشدی گرفته و بر
اساس آمار هرساله درصدی شایان توجه از اراضی استان مازندران به باغات تبدیل میشود و تدبیر
اصولی برای کنترل این روند نگرانکننده وجود ندارد به گونهای که برای مثال ،به استناد آمار اداره
کل جهاد کشاورزی ،سطح زیرکشت محصوالت زراعی (اعم از آبی و دیم) در شهرستان بابلسر واقع
در استان مازندران از  21152/1هکتار در سال  1950به  10091/1هکتار در سال  1902کاهش
یافته است (وزارت جهاد کشاورزی .)1901 ،بنابراین بررسی و پیشبینی روند این تغییرات به
1
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وسیله پژوهشگران ،میتواند کمک شایانی به سیاستگذاران برای برنامهریزیهای آتی پیرامون
مبحث کاربری اراضی کند .به دلیل پیچیدگی فوقالعاده رفتارهای انسانی ،گستردگی و گوناگونی
محیط و همچنین ،تعدد روشهای ارتباطی بعضاً ناشناخته بین انسانها یا بین انسان و محیط،
میتوان گفت که الگوسازی کامل این فرآیند در عمل ناممکن به نظر میرسد .به همین دلیل در
نبود یک الگوی جامع و فراگیر ،پژوهشگران همواره سعی کردند مهمترین جنبههای تأثیرگذار بر
تغییر پوشش کاربری اراضی را شناسایی کرده و با الگوسازی آنها به بهترین پاسخهای ممکن
دست یابند .تنوع پارامترهای قابل استفاده به همراه انعطاف فوقالعاده الگوسازی مبتنی بر عامل
( ) ABMسبب شده است که این میدان بسیار پویا بوده و شاهد عرضه الگوهایی نوین باشد .در این
پژوهش از سامانههای چندعاملهی مبتنی بر برنامهریزی ریاضی ( )MP-MASبا هدف شبیهسازی
تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی و تعیین وسعت پوششهای گوناگون در کاربری کشاورزی
در  9دهه آتی در شهرستان بابلسر واقع در استان مازندران ،استفاده شده است.
مواد و روش بررسی
الگوسازی مبتنی بر عامل ( )ABMکه به وسیله مؤسسه سِنتِفه 1در ایالت نیو مکزیکو آمریکا
توسعه داده شده ،رویکردی نوین به الگوسازی سامانههایی است که از عاملهای مستقل در تعامل با
هم تشکیل شده اند .الگوسازی مبتنی بر عامل یک رویکرد جدید الگوسازی است و یکی از
جذابترین پیشرفتها در الگوسازی از زمان پیدایش پایگاههای داده بشمار میرود؛ تا جایی که
ادعا میشود  ABMمیتواند دیدگاه ما را نسبت به تبیین پدیدههای اجتماعی تغییر دهد (اپستین و
اکستل ABM .)1001 ،بر این فرض بنا شده است که رفتار عاملهای در تعامل با یکدیگر را که در
مقابل یک واقعه یا تصمیم قرار گرفتهاند ،میتوان به وسیله مجموعهای از قوانین شبیهسازی کرد
(اکسلرود .)1001 ،هدف از  ABMتحلیل رفتارهای به شدت غیرقابل پیشبینی و غیر شهودی برای
مشاهده رفتارهای جمعی عاملها و تحلیل چگونگی تأثیر قرار دادن یا تغییر دادن آنهاست .در
 ABMیک سامانه به صورت مجموعهای از نهادهای تصمیمگیرنده مستقل به نام عامل الگوسازی
میشود .هر عامل موقعیت خود را ارزیابی میکند و بر اساس مجموعهای از قوانین تصمیمگیری
میکند .عاملها میتوانند رفتارهای متناسب با سامانهای که جزئی از آن هستند (برای مثال ،تولید
کردن ،مصرف کردن یا فروختن) را داشته باشند (بونابئو.)2992 ،

- Santa Fe
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عاملها و ویژگیهاي آنها
عنوان عامل ،به مؤلفههایی از سامانه گفته میشود که بتوانند به صورتی از محیط خود بیاموزند
و در پاسخ به محیط ،رفتارهای خود را تغییر دهند .عاملها هم باید برای رفتار خود ،دارای قوانین
پایهای باشند و هم در یک سطح باالتر مجموعهای از قوانین برای تغییر در قوانین موجود داشته
باشند .عاملها می توانند در نقش افراد ،گروهی از افراد ،موجودات زنده و در شرایطی در نقش
موجودات بیجان نظیر خانه و خودرو بکار گرفته شوند (مالستون و همکاران2919 ،؛ کستی،
1001؛ مائیس .)1000 ،ویژگی اساسی عاملها ،قابلیت تصمیمگیری مستقل آنهاست و این امر
مستلزم این است که عامل به جای منفعل بودن ،فعال باشد (جنینگز.)2999 ،
ویژگیهاي اساسی الگوهاي مبتنی بر عامل
آنچه موجب جذابیت الگوهای مبتنی بر عامل میشود آن است که نتیجه سطح تجمعی اغلب
نه شفاف است و نه قابل انتظار؛ حتی در بسیاری موارد ،وقتی فرضهای اولیه در مورد ویژگیهای
عامل های منفرد بسیار ساده است نیز این موضوع صحت دارد (سجونویک و سونکا .)2990 ،الگوی
مبتنی بر عامل ،الگویی شامل یک یا چند عامل به همراه محیطی است که عاملها در آن قرار
گرفتهاند به گونهای که امکان تعامل ،ارتباط و تصمیمگیری برای عاملها فراهم است (کانت و
همکاران .) 1001 ،در حقیقت الگوی مبتنی بر عامل ،دارای یک ساختار پویا و پایین به باالست
(لیقمان و جانکوسکی)2919 ،؛ به این معنی که از فعالیت اجزای آن که عاملها هستند یک نتیجه
مجموع و کلی بدست میآید که نتیجه ،برآیند نامیده میشود .این الگوها معموالً با سامانهها و
مسایل پیچیده سروکار داشته و دارای قابلیتهای نوآورانه و خالقانه هستند (کروکس و همکاران،
.)2995
سامانههاي چندعامله مبتنی بر برنامهریزي ریاضی ()MP-MAS
در این مطالعه ،از شبیهساز سامانههای چندعامله مبتنی بر برنامهریزی ریاضی ( )MP-MASدر
بررسی تغییرات پوشش کاربری اراضی استفاده میشود چرا که با مقایسه دیگر شبیهسازها مانند
 PALM ،LUDAS ،ECECMOD ،SIM ،IMT ،CATHSCAPE ،ABSTRACTو  ،SAMمنحصر
به فرد است که منحصر به فرد بودن شبیهساز در ساختار قوی رویکرد مبتنی بر عامل در تئوری
اقتصاد خرد و مدیریت مزرعه و نیز طرحهای انتخابی 1برای شبیهسازی پویاییهای زیستی-

- Optional Modules

1
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فیزیکی 1نهفته است (ون اول و همکاران2919 ،؛ بکو و همکاران2999 ،؛ لیتچر و همکاران2991 ،؛
کرول و برونسترت2991 ،؛ ون و همکاران ،2991 ،لی و همکاران2995 ،؛ ماتیو2991 ،؛ بلچر و
همکاران .)2990 ،به همین خاطر ،این الگو قادر به شناسایی برنامهریزی شده چگونگی تطبیق
خانوارهای کشاورز با تغییر در مشوقهای اقتصادی (نظیر مداخالت سیاستی ،پویاییهای بازار و
تحلیل منابع اقتصادی) است .دلیل دیگر برای منحصر به فرد بودن  ،MP-MASتوانایی آن در
شبیه سازی گسترش نوآوری کشاورزی با ترکیب کردن اثر ارتباطات وابسته به تغییرات در سطح
جامعه و ارزیابی اقتصادی هزینهها ،منافع و محدودیت منابع در سطح خانوار کشاورز است .این الگو،
پویاییهای زیستی فیزیکی درونی 2را لحاظ میکند و مناسب ارزیابی تغییرات کشاورزی به همراه
بسیاری از کاربردها در کشورهای در حال توسعه است (شرینماکر و برگر.)2911 ،
گسترش  MP-MASبه الگوسازي

اقتصادي-زیستی3

 MP-MASاز خصوصیات الگوسازی اقتصادی-زیستی خانوارهای کشاورز که به وسیله
پژوهش شولر و ساتلر ( ،)2919روئیتر و همکاران ( ،)2991هولدن و شیفرئو ( )2990و کویونحوون
و همکاران ( )1005نیز گسترش یافته ،بهره برده است .پیرامون این الگوهای اقتصادی-زیستی،
 MP-MASاز برنامهریزی ریاضی کل مزارع 0استفاده میکند که با استفاده از بهنگامسازی
ضرایب محصول در ماتریس تصمیمگیری برنامهریزی ریاضی ،واکنشهای انسانی محیطی را مدنظر
قرار می دهد و نیز قدرت بسیاری در ارزیابی اثرات دارد .با این حال MP-MAS ،قراردادهای
الگوهای اقتصادی-زیستی را با ارائه  9خصوصیت مهم گسترش داد:
 )1عامل و ناهمگنی منظر :1این الگو به خوبی درک میکند که اثرات توزیعی تغییرات به
مهمی کمیت و جهت تغییرات است (ریدسما و همکاران2919 ،؛ هاپ و همکاران2990 ،؛
هنشر و همکاران .)2990 ،از آنجایی که الگوهای مرسوم اقتصادی-زیستی بر پایه تعداد
محدودی از کشتزارهای نماینده (معموالً  0تا  1عدد) استوار هستند MP-MAS ،تنوعی
بیشتر را در شرایط اقتصادی و زیستی-فیزیکی با نمایش منحصر به فرد کل نقشهها و
کشتزارها در نظر میگیرد.

1

- Biophysical Dynamics
- Endogenous Biophysical Dynamics
3
- Bio-Economic Modeling
4
- Whole-Farms
5
- Landscape Heterogeneity
2
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 )2تعامالت فضایی (فاصلهای) :1با نمایش جنبههای فضایی تولیدات کشاورزی،
اجازه پیوند الگوهای تصمیمگیری را با الگوهای زیستی-فیزیکی ساده فضایی میدهد.
 ) 9تعامالت اجتماعی :با نمایش تک تک خانوارها ،تعامالت مستقیم بین خانوارها میتواند
الگوسازی شود .این میتواند اشتراک دادهها در مورد فناوریهای نوین ،مبادالت دو سویه
منابع کمیاب و یا فرمهای معین فعالیتی خاص (نظیر نوع مصرف آب آبیاری) را شامل باشد.
MP-MAS

نرمافزار MP-MAS
متناسب با الگوی  ،MP-MASنرمافزار کامپیوتری  MP-MASدر دانشگاه  Hohenheimآلمان
طراحی شده است MP-MAS .با یک دسته از فایلهای ورودی کار میکند که در کارپوشههای
نرمافزار مایکروسافت اکسل سازماندهی شده است که در زمرهی الگوهای معروف به الگوهای مبتنی
بر عامل تغییرات پوشش و کاربری زمین ( 2)ABM/LUCCجای میگیرد .این الگوها اجزاء سلولی
را که نشاندهنده منظر 9هستند با اجزاء مبتنی بر عامل که نشاندهنده تصمیمگیری انسانها
هستند ،پیوند میزند (پارکر و همکاران .)2992 ،به گونه پیش فرض در  10 ،MP-MASفایل
اکسل برای ورود دادهها تعریف شده که برخی از آنها اختیاری است و در جدول  1نشان داده شده
است ScenarioManager.xls .برای اجرای سناریو و تبدیل فایلهای ورودی به فرمت ASCII0
استفاده میشود .هر فایل داده شامل دادههایی برای اجزایی مشخص از الگو است به استثنای
 BasicData.xlsکه شامل پارامترهایی است که در اجزا گوناگونی استفاده میشود .تعداد فایلهای
ورودی میتواند بسته به مورد استفاده ،گوناگون باشد .الگوهای مبتنی بر عامل تغییرات پوشش
کاربری زمین ( ،)ABM/LUCCدر دامنهای گسترده از زمینهها به کار میروند ،اما آنچه در همه
آنها مشترک است این است که عاملها ،تصمیمگیرندگان مستقلی هستند که هم اثرات متقابل و
هم ارتباطات و قدرت تصمیمگیری دارند که می توانند محیطی را که در آن قرار دارند را تغییر دهد
(شرینماکر و همکاران.)2990 ،
متغيرهاي توضيحی و مقياس آن
با توجه به اجزای مبتنی بر عامل MAS ،دارای  0سطح سلسله مراتبی است (شرینماکر و برگر،
:)2911
1

- Spatial Interaction
)- Agent-Based models of land use and land cover change (ABM/LUCC
3
- Landscape
4
)- American Standard Code for Information Interchange (ASCII
2
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عاملها نشاندهنده خانوارهای کشاورز هستند.
خوشههای جمعیتی گروههایی از عاملهای دارای منابع مشابه هستند که برای گروهبندی
الگوی مبتنی بر عامل استفاده میشود.
بخشهای (قطعههای) نوآور ،1نشاندهنده گروههایی از عاملها هستند که در زمان
پذیرش نوآوری در مزارع خود ،رفتارهای ارتباطی مشابه هستند.
جامعه نشاندهنده مرزهای ارتباط اجتماعی است .عاملها تنها در تعامل با دیگر
عاملهایی هستند که در یک جامعه مشابه قرار دارند.

با توجه به اجزاء سلولی MAS ،دارای دو سطح سلسله مراتبی است:
 پیکسل (سلول تصویری) نشاندهنده کوچکترین واحد منظر است .اندازه پیکسل بستگی
به تفکیکپذیری فضایی طرح زیستی-اقتصادی بکارگرفته شده در  MP-MASدارد .اندازه
ایدهآل پیکسل باید به اندازهای باشد که هر مزرعه به درستی در  MASنشان داده شده
باشد.
 نوع خاک گروههای پیکسلی هستند که حاصلخیزی مشابهی در خاک آنها وجود دارد.
بررسی اجمالی روند و زمانبندي الگو
روند  MASدر گامهای یک ساله است .در هر گام زمانی ،طرح تصمیمگیری عامل ،به  9مرحله
سرمایهگذاری ،تولید و مصرف میرود که در شکل  1نشان داده شده است .طرح زیستی-فیزیکی در
بین مراحل تولید و مصرف اجرا میشود و میتواند از بازههای روزانه تا ساالنه را بسته به خصیصه
زیستی-فیزیکی مشخص پیروی کند .سرمایهگذاری مربوط به استفاده از داراییهایی است که
بازدهای فراتر از یکساله دارند .تصمیمهای سرمایهگذاری بر مبنای بازده انتظاری بلندمدت و
قیمتها و نیز عرضه انتظاری منابع در آینده است .پس از سرمایهگذاری ،نقدینگی و داراییهای به
دست آمده هر عامل ،به روزرسانی میشود .هرچند عایدات  MASبه صورت یکساله است ،اما
محدودیتهای فصلی یا ماهانه عرضه ی نیروی کار و آب با استفاده از لحاظ کردن آنها به عنوان
محدودیتها در طرح تصمیمگیری عامل ،در نظر گرفته میشود.
در گام زمانی کنونی ،عامل با توجه به قیمتهای انتظاری کوتاه مدت و بازده ،منابع موجود را به
تولید تخصیص میدهد .بازده واقعی محصول ،بر اساس تصمیمهای تولید (انتخاب محصول و سطح
متغیر نهاده) و شرایط منابع (به صورت اختیاری ،تحت تأثیر سرمایهگذاری در دام ،خاک و حفاظت
- Innovation segments

1
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آب) برای هر قطعه شبیهسازی میشود .در نهایت ،بر اساس بازده واقعی شبیهسازی شده،
سود هر عامل خانوار را محاسبه میکند .بخشی از سود مصرف میشود و یا برای بازپرداخت بدهی
بکار میرود و مابقی به پس انداز افزوده میشود که میتواند برای سرمایهگذاری و یا تولید در گام
زمانی بعدی بکار رود.
MAS

طرح تصميمگيري

عامل1

نتیجه اعمال یک سیاست در بخش کشاورزی و اثرگذاری آن تا حد زیادی وابسته به چگونگی
واکنش بهرهبرداران نسبت به سیاست اعمال شده میباشد .واکنش بهرهبرداران نیز وابسته به شرایط
مزرعه ،نگرش و ویژگیهای فردی آنها میباشد .با توجه به اینکه امکان آزمون سیاستهای
گوناگون در محیط آزمایشگاه وجود ندارد و هر فرد سیاستگذار در بخش کشاورزی در پی آن است
که بتواند با اطمینان باالیی از نتایج اجرای سیاستهای مورد نظر و واکنش بهرهبرداران نسبت به
آنها آگاه شود ،امروزه این امر از راه برنامهریزی ریاضی مثبت )PMP( 2فراهم شده است؛ به بیانی
دیگر پیش از آنکه تصمیم به سیاستگذاری گرفته شود ،شبیهسازی واکنش احتمالی کشاورزان از
راه برنامهریزی ریاضی مثبت میتواند کمک مؤثری در راستای اتخاذ تصمیمهای صحیحتر قلمداد
شود.
روش مرسوم برای شبیهسازی تصمیمهای تولیدکنندگان به این صورت است که الگویی را که
محدودیتها ،فرصتها و اهداف را منعکس میکند ،ایجاد کرده و سپس بایستی آن را در فروض در
حال تغییر در مورد تولیدکنندگانی که از محیط سیاستگذاری اثر میپذیرند ،حل کرد .در این
روش که به برنامهریزیدستوری )NMP( 9معروف است ،وضعیت بهینه بررسی میشود و اثر
سیاستهای مورد نظر بر وضعیت بهینه بررسی میشود .حال آنکه در روش  PMPوضعیت کنونی و
الگوی کشت کنونی بهره برداران مد نظر قرار گرفته و اثر سیاستهای مورد نظر بر وضعیت کنونی و
نه وضعیت بهینه بررسی میشود (بخشی و همکاران MP-MAS .)1909 ،نیز بر اساس رهیافت
برنامهریزی ریاضی مثبت پایهگذاری شده است .در هسته سامانههای چند عامله ( ،)MASیک
ماتریس برنامهریزی ریاضی قرار دارد که تصمیمگیری خانوارهای کشاورز را با حل تکراری مسئله
محدودشده بهینهسازی ،شبیهسازی میکند ،MP-MAS .از یک الگویبرنامهریزی ریاضی بازگشتی
برای متناسب کردن ماتریس برای هر عامل بهره میبرد و این کار از راه به روزرسانی منابع عامل
نظیر زمین ،نیروی کار ،نقدینگی و ماشینآالت و نیز انتظاراتش نسبت به آب در دسترس ،بازدهی
1

- Agent decision module
- Positive Mathematical Programming
3
- Normative Mathematical Programming
2
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محصول و قیمتهای بازار در هر مرحله زمانی صورت میگیرد MP-MAS .بهینهسازی را به صورت
مثبت (توصیفی) )PMP( 1و نه دستوری ( )NMPبکار میبرد .جریان عادی بهینهسازی ،تصمیمهای
واقعی کشاورزان را شبیهسازیمیکند ،به بیانی دیگر ،برای کشاورزان تجویز نمیکند که چگونه
تولیدات شان را با توجه به منابع مشابه افزایش دهند (شرینماکر و برگر .)2911 ،بر اساس ادبیات
موضوع در هازل و نورتن ( ،)1051مسئله عمومی بهینهسازی به صورت زیر فرموله میشود:
Max Z = ∑ cjXj j=1, 2, ..., n
()1
Subject to:
∑aijXj ≤ bi
i= 1, 2, .., m and j= 1, 2, ..., n
Xj ≥ 0
j= 1, 2, ...,n
که  Zهدف خانوار کشاورز ،تابعی خطی از فعالیتهای جایگزین کشاورزی ( )Xjنظیر کاشت
گیاهان ،پرورش حیوانات ،اجاره نیروی کار ،مصرف غذا و پذیرش فناوریهای نوین بوده و  cjنیز
بازده انتظاری هر واحد از فعالیت  jمیباشد .ضرائب فنی  aijمقادیر مورد نیاز برای منبع  biهستند
تا بتوان یک واحد از فعالیت  Xjرا تولید کرد .محدودیتهای منابع میتواند شامل محدودیتهای
قوی (زمین ،عرضه نیروی کار و نقدینگی) و نیز محدودیتهای نرم (محدودیت در دادهها و
دسترسی به بازار) باشد .در این مطالعه ،تابع هدف به صورت رابطه ( ،)2تبیین شده است
(شرینماکر و برگر:)2911 ،
(Max Z= a×Out - b×INP + c×AUT + e×FUT - FIX )2
در این رابطه OUT ،بردار مقدار محصول تولید و فروخته شده به قیمت  INP ،aبردار مقدار
نهاده مورد نیاز مصرفی به قیمت 𝑏 است .اختالف بین این دو عبارت ،مقدار درآمد ناخالص نقدی را
نشان میدهد .افزون بر این AUT ،بردار مقدار محصول خودمصرفی کشاورز از بخشی از تولید با
قیمت بازاری  cو  FUTعایدی انتظاری یکنواخت سالیانه کشاورز از سرمایهگذاریهایش با قیمت e
و  FIXهزینههای ثابت است.
حال اگر  PURمقدار محصوالت غذایی خریداری شده با قیمت بازاری  dباشد ،انتظار میرود که
مبلغ هزینههای خرید مواد غذایی از کسر هزینههای نهادههای ثابت و متغیر از درآمد کشاورز
(عامل) بیشتر نباشد:
a×Out - b×INP + c×AUT + e×FUT – FIX ≥0
()9
با توجه به اینکه  PURدر تابع هدف ظاهر نخواهد شد میتوان در قالب یک محدودیت ،به این
صورت که هزینههای نقدی از درآمدهای نقدی بیشتر نشود ،تعریف کرد.
- Descriptive

1
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اگر  ACTرا مجموعهای از فعالیتهای تولیدی جایگزین و  YLDماتریسی از سطوح بازدهی هر
واحد باشد ،کل مقدار محصول تولیدشده ( )Outو خودمصرفی ( )AUTنمیتواند از دامنه امکانات
تولید که به صورت ماتریس بازدهی تولید و مجموعه فعالیتهای ممکن تولیدی تعریف شده
بزرگتر باشد که در رابطه ( )0نشان داده شده است:
OUT + AUT - YLD×ACT ≥ 0
()0
همچنین با توجه به رابطه ( ،)0سطوح نهاده مصرفی نمیتواند از ماتریس موجودی نهادهها
( )AVIبیشتر باشد:
ACT × INP ≤ AVI
()1
و در نهایت ،تمامی متغیرهای تصمیم بایستی مثبت باشند که در رابطه ( )1نشان داده شده
است:
OUT, INP, AUT, YLD, FUT, FIX, ACT, PUR, AVI ≥ 0
()1
الگوریتم بهینهسازی ،مقادیری برای  Xjمییابد که بیشترین مقدار برای  Zبدون نقض
محدودیتهای منابع بدست آید.
عامل و منظر
در  ،MP-MASهر خانوار کشاورز در منطقه مورد مطالعه ،نشاندهنده یک عامل محاسبهگر
منفرد در الگو است ،بنابراین ،عاملهای زیادی در الگو وجود دارد چرا که در واقع خانوارهای
کشاورز زیادی وجود دارد .عاملها صاحبان نهادههایی نظیر نیروی کار خانوادگی ،زمین کشاورزی و
باغ های میوه هستند .منابع در دسترس هر عامل از طریق پیمایش تصادفی در بین خانوارهای
کشاورز در منطقه مورد مطالعه بدست میآید .تصمیمگیری هر عامل خانوار کشاورز با حل یک
تابلوی برنامهریزی ریاضی ( )MPشبیهسازی میشود .یک تابلوی کلی  ،MPبرای تمامی عاملها
مشخص میشود حال آنکه نرمافزار  MP-MASمقدار نهادههای موجود (یعنی مقادیر سمت راست)،
ضرائب فنی و سایر ضرائب ماتریس را برای هر عامل منفرد تعدیل و تنظیم میکند .تابلوی ،MP
تمامی تصمیمات جایگزین را در طول دوره یک ساله کنترل میکند .تصمیمهای کاربری اراضی در
ابتدای یک دوره اتخاذ میشود در طول همان سال نمیتواند دوباره تعدیل شود (شرینماکرز و
همکاران.)b2990 ،
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نياز آبی گياه و بازدهی محصول
بازدهی محصول با استفاده از نرمافزار  CropWat 8طراحی شده توسط سازمان خواربار و
کشاورزی ملل متحد ( )FAOالگوسازی خواهد شد که تمامی دادهها از پایگاه دادههای ،FAO
نرمافزار  CLIWAT2و نیز وزارت جهاد کشاورزی ،قابل دسترس است (اسمیت1002 ،؛ کالرک و
همکاران .)1005 ،نیاز آبی گیاه ( )CWRبرای محصول  cدر ماه  ،mاز ضریب محصول (،)Kc
پتانسیل تبخیر و تعرق ( )ETOو منطقه کشت ( )Areaبدست میآید:
CWRcm = Kccm × ETOm × Areacm
() 1
 CWRهمچنین ،از مقدار آبیاری ( )IRRو بارندگی میتواند برآورد شود که بسته به مرحله رشد
گیاه ،برای تعیین سهم بارندگی واقعی در دسترس محصول ،تبدیل به بارندگی مؤثر ( )ERمیشود.
 ETOتابعی از شرایط آب و هوایی محلی و مقادیر ماهانه است که از نرمافزار CLIMWAT2
طراحی شده توسط مرکز مدیریت و توسعه ( )AGLWو نیز منابع طبیعی و محیط زیست
( )SDRNسازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( )FAOقابل استخراج است .مقدار  Kcاز
دادههای وزارت جهاد کشاورزی و نیز مقادیر استاندارد نرمافزار  CropWatقابل برآورد است.
مقدار واقعی عرضه آب ( )CWSبرابر است با:
CWScm = ERcm + IRRcm
() 5
اگر از خارج قسمت نسبت عرضه آب محصول به نیاز آبی آن در طول تمام ماهها میانگین گرفته
شود ،رابطه ( )0بدست میآید:
Krc = (1/m×∑(CWScm/CWRcm) | CWRcm > 0
( )0
الگوی رشد گیاه فرض میکند که اگر  Krاز  9/1کمتر باشد ،بازدهی گیاه از بین میرود و اگر
 Krبیشتر یا مساوی  9/1باشد ،برای شبیهسازی بازدهی واقعی محصول ( ،)Ycمقدار  Krضرب در
پتانسیل بازدهی محصول ( )YPOTمیشود:
Yc = Krc × YPOTc
if Krc ≥ 0.5
()19
0
if Krc ≥ 0.5
شماي كلی نرمافزار MP-MAS
رویکرد سامانههای چند عامله ،رویکری مناسب برای تبیین ناهماهنگیها ،اثرات متقابل و
پویاییهای بین منظر و عاملها هستند .ترکیب این سامانه با برنامهریزی ریاضی ،یک ابزار مستحکم
برای شبیهسازی تصمیم گیری خانوار کشاورز در زمان تغییرات محیطی را ارائه میکند .در شکل ،2
مراحل انجام اینکار به همراه نرمافزارهای مورد استفاده در هر بخش نشان داده شده است.
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منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش ،شهرستان بابلسر واقع در استان مازندران در ایران است.
بابلسر با پهنه  1919هکتار در مصب رودخانه بابلرود و در کرانه جنوبی دریای خزر و در  12درجه
و  90دقیقه و  99ثانیه طول جغرافیایی و  91درجه و  09دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد .در
سال زراعی  1909مقدار آب مصرفی بخش کشاورزی شهرستان بابلسر حدود  999میلیون
مترمکعب بوده است .وسعت سطح زیر کشت محصوالت زراعی این شهرستان  22951و سطح زیر
کشت محصوالت باغی  9919هکتار است (وزارت جهاد کشاورزی.)1901 ،
نتایج
نمونههای مورد بررسی در گردآوری دادههای مورد نیاز در این پژوهش شامل بهرهبرداران
محصوالت کشاورزی فعال در شهرستان بابلسر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد مورد نیاز
آن  902نفر شامل  209نفر زارع و  192نفر باغدار تعیین شده است که به گونه تصادفی از سطح
مزارع و نیز مراکز خدمات کشاورزی شهرستان انتخاب شده است .دادههای توصیفی بهرهبرداران
شامل سن ،تجربه ،سطح زیر کشت ،تحصیالت ،شرکت در کالسهای ترویجی ،دریافت تسهیالت
بانکی و استفاده از روشهای نوین آبیاری در جدول  2نشان داده شده است .میانگین تمامی این
متغیرها بجز تحصیالت در بین باغداران نسبت به بهرهبرداران بیشتر بوده است .متیغرهای دریافت
تسهیالت و استفاده از روشهای نوین آبیاری بیشترین ضریب تغییرات را چه در بین نمونههای
باغدار و چه در بین زارعین و حتی در کل نمونهها داشته که نشان از ناهمگنی بیشتر این دو متغیر
در بین بهرهبرداران دارد .در شهرستان بابلسر ،کشت محصوالت گندم ،سویا و کلزا به صورت دیم
است .محصوالت آبی منطقه شامل شلتوک ،مرکبات و توتفرنگی است.
جدول  9نتایج بدست آمده از شبیه سازی تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی شهرستان با
استفاده از الگوسازی تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از سامانههای چندعامله
مبتنی بر برنامهریزی ریاضی ( )MP-MASتا  99سال آینده را در شهرستان بابلسر نشان میدهد.
سال پایه در این مطالعه ،سال  1901بوده و انتخاب دوره  99سال به دلیل انطباق با بیشترین
طول دوره محصوالت باغی کشت شده یعنی مرکبات است .با توجه به نتایج پژوهش ،پیشبینی
می شود که محصوالت شلتوک محلی با نشاء سنتی ،شلتوک پرمحصول با نشاء سنتی ،سویا ،کلزا و
گندم از الگوی کشت خارج می شوند .سطح زیر کشت محصول شلتوک محلی با نشاء مکانیزه
از 9119هکتار به  0111هکتار خواهد رسید و با رشد  295/01درصد روبرو خواهد شد .همچنین،
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سطح زیر کشت محصول شلتوک پرمحصول با نشاء مکانیزه  509هکتار به  0099هکتار افزایش
خواهد یافت ،به بیانی دیگر 900/95 ،درصد رشد خواهد داشت.
نتایج پژوهش نشان دادند که مقدار سطح زیر کشت محصول توتفرنگی با رشدی معادل
 111/19درصدی از  119هکتار به  1155هکتار خواهد رسید .همچنین سطح زیر کشت محصول
مرکبات از  2001هکتار به  9001هکتار خواهد رسید و رشدی  19/90درصدی را تجربه خواهد
کرد .وسعت اراضی کشاورزی زراعی و باغی شهرستان بابلسر در سال زراعی  1900-01به ترتیب
 11199و  9101هکتار بوده است که با توجه به نتایج شبیهسازی در پژوهش ،وسعت اراضی زراعی
و باغی به ترتیب به  10111و  1159هکتار خواهد رسید .به این ترتیب ،وسعت اراضی زراعی
 10/01درصد کاهش و اراضی باغی  10/10درصد افزایش خواهند داشت .جدول  0نتایج بدست
آمده از برآورد تأثیر تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی بر اشتغال نیروی کار در بخش
کشاورزی در شهرستان بابلسر طی  9دهه آتی را نشان میدهد .با توجه به یافتههای پژوهش ،تعداد
فعالین نیروی کار در کشت ارقام محصول برنج ،از  109102نفرروز به  911591نفر کاهش مییابد.
همچنین 02259 ،نفرروز نیروی کار فعال در کشت محصوالت دیم سویا ،کلزا و گندم خارج
خواهند شد .بنابراین ،نیروی کار فعال در زیربخش زراعی از  152011نفرروز به  911591نفروز
تقلیل مییابد و اشتغال در زیربخش زراعی شهرستان  91/0درصد کاهش خواهد یافت.
با توجه به جدول  0در زیربخش باغی ،مقدار نیروی کار فعال در تولید محصول مرکبات از
 299009نفرروز نیروی کار به  921109نفرروز افزایش خواهد یافت .همچنین ،در تولید محصول
توتفرنگی ،مقدار نیروی کار فعال از  191999نفرروز نیروی کار به  1919150نفرروز افزایش
خواهد یافت .بنابراین ،برآورد تعداد نیروی کار شاغل در تولید محصوالت باغی از  191009نفرروز
به  1955910نفرروز افزایش خواهد یافت ،به بیانی دیگر ،اشتغال در بخش تولید محصوالت باغی
 01/01درصد رشد خواهد داشت .همچنین ،اشتغال در بخش محصوالت زراعی و باغی شهرستان
بابلسر از  1250011نفرروز به  1111291نفر روز خواهد رسید و در مجموع  011109نفرروز و یا
 91/12درصد تعداد نیروی کار فعال در بخش کشاورزی منطقه افزایش خواهد یافت .جدول 1
تغییرات ارزش افزوده در طول دورهی شبیهسازی را نشان میدهد.
با توجه به نتایج پژوهش در جدول  1با وجود حذف محصوالت زراعی گندم ،سویا و کلزا ،به
دلیل توسعه کشت مکانیزه ی ارقام برنج ،ارزش افزوده ناشی از تولیدات بخش زراعی در اثر تغییر
پوشش کاربری اراضی طی  9دههی پیش رو در شهرستان بابلسر ،تغییری محسوس نداشته و
نزدیک به  115میلیارد تومان خواهد بود ،اما در بخش باغبانی ،برآورد ارزش افزوده ایجادشده از
تولید توتفرنگی از  11/252میلیارد تومان به  92/911میلیارد تومان خواهد رسید .همچنین،
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برآورد ارزش افزوده تولید مرکبات نیز با رشدی  29/01میلیارد تومانی از  91/922به 19/002
میلیارد تومان خواهد رسید .در ضمن پیشبینی میشود تا برآورد مجموع ارزش افزوده فعالیت
باغداری از  12/990به  02/505میلیارد تومان خواهد رسید.
پیشنهادها
یافتههای پژوهش حاکی از آن است که کشت محصول زراعی گندم از منطقه حذف خواهد شد
و اراضی آن به اراضی باغی تبدیل خواهد شد .بنابراین ،اگر دولت میخواهد هدف خودکفایی در
محصوالت استراتژیک را همچنان ادامه دهد پیشنهاد میشود تا دولت با اتخاذ سیاستهای حمایتی
کارآمد از زیربخش زراعت بویژه محصول گندم و برنج؛ نظیر قیمتهای تضمینی ،تسویه مطالبات
گندم کاران و یا کنترل واردات این محصوالت در زمان عرضه این محصوالت ،بر انگیزههای کشاورز
برای ادامه تولید این محصوالت و عدم تغییر پوشش اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد چراکه
اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باعث میشود کشاورزان در انتخاب نوع کشت
با بالتکلیفی مواجه باشند ،ضمن اینکه ممکن است بنا بر قانون عرضه و تقاضا ،به سمت کشتهای
جایگزین مانند کشت یونجه بروند که این محصول در هر هکتار  11هزار مترمکعب آب مصرف می-
کند در حالی که گندم در همین مقدار مساحت  1هزار مترمکعب آب نیاز دارد که این تصمیم هم
کشاورز و هم محیط زیست را متضرر میسازد.
با توجه به یافتههای این پژوهش ،با وجود آنکه به دلیل تغییرات الگوی کشت در محصوالت
زراعی و حذف برخی محصوالت تعداد اشتغال نیروی کار در این زیربخش به مقدار  211100نفرروز
کاهش مییابد ،اما به دلیل گسترش باغات مرکبات اشتغال افراد به مقدار  121199نفرروز و به
دلیل گسترش باغات توتفرنگی اشتغال افراد به مقدار  110150نفرروز افزایش مییابد ،به بیانی
دیگر ،خالص تغییرات اشتغال طی  9دههی آتی برابر با  011109نفرروز خواهد بود .بنابراین،
پیشنهاد می شود تا دولت با افزایش تسهیالت اعطایی به زیر بخش باغبانی در اراضی کمبازده ،برای
افزایش تول ید این نوع از محصوالت گام مؤثرتری بردارد چراکه کشت محصولی مانند توتفرنگی به
شدت به استفاده از نیروی کار وابسته است به گونهای که نزدیک به  119تا  199نفر روز در هر
هکتار نیاز به نیروی کار دارد و به لحاظ فنی نیز عملیات کشت ،نگهداری و بهرهبرداری آن از
شهریور تا تیر سال بعد بوده و میتواند  19ماه نیروی کار را فعال نگه دارد ،بنابراین فرصت بسیار
مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار مخصوصاً برای بانوان ایجاد میکند .افزون بر این ،با توسعه اراضی
برای کشت توت فرنگی ،امکان صادرات به بازارهای هدف محصوالت باغی نظیر کشورهای روسیه،
آسیای میانه ،عراق و قطر را ایجاد میکند که میتواند عرضهی پایدار و ارزآوری بسیار خوبی را
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داشته باشد .البته ،مشکل اصلی در صادرات این محصوالت به کشورهای روسیه ،آسیای میانه و قطر
فقدان بستهبندی مناسب و سیستم حمل و نقل به هنگام است چرا که محصول توتفرنگی بیشینه
یک هفته پس از برداشت بایستی به مصرف برسد .این در حالی است که سیستم حمل و نقل
زمینی این پتانسیل را برای صادرات محصول توتفرنگی ندارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود دولت
ضمن امضای اسناد راهبردی تجارت محصوالت کشاورزی بین ایران و کشورهای بازارهای هدف
ن ظیر روسیه ،قطر ،آسیای میانه ،در درجه اول خطوط هوایی مناسب به کشورهای فوق را ایجاد کند
و در درجه دوم صنعت بسته بندی محصوالت کشاورزی ایران را متحول کند .چراکه چندین دهه
است صادرات محصوالت کشاورزی ایران از نبود صنعت بستهبندی برای محصوالتی نظیر خرما،
پسته ،زعفران ،آبزیان و غیره ضررهای جبرانناپذیری را متحمل شده و بازار هدف خود را به
کشورهایی نظیر ترکیه و آمریکای التین واگذار کرده است.
سپاسگزاری
بدین وسیله از حمایتهای مالی معاونت پژوهشی دانشگاه زابل که هزینهی چاپ مقاله را از
محل کد پژوهانه  UOZ-GR-9618-103پرداخت شد ،قدردانی میشود.
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پیوستها
جدول  -1مرور فایلهاي ورودي در MP-MAS
محتویات

انتخابی

نام فایلهای اکسل

شرایط اولیه

تولید جامعه عامل (اعضا خانوار در سنین گوناگون ،داراییها و
نقدینگی گوناگون مزرعه و سایر مشخصات عامل).
تمامی دادههای فضایی شامل مرزهای حوضه آبریز ،موقعیت عاملها
و نقشههای کشاورزی
تعریف شبکه های گسترش نوآوری و تعیین مقدار گسترش ابتدای
شبیهسازی برای هر شبکه

خیر

Population

خیر

Map

خیر

Network

خیر
بله

BasicData
CropWat

پارامترهای ثابت

یک تابلوی عمومی برنامهریزی ریاضی (برنامهریزی خطی عدد
صحیح مختلط ( ))MILPبرای شبیهسازی تصمیمگیری عاملها

خیر

Matrix

مقدار پارامترهای پایه مورد استفاده در اجزا گوناگون الگو
نیاز آبی ماهانه برای هر فعالیت زراعی موجود در تابلو  MPو کارایی
روشهای گوناگون آبیاری.
تعریف توزیع آب در بین عاملها (حق آبه).

پویاییهای الگو

برای ایجاد فایلهای ورودی و مدیریت آزمایشهای شبیهسازی
استفاده میشود

خیر

ScenarioManager

مقدار آب آبیاری و بارندگی در هر ماه و برای هر سال از اجرای
شبیهسازی.
بازدهی ساالنه ،نهادههای متغیر و نیازهای سرمایهای محصوالت
چندساله.
بازدهی ساالنه ،نهادههای متغیر و نیازهای سرمایهای مزرعه حیوانات.
پویایی حاصلخیزی خاک و واکنش بازدهی محصول به مواد غذایی
خاک.
کلیه اطالعات قیمتی در خصوص تابع هدف تابلوهای  :MPقیمت-
های خرید نهادههای کشاورزی ،قیمتهای فروش سر مزرعه ،و نرخ
دستمزد نیروی کار خارج از مزرعه.
عرضه نیروی ک ار برای هر سن از یک عضو خانوار عامل و تعیین
پویاییهای جمعیت نظیر احتماالت مرگ و میر و زاد و ولد.

مأخذSchreinemachers et al., 2009a :

بله

WaterRights

بله

Routing

بله

Perennials

بله
بله

Livestock
Soils

خیر

Market

خیر

Demography
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جدول  -6آمارههاي توصيفی نمونههاي بهرهبردار مورد بررسی در پژوهش
نوع
بهره-
بردار

زارع

کل

دریافت
تسهیالت
11/55

11/55
9/09

تجربه

سطح
زیر
کشت

تحصیالت

میانگین

19/19 00/01

9/92

1/29

9/15

ضریب
تغییرات

9/11

9/00

9/01

9/11

9/19

9/09

میانگین

12/50 01/51

2/50

1/12

9/01

09/11

12/19

ضریب
تغییرات

9/21

9/01

9/01

9/11

1/11

1/10

9/01

میانگین

19/99 02/10

9/92

1/10

9/12

01/91

19/11

ضریب
تغییرات

9/01

9/00

9/10

9/01

1/91

9/00

آماره

باغدار

شرکت
در
کالس
ترویج

سن

9/20

استفاده از
روش نوین
آبیاری

مأخذ :یافتههای پژوهش؛ * :اعداد به درصد میباشند.
جدول  -3نتایج بدست آمده از شبيهسازي تغييرات پوشش كاربري اراضی كشاورزي شهرستان
بابلسر تا سال  1462با استفاده از الگوي ( MPMASواحد :هکتار)
نوع محصول

زراعی

باغی

نام محصول

سطح زیر کشت
شبیهسازیشده

سطح کشت سال
1901

درصد تغییر در سطح زیر
کشت

شلتوک محلی سنتی

9

1111

-199

شلتوک محلی مکانیزه

0111

9119

295/01

شلتوک پرمحصول
سنتی

9

9119

-199

شلتوک پرمحصول
مکانیزه

0099

509

900/952

سویا

9

195

-199

کلزا

9

299

-199

گندم

9

1119

-199

توتفرنگی

1155

119

111/19

مرکبات

9001

2001

19/90
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جدول  -4برآورد تغييرات مقدار اشتغال نيروي كار در بخشهاي گوناگون زراعی و باغی
شهرستان بابلسر تا سال  1462با استفاده از الگوي ( MPMASواحد :نفرروز)
نوع
محصول

زراعی

نام محصول

تعداد نیروی کار فعال
در زمان کنونی

تعداد نیروی کار فعال مورد انتظار در
دهههای آتی

برنج محلی سنتی

255519

9

برنج محلی مکانیزه

51919

211101

برنج پرمحصول سنتی

100019

9

برنج پرمحصول مکانیزه

29110

191109

سویا

21111

9

کلزا

1209

9

گندم

11215

9

جمعیت نیروی کار فعال در زیربخش زراعی

152011

911591

توتفرنگی

191999

1919150

مرکبات

299009

921109

جمعیت نیروی کار فعال در زیر بخش باغی

191009

1955910

باغی
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جدول  -2تغييرات مقدار ارزش افزوده ایجادشده در بخشهاي گوناگون زراعت و باغبانی
شهرستان بابلسر در اثر تغيير پوشش كاربري اراضی (واحد :ميليارد تومان)
نوع
محصول

زراعی

باغی

نام محصول

مقدار ارزش افزوده کنونی
از تولید محصوالت

مقدار ارزش افزوده مورد انتظار از
تولید محصوالت

برنج محلی سنتی

12/115

9

برنج محلی مکانیزه

91/225

111/192

برنج پرمحصول سنتی

10/511

9

برنج پرمحصول مکانیزه

11/090

11/092

سویا

1/121

9

کلزا

9/201

9

گندم

2/90

9

کل ارزش افزوده ایجادشده
در بخش زراعت

115/009

115/190

توتفرنگی

11/252

92/911

مرکبات

91/922

19/002

کل ارزش افزوده ایجادشده
در بخش باغداری

12/990

02/505

مأخذ :یافتههای پژوهش
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سرمایه گذاری در دام ،خاک و حفاظت آب
شرایط اولیه منابع

به روز رسانی شرایط منابع

تصمیمات مصرف

عایدی محصول

به روز رسانی نقدینگی و
داراییها
تصمیمات تولید

تصمیمات سرمایهگذاری

شرایط نهایی منابع

شکل  -1تعامالت انسانی-محيطی در ( MP-MASشرینماكرز و برگر.)6211 ،

طرح تصمیمگیری عامل

طرح زیستی-فیزیکی

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /11شماره  /4زمستان (1318صص)621 -612
مراحل الگوسازی

 ) 1تجزیه و تحلیل آماری
or Stata
دادههای واقعی

نمودار جریان شبیهسازی
رفته

نرمافزارهای به کار

اطالعات خاک و
محصوالت کشاورزی
تولیدی

بررسی اطالعات خانوار
کشاورز

612

تجزیه و تحلیل داده و تعیین ضریبهای مدل

Microsoft Excel

Microsoft Excel or Stata

 )2ایجاد فایل های ورودی
Microsoft Excel

عاملها

شبکهها

موقعيت
عامل و
زمين

خاکها

بازارها

محصوالت

مدیریت سناریو و تبدیل فایل به فرمت ASCII

 )9طراحی نرمافزار الگوی

ایجاد عاملهای
تصادفی

or ArcView GIS,
CropWat and NetWat

Visual Basis

COINS
MPMAS Solver

سامانه چندعامله ()MAS
تجربیات شبیهسازی

 ) 0تجزیه و تحلیل خروجی

Stata or MatLab

تجزیه و تحليل نتایج شبيهسازي

شکل  -6نمودار جریان الگوي  MP-MASهمراه با نرمافزارهاي بکار رفته (شرینماكر.)6222 ،
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