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 پیشگفتاس

ِ   ا ّا هذت ُ   ،کـیَس ّیای آبشییض    ػت کِ آطیش خغش ًابَدی رخایش آبیی دس بیـی ش حَ ی فیتت   بیِ ٍییظ
ُ   اُفتهشکضی ایشاى بِ كذا دس آهذُ اػت.  اص  بؼییاسی ؿیذى   ّیای آ  صیشصهیٌیی، خـی     ؿیذیذ ػیهش

ِ  ؿذى تاال  ّا، خـ  قٌات ِ   ّا، دسیاچی ِ    ٍ ّویِ   ،سهی   ّیای کین   ّیا ٍ سٍدخاًی ای  ّویِ ًـیاى اص فاخقی
 دلیل ػیَ  ِ ای کِ بِ بَهی ًاگَاسی بش خای خَاّذ گزاؿت. فاخق الَقَؿ داسد کِ تبقات صیؼت قشیب

ٍخَد آهذُ ٍ اداهِ حییات ٍ هقیـیت هشدهیی سا بیِ خغیش      ِ هذیشیت آ  دس چٌذ دِّ اخیش دس کـَس ب
 اًذ.  آبی ػشافشاصاًِ صیؼ ِ ّضاس ػال با پذیذُ کن اًذاخ ِ کِ بیؾ اص ػِ

ّضاس ِ بشیذُ اص فشٌّگ ایشاًی کِ اسصؽ هٌابـ آبی کـَس سا ًِ دس ساػ ای حهؼ توذى ػ اىػْن هٌْذػ
پَؿی ًیؼیت.   اًذ، قابل چـن ػالِ ایي ػشصهیي، بلکِ دس تبذیل آى بِ کاهشٍایی یکی دٍ ًؼل پیًَذ صدُ

فلَم هققَل ٍ  ػال تحلیل ٍ کٌکاؽ دس ػاص، بیؾ اص ػی ل ػشًَؿتئدس گزؿ ِ الصهِ اخ ْاد دس هؼا
شبیی سا دس پشًٍیذُ   اها ایٌ  ّش کغ کِ پٌح یا ؿؾ ػال تحلیل فلیَم هٌقیَل اص هٌیابـ      ،هٌقَل بَد

خایگضیي فقتًییت ٍ   ؛خَد داؿت، خَد سا كاحب هذسک داًؼ ِ ٍ تلَسات ؿَْدی ایي کاسؿٌاع
گیشدد. اییي کاسؿٌاػیاى ّیش کیذام بیِ صفین خیَد ػیقی دس اسائیِ ساّکاسّیا ٍ             هحاػبات هیَسدی هیی  

خلییق  ػت کِ ههاّیوی ًؾییش الگیَی کـیت، ت   ا ّایی بشای هلشف بْیٌِ آ  داسًذ. اص ایٌدا حل ساُ
ِ بیِ هغالبیِ ّض   تیَخْی  یپایاى فش ِ بیشای ایدیاد تقیادل بییي فش یِ ٍ تقا یا ٍ بی        هٌابـ، تَػقِ بی  یٌی

بِ فٌَاى اّشم کیاّؾ هلیشف  دس ادبییات ػیاػیی، کـیاٍسصی ٍ اق لیادی کـیَس        ، 1آ  یگضیٌیخا
 کٌذ.  خَدًوایی هی

ِ اكیت  الگیَی کـیت    باسُ ؾشّا دسً اص ػَی ایي کاسؿٌاػاى اًبَّی اص اؽْاس ّیا ٍ هقیاالت    دس سػیاً
ّایی کِ دس گه اسّا ٍ ًَؿ اسّا دسباسُ ایٌکِ چِ بکاسین ییا   . اًذک تأهل دسباسُ تَكیِؿَد هـاّذُ هی

گییشی ٍ   دّذ کِ پیچیذگی ٍ هتحؾات ه قیذد  یشٍسی بیشای تلیوین     ؿَد، ًـاى هی ًکاسین اسائِ هی
ِ   ا لیب ٍ تَكیِ بِ کـت هحلَالت هخ لف، چٌذاى کِ باییذ هیَسد تَخیِ ًیؼیت      تلیَسات   بیش پایی

هقالِ حا ش بیا ٍقیَف بیش اییي     ذاسًذ. ًهحاػباتی  پـ َاًِ هٌغقی ٍ اًذ ٍ كادس ؿذُؿَْدی ٍ احؼاػی 
 صیش تْیِ ؿذُ اػت:  ّای ّا ٍ پاػخ بِ پشػؾ کاػ ی

 چِ هقیاسّایی بشای تلوین      ُ ٍسی آ  قابیل ؿٌاػیایی    گیشی دسبیاسُ الگیَی کـیت، اص هٌؾیش بْیش
 ّؼ ٌذ؟

                                                 
 .سٍصی قیوت آ  هقادل قیوت خایگضیٌی آى خَاّذ بیَد  ،ّای آبشیض با بیتى هٌهی دس ّش ی  اص حَ ًِگاسًذگاى بش ایي فقیذُ اًذ  -1

یی دیگیش خبیشاى ٍ   ّیا  سٍؽداؿ ین بایذ با آ  آٍسدُ اص خایی دیگش ٍ ییا   آبی سا کِ قبتً فقظ با كشف ّضیٌِ اػ خشاج اص صیشصهیي بش هی

ػوت بحشاًی دس حشکت ّؼ ٌذ آیا ًبایذ ّایی کِ بِ  دس دؿت بشابش ّضیٌِ بشداؿت قبلی اػت. ّا دُخایگضیي کٌین. ایي ّضیٌِ خایگضیي، 

 ؿَد؟بِ تذسیح اثش قیوت خایگضیٌی سا دس قیوت فشٍؽ آ  لحاػ 
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 ٍسی آ ( دسباسُ هحلَالت هٌ خیب   ّای بْشُ سّای هخ لف الگَی کـت )ؿاخقهقیا کاسبشد
 دّذ؟ چِ ً ایدی سا بِ دػت هی

 ِؿذُ دسباسُ الگَی کـت، چیِ پیاهیذّای اخ ویافی ٍ اق لیادی دس پیی خَاٌّیذ        ّای اسائِ تَكی
 داؿت؟

 سوش کاس و هخاطثاى

اعتفات الصم بشای هحاػبِ هقیاسّیا،   ّا ٍ ای اػت. دادُ سٍؽ اكلی تحقی  هب ٌی بش هغالقات ک ابخاًِ
ّای هشتبظ )فاسػی ٍ اًگلیؼی(،  ّای فاسػی ٍ اًگلیؼی(، هقاالت ٍ گضاسؽ اص ػِ هٌبـ ایٌ شًت )ٍبگاُ

گهت ٍ گَ با خبشگاى ٍ كادسکٌٌذگاى کـاٍسصی گشدآٍسی ؿذُ اػیت. دس هشاحیل اٍلییِ تحقیی  ٍ     
ّیا   ی آؿکاس گشدیذ. اص خولِ ایي هحذٍدیتّای هخ له خؼ دَ بشای یاف ي اعتفات الصم، هحذٍدیت

داخلیی ٍ خیاسخی اؿیاسُ    ؿذُ دس هٌیابـ   ی ٍ اعتفات گضاسؽّای داخل تَاى بِ اتکاًاپزیشی قیوت هی
ّیای كیادساتی هبٌیا قیشاس گییشد. افیذاد ٍ        ّا ػبب ؿذ کِ قیوت کشد. بشای ًوًَِ، ایي قبیل هحذٍدیت

ّای هٌابـ هخ لف اً خیا  ؿیذُ اػیت. دس     دادُ ٍ تلهی هحاػبات، بش پایِ هذاقِ  اسقام هٌؾَسؿذُ بشای
هدوَؿ تتؽ ؿذ افیذاد ٍ اسقیام، اص هٌیابـ ٍ هٌیاع  هخ لیف گیشدآٍسی ؿیًَذ تیا ً یایح هحاػیبات،           

 هقٌاداستش باؿٌذ. 

گیشاى ٍ کاسؿٌاػیاى دٍل یی تیا     این. ًخؼت، تلوین دس تْیِ ایي هقالِ بِ دٍ گشٍُ اص هخاعباى ًؾش داؿ ِ
ش هبیاًی ٍ  ای هاًٌذ الگَی کـت، بی  ّای خَد سا دسباسُ هقَلِ پیچیذُ ّا ٍ تَكیِ  ذ تلوینبایبذاًٌذ کِ ً
ػاالساى بِ تَكیِ ٍ تحویل الگَی کـیت هیَسد ًؾیش     چٌاًچِ دیَاى اػ َاس ػاصًذ ٍّای ؽاّشبیٌاًِ  پایِ

شختف هیل یا ٍ چٌاًچِ ً یدِ هحاػبات ب ،کٌٌذ خَد بِ کـاٍسصاى اقذام کٌٌذ حذاقل بذاًٌذ کِ چِ هی
گشٍُ دٍم، کـاٍسصاى ٍ صاسفیاى   سا داؿ ِ باؿٌذ. هکاؿهات ؿَْدی ایـاى بَد تَاًایی پزیشف ي ٍاققیت

ّای ایي ٍ آى  گیشی ٍ ًقذ تَكیِ تَاًذ بشای استقای آگاّی ٍ کو  بِ تلوین ّؼ ٌذ کِ ایي هقالِ هی
 قابل اػ هادُ باؿذ.  

 های ههن یادآوسی

 کـت، بِ فَاهل هخ لهی بؼ گی داسد ٍآًچِ کیِ دس اییي ًَؿی اس بیِ     گیشی دسباسُ الگَی  تلوین
ٍسی آ  بِ فٌَاى یکیی   ؿَد، تٌْا بِ بْشُ فٌَاى هقیاسّای الگَی کـت، ؿٌاػایی ٍ تَكیف هی

 گیشی دسباسُ الگَی کـت ًؾش داسد.  اص فَاهل تلوین

 ُّای  آبشیض(، ٍ دیذگاُ )بشای ًوًَِ دس هقیاع گیاُ، هضسفِ ٍ حَ ِ  ٍسی آ  ه أثش اص هقیاع بْش
گزاساى(، هقاًی ٍ هبیاًی ػیٌدؾ    ؿٌاػاى، کـاٍسصاى، هذیشاى ٍ ػیاػت هخ لف )بشای ًوًَِ گیاُ

ای ًیاص داسد ٍ فشاتش اص داهٌِ تحقی  هقالِ  ه هاٍتی خَاّذ داؿت. ایي هَ َفات بِ هقالِ خذاگاًِ
 اػت.
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   یی دسبیاسُ ؿیشایظ کاسبؼیت دسػیت     بش اػاع آًچِ دس باال گه ِ ؿذ، هقالِ حا ش دس پی ساٌّویا
ـ    بٌیذی ً یایح، تَ ییحات     هقیاسّای هخ لف الگَی کـت ًیؼت. الب ِ بِ فشاخیَس تحلییل ٍ خوی

اخوالی دسباسُ ؿشایظ کاسبؼت بشخی هقیاسّا دادُ ؿذُ اػت، ٍلی هٌؾَس ٍ توشکیض اكیلی هقالیِ    
 ًبَدُ اػت.

 کاؿت هحلَلی خاف ًیؼت،  یبشاٍخِ تَكیِ بِ کـاٍسصاى  ّذف اص ًگاسؽ ایي هقالِ بِ ّیچ
ػاصی بش اػاع ایي هقیاسّا بشای چٌیذ   ؿٌاػایی، اسصیابی ٍ هذلباسُ بلکِ ّذف كشفاً کٌکاؿی دس

 .باؿذ هحلَل هی

تیَمم بییا   ،هبٌیای تبییادل آصاد کیاال دس بیاصاس    ًگاسًیذگاى اعویٌیاى داسًیذ کیِ چٌاًچییِ اق لیاد اییشاى بیش       
بَد، دس  قیوت خایگضیٌی هی ِّای هقذًی ب لی ٍ کاًیگزاسی هٌابـ هحیغی ًؾیش آ ، اًشطی فؼی اسصؽ

کـاٍسص، كٌق گش ٍ کتى ؿْشًـیي سا بِ ػوت هلشف بْیٌِ آ  ٍ  ،باصاس آى كَست ًیشٍّای عبیقی 
 کشد. ّای آبشیض کـَس ّذایت هی ّا دس ّش ی  اص حَ ِ ػایش آٍسدُ

ٍ  ًگاسًذگاى  دس پایاى،  ّیای  صحویات ٍ ساٌّویایی   اص ،کؼیَت ؿیاگشدی   تَا یـ دس  با ًْاییت اح یشام 
 ّوچٌییي اص  .کوال تـیکش ٍ قیذسداًی سا داسًیذ    ایي هقالِ ٍ تذٍیي تْیِدس  هْدی آگاُآقای  دسیغ بی

ؿیَد. ػیضاٍاس اػیت اص     اًیذ، ػااػیگضاسی هیی    کلیِ ػشٍساًی کِ کو  ؿایاًی دس پیـبشد تحقی  داؿ ِ
فلیی هلیغهَی   حدیت حؼیٌی ػیقذی،    حوییذ پـی َاى،   صادُ،  هْیذی اهییي  ػیذ احوذ فلیَی،   آقایاى
ییاد کٌیین کیِ ّوشاّیی      هٌؾقاراللْی، باقش پَس ٍ خاًن افـیاس هکاسهٌذاى ؿشکت گت  صّشا آقایاى ٍ

 اًذ. بشای ّوِ فضیضاى، تٌذسػ ی ٍ بْشٍصی آسصٍهٌذین.   ای با هحققاى داؿ ِ كویواًِ
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 الگوی کشت هعیاسهایهعشفی  -1

تَاًذ اص ابقاد ػیاػی، اق لیادی،   هیٍ هٌغقِ ای خاف  ی  الگَی کـت هٌاػب دس ّش حَ ِ آبشیض 
تَاًیذ هقییاس ٍ هیضاًیی بیشای الگیَی       هحیغی ٍ اخ وافی ًگشیؼ ِ ؿَد ٍ ّش کذام اص ایي ابقاد هیی   صیؼ 

تیشیي هللهیِ دس اً خیا  الگیَی      اها بایذ تَخِ داؿت هْین  2کـت دس ّش حَ ِ آبشیض هحؼَ  ؿَد.
ّوچیَى   ،الوللیی  تغییش الگَی کـیت دس ؿیشایظ ا یغشاسی ٍ اهٌی یی بییي     اػت، چشا کِ « آ »کـت 

سیضی اػت. اها عبیقیت ٍ هخیاصى آ     اهٌی ی قابل بشًاهِ ّایبا دػ َس...  ّای  زایی ٍ خٌگ یا تحشین
فیت صییاد   اُ ٍخیایش آ  صیشصهیٌیی   ربشداؿیت   دس كیَست ٍ  ،ذًپزیش صیشصهیٌی ّشگض دػ َس اهٌی ی ًوی

قابل ًهَر ؿذُ ٍ تا ابذ  ، هخضى آ   یشگشدد هی ًـؼت هخاصى آ  صیشصهیٌیکِ هٌدش بِ ػغح رخایش 
دّذ. دس چٌیي ؿشایغی ّیچ دػ َس اهٌی ی تَاًایی تغییش عبیقت ٍ باصػاصی  کاسکشد خَد سا اص دػت هی
کاسؿٌاػیاى، اهٌییت آبیی سا هقیذم بیش اهٌییت       بٌابشایي هْن اػیت هؼیالَالى ٍ    .هخضى سا ًخَاّذ داؿت
  زایی دس ًؾش داؿ ِ باؿٌذ.

ُ     ی شٌاساییهعیارّاشایاى تَجِ است در هعزفی  تتِ   ،ایتي ًَشترار  ٍری آب در  شدُ الگَی کشتت تتز ب تة تْتز

ت آب هَرد ًیاس ٍ دیگز عَاهل هحدٍدکٌٌدُ هاًٌد تَاى یّای فصلی ٍ ًیزٍی کار جْت تزداشت، کیف هحدٍدیت

در عزصتِ  تتَاى   هتی ٍلی  ،تِ شزکت در خزید اجثاری هحصَل یا کشش تاسار جْاًی تَجْی ًداشرِ استدٍلت 

 را اًجام داد. یساسی هٌاسث پژٍّی تز اساس ایي هعیارّا هدل سیاست

هقیاسّا دس عَل صهاى ایؼ ا ًبَدُ ٍ بشای ّیچ ایي آهذُ اص ّش کذام اص  کِ ً ایح بِ دػت بایذ ا افِ کشد
. دس ٍاقـ اً خا  ّش کذام اص هقیاسّا بِ ؿشایظ خیاف ػیاػیی ٍ   کٌذ اه یاص دائوی ایداد ًویهحلَلی 

ِ     اق لادی ّش هٌغقیِ ٍابؼی ِ اػیت.آًچِ دس اداهیِ هیی      ُ   آییذ ًگیاّی اػیت اص دسیچی ٍسی آ  بیِ   بْیش
 هقیاسّای الگَی کـت:

                                                 

الگَی کـت فباست اػت اص »: با تَخِ بِ خؼ دَ ّای بِ فول آهذُ دس هٌابـ فاسػی الگَی کـت تٌْا ایي چٌیي تقشیف ؿذُ اػت - 2

گیشی بْیٌِ اص  ّای کتى کـَس، داًؾ بَهی کـاٍسصاى ٍ بْشُ بش ػیاػتتقییي ی  ًؾام کـاٍسصی با هضیت اق لادی پایذاس هب ٌی 

کِ تقشیهی کلی، « ای با سفایت اكَل اکَفیضیَلَطی  تَلیذ هحلَالت کـاٍسصی دس ساػ ای حهؼ هحیظ صیؼت ّای هٌغقِ پ اًؼیل

بِ کاس   cropping patternی اكغت  الگَی کـت بشابش اكغت  اًگلیؼهبْن ٍ ًاقق اػت ٍ هٌبـ آى هـخق ًیؼت. اص عشفی 

تا با خؼ دَی هٌابـ، تقشیف هـخق ٍ هؼ ٌذی اص الگَی کـت یافت ؿَد. ایي اكغت  دس  سٍد. دس ایي تحقی  تتؽ ؿذ هی

هٌابـ ًیض تقشیف هـخلی بشای الگَی کـت  ًَؿ اسّایی کِ بِ بحث دسباسُ بْشُ ٍسی آ  هی پشداصًذ اػ قوال ؿذُ اػت. دس بشخی

ای اص اسا ی یا ػْن کـت ّای گًَاگَى دس  الگَی کـت بشای قغقِ»تَاى بِ ایي تقشیف اؿاسُ کشد:  اػت، بشای ًوًَِ هیدادُ ؿذُ 

ّوچٌیي اًَاؿ هخ لف الگَی کـت « ّا دس ی  هحذٍدُ ای هکاًی کـتّ ی  صهاى هقیي دس ٍاحذ ػغح یا تَالی ػاالًِ ٍ تشتیب

. اص آًدا کِ کاسبشد اكغت  الگَی کـت دس تٌاٍ  کـت ًیض ًام بشدُ هی ؿَد کـت ٍ ؿاهل صسافت هخ لظ، کـت چٌذ گاًِ، ت 

تش دسباسُ تقشیف الگَی کـت  ًؾشات ٍ تَكیِ ّای هؼالَالى ٍ کاسؿٌاػاى کـَسهاى خاسج اص تقاسیف یافت ؿذُ اػت، بحث تهضیلی

 گزاسین. سا بِ اّل في ٍا هی
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بیِ اصای   -زاییچیِ داهیی ٍ چیِ  ی     -تَلیذؿیذُ  ٍصى کاالی کـاٍسصی هعیار ٍسى هحصَل تاسُ: -1-1
ُ  ّیچ ی ایي هقیاس دس  ؛هکقب آ  هلشف ی  ه ش ّیای ػیاػیی، اق لیادی هیَسد تَخیِ       اص دییذگا

 . هاس کتى کـَسّا هقایؼِ ؿذُ اػتًبَدُ ٍلی گاُ بِ گاُ دس آ

هقایؼِ کـت هحلیَلی خیاف   اهکاى ؿذى  فشاّن ،اص ایي هقیاستٌْا اػ هادُ هققَل بِ صفن ًگاسًذگاى 
 تَلییذ  هضییت ًؼیبی خغشافییایی بیشای     تَاًیذ  کیِ هیی   اػیت  ّای آبشیض گًَیاگَى  ٍ حَ ِ ّا دس دؿت
 .خاف سا ًـاى دّذ یهحلَل

هقٌیا کیِ   بیذیي  کـت ی  هحلَل با هحلیَلی دیگیش قابیل اػی هادُ ًیؼیت.       بشای هقایؼِ سایي هقیا 
کیذام  کیشد   بشسػیی تَاى  بش اػاع ایي هقیاس هی ،ای کـت کٌین اًچِ بخَاّین دس ایشاى رست فلَفِچٌ

ٍلیی اییي هقییاس     ،تیش اػیت   هٌاػیب ای  رست فلَفِبشای کـت ّای گًَاگَى  ٍ اقلین هٌاع  خغشافیایی
دس ٍاقـ  هغلَبیت داسد یا خیش.ّا  ای ًؼبت بِ ػایش کـت آیا کـت رست فلَفِ تَاًذ هـخق کٌذ ًوی

 سٍد.  س تداست آ  هداصی بِ ؿواس هیگزاس دتأثیش ّایهِلله یکی اصایي هقیاس 

 ٍصى هادُ خـ  خَساکی تَلیذؿذُ بیِ اصای هلیشف یی  ه یش     هعیار ٍسى هادُ خشک غذایی: -1-2
ِ بشخیی کاسؿٌاػیاى   هَسد اػی هادُ  ا لب  یاسهقایي  ؛بشای اًؼاى هکقب آ  آى دػی ِ اص  سییضاى ٍ   بشًاهی
  3کِ قائل بِ اق لاد دػ َسی هی باؿٌذ.بَدُ داًـگاّیاى 

اییي   دسبیِ فبیاست دیگیش    گییشد.   توام تَلیذات کـاٍسصی سا دس بش ًویی هقیاس ٍصى هادُ خـ   زایی 
 هلشف  یزایی دس یا اّویت کـت آًْا ًذ هحلَالت کـاٍسصی کِ فقظ هلشف تاصُ داسهقیاس بشای 
 خایگاّی بشای کـت ٍ تَلیذ ًذاسًذ. کـت سٍ ي ّای كٌق ی، پٌبِ ٍ ... ًؾیشًیؼت 

ِ   گشف ِ  ایي هقیاس كشفاً ًـأتتَاى گهت  هی  ّیای  اص ًگشؽ خَدکهایی  زایی اػت ٍ تیَخْی بیِ خٌبی
بیش اییي اكیل اػی َاس اػیت کیِ        ،خَدکهایی  زایی کِ هب ٌی بش ًگشؿی ػیاػی اػت اق لادی ًذاسد.
حذاقل  یا ًیاص کٌذ بیآى اص ٍاسدات ای باؿذ کِ کـَس سا  بِ اًذاصُاػاػی هَاد  زایی تَلیذات داخلی 

  یزایی دس پاػیخ بیِ هخیاعشات اهٌییت      خَدکهیایی دس ٍاقیـ   .ایداد ؿَد ٍابؼ گی بِ تداست خاسخی
تَلییذ  اػی قتل ًؼیبی دس   آًچِ کیِ دس اییي سٍیکیشد هْین اػیت      .  زایی هَسد تَخِ قشاس گشف ِ اػت 

ّای  کهایی دس  تت ٍ داًِپ اًؼیل خَد تَخِ داؿت کِ بایذ 4،کـَس اػت اػاػیهحلَالت  زایی 
کـیَسی کیِ صهییي قابیل     بیشای  خَدکهیایی  تَاًذ دسخِ اهٌی ی ػشصهیي سا افضایؾ دّذ اهیا   سٍ ٌی هی
ٍ ؿشایظ تحشین  تَاى دس بحشاى . هیالصم ًیؼته افی فشاٍاى اػت  ،سّاؿذُ بِ دلیل کوبَد آ کـت 

                                                 
 ّای صیش هشاخقِ ؿَد: ًوًَِ بِ ًـاًی شایب -3

www.qomefarda.ir/news/148189 
www.hemayatonline.ir/TextVersionDetail/3812 

 ًَؿ ِ هحوذ باقش قالیباف ٍ ػیذ هحوذ حؼییٌی « آبی دس ایشاىتبییي هخاعشات ًاؿی اص ػیاػت ًاکاسآهذ خَدکهایی بش هٌابـ »بِ هقالِ  -4

 https://jhsci.ut.ac.ir/article_53114_539b625d967fb10304abb1ae1bf0756b.pdf هشاخقِ ؿَد:

http://www.qomefarda.ir/news/148189
http://www.hemayatonline.ir/TextVersionDetail/3812
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اد اهیا قغقیاً اص   ، آ  هحذٍد سا بشای یکی دٍ ػال بِ ػوت هحلَالت اػ شاتظی  ػَق دهَاد  زایی
 کـت گٌذم تحلیل بشد.سا بشای  هٌابـ آبی کـَس ػال ػی ،ایي ؿشایظاص تشع  اػت دٍس خشد بِ

اییي    5؛ػیٌدذ  هکقیب آ  سا هیی   هیضاى کالشی  زای تَلیذؿذُ با هلشف ی  ه ش هعیار کالزی: -1-3
هقیاس اص ػَی ػاصهاى فائَ بشای اسصیابی کـاٍسصی هقیـ ی دس کـَسّای خْاى ػَم ٍ کـَسّای فقیش 

ات كیادساتی  ؿت ػشهایِ الصم بیشای تَلییذ  ّایی کِ اًباٍاقـ ایي هقیاس بشای کـَسدس   6سٍد. هی بِ کاس
 7گیشد. ، هَسد اػ هادُ قشاس هیباصاسّای بیي الوللی تأهیي کٌٌذتَاًٌذ ًیاص  زایی خَد سا اص  ذاسًذ ٍ ًویً

اًیشطی ٍ کیالشی کویی     تَلیذ هحلَالتی کِ هلشف آًْیا ّواى هقایب هقیاس دٍم سا داسد ٍ  ایي هقیاس
كشفاً بشای هحلیَالت  یزایی قابیل اػی هادُ     س هقیا ایي بِ فباست دیگش خایگاّی ًذاسد.ذ کٌ تَلیذ هی

ٍلیی اص ًؾیش اق لیادی بیا      کویی داسًیذ   تَلییذ اًیشطی  یا  زایی اػت ٍ هحلَالتی کِ هلشف هؼ قین 
  .گیشد دس بش ًویسا  اسصؽ ّؼ ٌذ

هکقیب آ    تَلیذؿیذُ تحَییل سٍی کـی ی بیِ اصای ّیش ه یش       اسصآٍسی کاالی هعیار ارسآٍری: -1-4
ِ     خلیح 8ایي هقیاس بیاًگش اسصؽ فَ  .ؿذُ هلشف ّیا بیِ    فاسع کاالی تَلیذؿیذُ دس هیضاسؿ ٍ کاسخاًی
ایي هقیاس بیـ ش دس کـَسّایی کِ قیذست تَلییذ هحلیَالت     هکقب آ  اػت. هلشف ی  ه ش یاصا

تیَاى هضییت ًؼیبی بیشای      ٍ اص عشیی  آى هیی  بشد داسد کیاس داسًیذ  سا گًَاگَى بشای باصاسّیای خْیاًی   
دس ٍاقـ هقیاس اسصآٍسی بش هبٌای هبادالت آ  هداصی ؿکل گشف ِ  پیؾ بیٌی کشد.تَلیذات هخ لف سا 

سیتزا ایتي هعیتار     ،تَدى یا ًثَدى کشت هحصَل ًی ت تاید در ًظز داشت کِ ارسآٍری دلیلی تز تاصزفِ اػت. اها

یتک هرتز    ّای تَلید در یک هٌطقِ اس کشَر ًدارد ٍ تٌْا قیوت فزٍش کاال تِ اسای هصتز   ّیچ ارتثاطی تِ ّشیٌِ

 دّد ٍ هشیت ً ثی در سَد را تاید در هعیار پٌجن ج رجَ کزد. را ًشاى هیآب هکعة 

                                                 
 ؿَد. بِ گه ِ ػاصهاى  زا ٍ کـاٍسصی ػیاصهاى هلیل ه حیذ، بیِ عیَس      ّا با ٍاحذ کالشی ػٌدیذُ هی هقذاس اًشطی هَخَد دس خَساکی -5

 .کیلَطٍل اػت7500 کیلَکالشی یا   1800ه َػظ حذاقل اًشطی هَسدًیاص سٍصاًِ بِ اصای ّش ًهش

 صیش هشاخقِ ؿَد: ّای ـاًیًبِ بشای اعتؿ بیـ ش  -6
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_food_energy_intake 

http://www.fao.org/docrep/005/ac911e/ac911e05.htm#TopOfPage 
http://homepages.wmich.edu/~malcolm/BIOS5445-

humanecology/Articles%20for%20students/Rosegrant&Cline-Science2003.pdf 

ُ    دس بشخی هقاالت هـاّذُ هی -7 ِ    ؿَد کِ اص ایي هقیاس بشای ؿشایظ ایشاى ًییض اػی هادُ کیشد بشسػیی سد پیای   »بیِ هقالیِ    اًیذ. بیشای ًوًَی

 ًَؿ ِ افؾن فشبی یضدی، اهیي فلیضادُ، فشؿاد هحوذیاى هشاخقِ ؿَد:« کـاٍسصی ایشاىاکَلَطی  آ  دس بخؾ 
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1015232.PDF 

بیش قیَاًیي    کاال تا لحؾِ تحَیل سٍی کـ ی اػت. بٌیا بِ صباى ػادُ، ی  اكغت  دس باصسگاًی ٍ بِ هقٌی قیوت  (FOB) قیوت فَ  -8

ِ   الوللی دس ؿشایظ فَ  فشٍؿٌذُ ٍؽیهِ داسد توام ّضیٌِ بیي ّیای بقیذ اص اییي     ّای کاال سا تا هحل حول اكلی ه قبل ؿَد ٍ تویاهی ّضیٌی

ِ  کیاال  یی   قیویت  تیشیي  پیائیي  فَ  قیوت. ؿَد هی ه قبل خشیذاس سا …ی ٍ تّای ٍاسدا هشحلِ افن اص کشایِ حول، بیوِ، تقشفِ  ؿیواس  بی

 .الوللی دًیا کِ هحل تداست ّؼ ٌذ ٍخَد داسد ّای بیي ، بلکِ دس اکثش خلیحًیؼت هغش  ّن فاسع خلیح دس تٌْا ٍ سٍد هی

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_food_energy_intake
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_food_energy_intake
http://www.fao.org/docrep/005/ac911e/ac911e05.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/docrep/005/ac911e/ac911e05.htm#TopOfPage
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1015232.PDF
http://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1015232.PDF
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اػیت کیِ قیویت     بیِ آى فلیت   دس هحاػیبات اییي هقییاس    ّای دالسی فَ  خلیح فیاسع  اً خا  قیوت
گیشدد ٍ تلیویوات    لوللی تقیییي هیی  ل بیي اقابت کاهدس چاسچَ  سکاالّای تداسی بش فشؿِ کـ ی 

  .ّای فَق بگزاسد تَاًذ اثشی بش قیوت ًوی ًؾیش ایشاى ّای داسای اق لاد دػ َسی دٍلت

تییشیي هبلغییی کییِ بییشای ّییش  گییشاى :ای آ ( )هقیییاس اسصؽ حَ ییِ هعیتتار ارسش جازافیتتایی آب -1-5
پیزیش   ه شهکقب آ  دس تَلیذ ی  کاال دس ی  ًاحیِ پشداخت ؿَد ٍ آى کاال ٌّیَص دس بیاصاس سقابیت   

دس ایي هقیاس اسصؽ فَ  ی  ٍاحذ ٍصًی کاالی تَلیذؿذُ دس ی  هٌغقِ اص یی  کـیَس سا دس    .باؿذ
ال تا بٌذس بِ خض ّضیٌیِ آ  سا اص آى کین   ًقل آى هیضاى کا ٍ  ّای تَلیذ ٍ حول ًؾش گشف ِ ٍ کلیِ ّضیٌِ

کٌین، هاًذُ فذدی اػت کِ اسصؽ ی  ه شهکقیب آ  سا دس تَلییذ آى کیاال دس آى هٌغقیِ هقییي       هی
تَاًذ دس هقایؼِ تَلیذات كٌق ی ًیض بِ  کٌذ. ایي هقیاس با چْاس هقیاس قبلی تهاٍت هاَّی داؿ ِ ٍ هی هی

 داسد. ا تخلیق بْیٌِ هٌابـ کِ هذ ًؾش اق لاد باصاس اػتتشیي قشابت سا ب کاس سٍد. ایي هقیاس بیؾ

تهاٍت ایي هقیاس با هقیاس چْاسم دس آى اػت کِ دس هقیاس چْاسم توام اسصؽ کاال ًاؿی اص هلشف ی  
ّای دیگش )بیِ خیض آ (    حال آًکِ بش اػاع هقیاس پٌدن، ػْن ّوِ آٍسدُ ،هکقب آ  داًؼ ِ ؿذُ ه ش

ًقل تا اػکلِ ٍ بیوِ اص اسصؽ کاال کؼش ٍ  ٍ  ًؾیش کَد، ػن، کاسگش، داؿت، بشداؿت، اػ ْتک، حول
 گشدد. باقیواًذُ، آٍسدُ ی  ه شهکقب آ  دس تَلیذ آى کاال تلقی هی

 یهٌیابق  هقذٍد اس پٌدن آى اػت کِ آ  کـاٍسصی اصفلت اً خا  آ  بِ فٌَاى فاهل هدَْل دس هقی
قیوت خْاًی ٍ بَسع هقاهتتی ًذاسد. دس ٍاقـ هقییاس پیٌدن بیِ هیا      یقٌی ،اػت کِ تبذیل بِ کاال ًـذُ

ؿَد  پشداخت هی ی  ه شهکقب آ کِ بشای  حذاکثش بْایی ساگَیذ کِ دس ّش ًقغِ ٍ دس ّش صهاى  هی
اً قیال  ػیاصی ٍ   ؿییشیي آیذ. بِ عَس هثال آبی سا کِ ّضیٌِ  هی اص کـت یا تَلیذ کذام هحلَل بِ دػت

ؿْشی قیادس بیِ    یا کتىكٌق ی  ،کذام بخؾ کـاٍسصی ،بِ کشهاى حذٍد ه ش هکقبی ػِ دالس اػت آى
ایي هقیاس ا لب هَسد  ای سا بِ بَدخِ کـَس تحویل کٌذ؟ِ بذٍى آًکِ ّضیٌ ،باؿذ هی ی آىپشداخت بْا
ایي هقیاس دس ؿشایظ فقلی اق لاد اییشاى ٍ   آ  اػت. خلَكی دس هٌاع  کنگزاساى بخؾ  ًؾش ػشهایِ
ُ    ٍخَد یاساًِ یی آبخیؾ کـیاٍسصی ٍ كیٌقت کیاس    ٍسی آ  بییي   ّای پٌْاى اًشطی بیشای هقایؼیِ بْیش
 کٌین. اص ایي سٍ دس ایي هقالِ تٌْا بِ هقشفی آى بؼٌذُ هی ،ًذاسد
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 الگوی کشت  هعیاسچهاس اسصیاتی  -2

ٍ اق ضیائاتی کیِ   با تَخِ بِ هحیذٍدیت   ،گاًِ الگَی کـت هقشفی ٍ اسصیابی هقیاسّای پٌح دس ساػ ای
ّـیت   ًْای یاً  ٍ ًذبشای بشسػی اً خا  ؿذ اٍل چْاس هقیاس ،ٍخَد داؿتآٍسدى اعتفات  دس بِ دػت

ّوچٌیییي  کَّؼیی اًی ٍ ،هحلییَل هٌییاع  گشهؼیییشی ،لییَل کییِ دس بشگیشًییذُ  ییتت، حبَبییات هح
بِ فٌَاى  ،آ  ایشاى بِ خاعش افضایؾ قیوت آًْا سایح اػت ّای کن دس اقلینکِ قیو ی  هحلَالت گشاى

گٌتدم، رر،، عتدس، پ ترِ، ٌّدٍاًتِ، سعفتزاى،       ّـت هحلَل فباستٌذ اصایي اًذ.  گضیٌؾ ؿذًُوًَِ 

  .سرشک ٍ گل هحودی

ّای  ّای ایٌ شً ی، دادُ ای، اػٌادی، خؼ دَ دس پایگاُ ّای ک ابخاًِ بشای گشدآٍسی اعتفات اص سٍؽ
اقیتم اعتفیاتی بیشای     اػی هادُ ؿیذُ اػیت.   ٍ هلاحبِ بیا افیشاد هغلیـ    الوللی  ّای داخلی ٍ بیي ػاصهاى
ؽ اسص  هحلَل دس ّک اس، فولکشد هحلَل دس ّک اس،ػاالًِ هقیاس فباستٌذ اص؛ ًیاص آبی چْاس اسصیابی 

ٍ ػشاًِ هلشف آ  بشای  10ٍسی دسختدٍساى باس 9فوش دسخت، ،کاالی تَلیذ ؿذُ فَ  خلیح فاسع
سؿیذ   ّیای  ػیال دس کیِ  اػت  با ی لَالتبشای هح آخش ػِ هَسد. دٍسُ باسٍسی ػاالًِ دس ّش ّک اس

 .ّؼ ٌذفاقذ هحلَل  ، اٍلیِ

 11تیآگنذم  -2-1

 اعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لف دسباسُ گٌذم، دس خذٍل صیش دادُ ؿذُ اػت.

 گنذم آتی

(a )6500 دس ّک اس بش حؼب ه ش هکقب دس ی  دٍسُ کـت گٌذم ًیاص آبی       

(g)  3636 کیلَگشم دس ّک اس گٌذم تَلیذه َػظ هیضاى       

(j) 3390 گشم گٌذمّش کیلَدس   زایی کالشی calorie
 

(k)  کالشی  زایی تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس =(g × j) 12326040            

(l)  ه َػظ قیوت ّش کیلَ گٌذم US $ 0.18 

(m ) ه َػظ اسصؽ گٌذم تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس =(g × l) US $ 654.48 

 تَ یحات خذٍل:
- a ,g  بی اػی اى کشهیاى   آه َػظ فولکشد گٌذم ، 93-92بش اػاع اعتفات آهاسًاهِ خْاد کـاٍسصی دس ػال

بشسػیی  »فتٍُ بیش ًـیاًی صییش، بیِ هقالیِ       رکش ؿذُ اػت.ه ش هکقب  6500با ًیاص آبی دس ّک اس  کیلَگشم 3636
                                                 

   صهاى کاؿت تا پایاى بشداؿت اق لادی اص دسخت -8

 گزساًیذ  یپیشٍسؽ هی   یسا بشا یدٍساً اتبا دّذ، چشا کِ  دٍساى باسٍسی دسخت هذت صهاًی اػت کِ دسخت هحلَل اق لادی هی -9

کِ ایي دٍساى سا دٍساى ًاباسٍسی دسخت دس  اػت یاق لاد یشآى   یذیهحلَل تَل یا کٌذ یًو یذتَل یهلشف آ  هحلَل یيکِ دس ف

 گیشین.   ًؾش هی

 خذٍل اص خؼ دَّای ایٌ شً ی ٍ هٌابـ هخ لف بِ دػت آهذُ اػت. افذاد هشبَط بِ ایي -11
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ًَؿی ِ تیَسج   « تٌاػب هٌاع  صیش کـت گٌذم دس ایشاى بیا ًییاص آبیی ٍ فولکیشد گٌیذم بیا سٍیکیشد آ  هدیاصی        
 ًلشآبادی، الْام فش ، فشصام پَساكغش ػٌگاچیي ًیض هشاخقِ ؿَد.

https://journals.ut.ac.ir/article_55895_287858917ea5d9a95bc66fa6fe1b8eb9.pdf 
http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=e0b180a1-71de-4f1e-8798-531dd0f3132f  

. هشاخقیِ ؿیَد(   1گشم اػت. )بیِ پیَػیت    645ه َػظ خْاًی تَلیذ گٌذم بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  
آهیذُ بیا   « ٍسی دس هلشف آ  هغالقِ هَسدی اػ اى کشهیاى  آ  هداصی بِ هٌؾَس بْبَد بْشُ»ّوچٌیي دس هقالِ 

هلشف ی  ت دیگش با بِ فباس آیذ، کیلَگشم گٌذم بِ دػت هی 3040ه ش هکقب آ  دس ّک اس،  5415هلشف 
ّای  با تَخِ بِ اعتفات ٍ دادُ. (www.iaid.ir/doc/93-2/12.pdf)ؿَد  گشم گٌذم حاكل هی 560ه ش هکقب آ  
 گیشین. آهذُ، فذد آهاسًاهِ خْاد کـاٍسصی سا بِ فٌَاى اسصیابی هقیاسّا دس ًؾش هی هخ لف بِ دػت

- j  هشاخقِ ؿَد: ایي ًـاًیبِ  .ؿَد کالشی تَلیذ هی 339 ،گشم گٌذم 100با هلشف  
http://nutritiondata.self.com/facts/lamb-veal-and-game-products/4638/2 

- l سػیذ. اص   ؿَد ٍ گٌذم تَلیذی کاهتً بِ هلشف داخیل هیی   دس حال حا ش دس ایشاى كادسات گٌذم اًدام ًوی
بِ دلیل ایٌکِ قیویت گٌیذم دس حیال حا یش کیاّؾ      گیشین.  ایي سٍ قیوت ٍاسداتی ٍ خْاًی گٌذم سا دس ًؾش هی
  ُ بیشای  ( سا 2015 -2014ذم )ه َػیظ قیویت دٍ ػیال گٌی     ،یاف ِ ٍ دس چٌذ ػال اخیش دچاس ًَػاًات صییادی بیَد

 ّای صیش هشاخقِ ؿَد: بشای آگاّی اص قیوت گٌذم بِ ًـاًی .گیشین هیدس ًؾش اسصیابی 
London Wheat Historical Prices - Investing.com 
www.investing.com/commodities/us-wheat-historical-data 
www.itpnews.com/ghymtha/show_detail-17.aspx 
livedata.ir 

گٌذم بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  دادُ  بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 ؿذُ اػت.

های چهاس گانه الگوی کشت تشای گنذم آتی ته اصای هصشف یک هتش هکعة آباسصیاتی هعیاس  

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص  = (g ÷ a)                     

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ               

 :r بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  کالشی   =(k ÷ a)              

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)         

 تَ یحات خذٍل:
 v-  ِى ٍخَد آؿذُ گٌذم ٍ ٍصى هادُ خـ   زایی   دس هیضاى هحلَل تاصُ بشداؿت چٌذاًی تهاٍتاص آًدا ک
 .گیشین دس ًؾش هی کیلَگشم  0.560، ٍصى هادُ خـ   زایی گٌذم سا ّواى ًذاسد

 

 

 

http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=e0b180a1-71de-4f1e-8798-531dd0f3132f
http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=e0b180a1-71de-4f1e-8798-531dd0f3132f
http://www.iaid.ir/doc/93-2/12.pdf
http://nutritiondata.self.com/facts/lamb-veal-and-game-products/4638/2
http://www.investing.com/commodities/london-wheat-historical-data
http://www.investing.com/commodities/us-wheat-historical-data
http://www.itpnews.com/ghymtha/show_detail-17.aspx
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  12ای دانه رست -2-2

 ، دس خذٍل صیش دادُ ؿذُ اػت.رستاعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لف دسباسُ 

 ای رست دانه

(a )10000 دس ّک اس بش حؼب ه ش هکقب دس ی  دٍسُ کـت رست ًیاص آبی       

(g)  7000 کیلَگشم دس ّک اس رست تَلیذه َػظ هیضاى       

(j) 3650 رستگشم ّش کیلَدس   زایی کالشی calorie
 

(k)  کالشی  زایی تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس =(g × j)  25550000            

(l)  َرسته َػظ قیوت ّش کیل  US $ 0.17 

(m ) تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس  رسته َػظ اسصؽ =(g × l) US $ 1190 

 تَ یحات خذٍل:
- a ,g  ه یش   10000 ًیاص آبیی رست دس ّیش ّک یاس     ،كَ اى ٍهٌغقِ اسصٍئیِ کاس  رستدس هلاحبِ با کـاٍسصاى

ّوچٌیي دس خؼ دَّای ایٌ شً ی افذاد هخ لهی هـاّذُ  تي دس ّک اس بیاى ؿذ. 8الی  6هکقب با ه َػظ فولکشد 
ه َػظ فولکشد ٍ  ه ش هکقب دس ّک اس اػت 12000 -8000 آ  هَسد ًیاص هضاسؿ رست»ؿذ. دس ٍبتگ با باى: 

دالیل ؿشایظ آ  ٍ َّایی ٍ کـت بیؾ اص حذ ٍ فقش خاک ًاؿیی اص آى دس  ِ ای دس اػ اى خَصػ اى ب رست داًِ
هبادلیِ آ  هدیاصی   »دس هقالِ (. http://horticulturemm.persianblog.ir/post/14) «.باؿذ هی تي دس ّک اس 6حذٍد 

ه یش هکقیب آ     8196آهذُ با هلیشف  « هغالقِ هَسدی اػ اى کشهاى، ٍسی دس هلشف آ  بِ هٌؾَس بْبَد بْشُ
گیشم   840آیذ، بِ فباست دیگش با هلیشف یی  ه یش هکقیب آ ،      کیلَگشم رست بِ دػت هی 6840دس ّک اس، 

حؼییا  سد پییای آ  دس بشخییی  ( ٍ دس هقالییِ http://www.iaid.ir/doc/93-2/12.pdfآیییذ. ) رست بییِ دػییت هییی 
بِ اصی هلشف ی  ه ش هکقیب آ    هحلَالت هٌ خب سد پای آ  ػبض، آبی ٍ خاکؼ شی دس تَلیذ ٍ هلشف

(. ه َػظ  خْیاًی تَلییذ رست بیِ    http://rc.majlis.ir/fa/report/show/957526رست حاكل ؿذُ اػت ) گشم 800
بیا تَخیِ بیِ افیذاد     هشاخقیِ ؿیَد(.    1)بِ پیَػیت ش هکقب آ  حذٍد ی  کیلَ گشم اػت اصای هلشف ی  ه 

تي بیشای اسصییابی هقیاسّیا دس     7ه ش هکقب دس ّک اس ٍ ه َػظ فولکشد  10000هخ لف بِ دػت آهذُ ًیاص آبی 
 ًؾش گشف ِ ؿذ.

 - j هشاخقِ ؿَد: ًـاًی ایي بِ کالشی اػت. 365 رستگشم  100هیضاى کالشی دس  
https://en.wikipedia.org/wiki/Maize 

- l  ه َػظ قیویت  ػٌت بشای ّش کیلَ گشم اػت کِ  16.58حذٍد  (2015 -2014)رست ه َػظ قیوت دٍ ػال
 ّای صیش هشاخقِ ؿَد:  بشای آگاّی اص قیوت رست بِ ًـاًیگیشین  هیدس ًؾش بشای اسصیابی سا ػٌت  17

https://www.investing.com/commodities/us-corn-historical-data 
www.itpnews.com/index.php#nemoodar 
http://livedata.ir/ 

                                                 
 اعتفات هشبَط بِ رست اص خؼ دَّای ایٌ شً ی ٍ هلاحبِ با کـاٍسصاى ٍ افشاد هغلـ بشآٍسد ؿذُ اػت. -12

http://horticulturemm.persianblog.ir/post/14/
http://www.itpnews.com/index.php#nemoodar
http://livedata.ir/
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ای بِ اصای هلشف یی  ه یش هکقیب     رست داًِ بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 آ  دادُ ؿذُ اػت.

ای ته اصای هصشف یک هتش هکعة آب اسصیاتی هعیاس های چهاس گانه الگوی کشت تشای رست دانه  

  :t بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  تاصٍُصى هحلَل  = (g ÷ a)                

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ                 

  :rبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  کالشی   =(k ÷ a)              

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)         

 تَ یحات خذٍل:
v - ى ٍخیَد  آؿذُ رست ٍ ٍصى هادُ خـ   زایی  دس هیضاى هحلَل تاصُ بشداؿت چٌذاًی کِ تهاٍت اص آًدا

 گیشین. دس ًؾش هیکیلَگشم 0.700 ، ٍصى هادُ خـ   زایی رست سا ّواى ًذاسد

 13آتی عذس -2-3

 صیش دادُ ؿذُ اػت.اعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لف دسباسُ فذع، دس خذٍل 

 عذس آتی

(a )7500 دس ّک اس بش حؼب ه ش هکقب دس ی  دٍسُ کـت فذع ًیاص آبی       

(g)  1500 کیلَگشم دس ّک اس فذع تَلیذه َػظ هیضاى       

(j) 1160 فذعگشم ّش کیلَدس   زایی کالشی calorie
 

(k) کالشی  زایی تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس = (g × j) 1740000            

(l)  َفذعه َػظ قیوت ّش کیل  US $ 1.20 

(m ) تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس  فذعه َػظ اسصؽ =(g × l) US $ 1800 

 تَ یحات خذٍل:
- a ,g  ِّای آ  صیشصهیٌی بشسػی هبادالت آ  هداصی دس اػ اى خشاػاى خٌَبی ٍ تأثیش آى بش ػهشُ»دس هقال»، 

 1260فولکیشد تَلییذ فیذع دس ّیش ّک یاس       بیا ه یش هکقیب    7877 ،ًیاص آبی بشای کاؿت فیذع دس ّیش ّک یاس   

اػیت.   گیشم  160تَلیذ فذع بِ اصای هلشف یی  ه یش هکقیب آ     . بِ فباست دیگش اػت ذُؿرکش  کیلَگشم
(researchcommittee.ir/files/reports/abmajazi_prj.doc .)َسد پیای آ  دس فیذع   ُ بیاس ّای ایٌ شً ی دس دس خؼ د

 بِ دػت آهیذ گشم  167 تَلیذ فذع بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقبخْاًی  آ  هداصی( ه َػظ  -)آ  پٌْاى
ه َػیظ   93-92بیش اػیاع اعتفیات آهاسًاهیِ خْیاد کـیاٍسصی دس ػیال          ّوچٌیي .هشاخقِ ؿَد( 1)بِ پیَػت

کیلیَگشم دس ّک یاس    1605کیلَگشم دس ّک اس ٍ بیـ شیي فولکیشد دس کشهیاى بیا     701فولکشد فذع دس کـَس 
، ؿذُ اص عشف خْاد کـاٍسصی کشهیاى(  پَس )هقشفی رکش ؿذُ اػت. ّوچٌیي دس تواع تلهٌی با هٌْذع احوذی

 ،گییشد  دس هٌغقِ بافت کشهاى کِ کـت فذع كیَست هیی  کِ ه َػظ ًیاص آبی بشای فذع  ٌذداؿ  ؽْاسایـاى ا

                                                 
 بِ دػت آهذُ اػت.ٍ هلاحبِ با افشاد هغلـ افذاد هشبَط بِ ایي خذٍل اص خؼ دَّای ایٌ شً ی ٍ هٌابـ هخ لف  -13
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)قابل رکش اػت بِ گه ِ آقای احوذی پَس دس حال اػت  کیلَ گشم 2000الی  1800 فولکشد ه شهکقب ٍ 7200
آهذُ، ه َػیظ ًییاص آبیی     با تَخِ بِ اعتفات بِ دػت. (ؿَد ًوی داماًحا ش کـت ٍػیـ فذع دس هٌغقِ بافت 

 کیلَگشم بشآٍسد ؿذ. 1500ه ش هکقب با فولکشد  7500فذع دس ّش ّک اس 
100 - j  هشاخقِ ؿَد: ایي ًـاًیبِ  ذ.کٌ کالشی تَلیذ هی 116گشم فذع  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lentil 

- l سػیذ.   ؿَد ٍ توام فذع تَلیذؿذُ بِ هلیشف داخیل هیی    كادسات فذع اًدام ًوی دس حال حا ش دس ایشاى
با تَخِ بِ ایٌکِ فیذع هَخیَد دس   بٌابشایي ًاچاسین کِ قیوت فذع ٍاسداتی دس خلیح فاسع سا دس ًؾش بگیشین. 

دس خؼ دَ بشای کـف قیوت آى، پشػؾ اص افشادی کِ دس صهیٌِ ٍاسدات فذع کاس  باصاس فذع کاًادایی اػت
حیذٍد   95کٌٌذ اص خولِ آقای هل  حؼیٌی کِ قیوت فَ  خلیح فاسع ّش تي فذع کاًادایی سا دس تیشهیاُ   هی

 ػییییایتتَخییییِ بییییِ قیوییییت دسج ؿییییذُ دس     دالس بیییییاى کشدًییییذ ٍ ّوچٌیییییي بییییا    1200الییییی  1170
www.rayglen.com/commodity_bids ِدالس 1 قیوت ّش کیلَ فیذع کشدى بیوِ ٍ ّضیٌِ حول ٍ ... ، ًْای اً  ٍ ا اف 

 تخویي صدُ ؿذ.ػٌت  20 ٍ

فذع آبی بیِ اصای هلیشف یی  ه یش هکقیب       بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 آ  دادُ ؿذُ اػت.

های چهاس گانه الگوی کشت تشای عذس آتی ته اصای هصشف یک هتش هکعة آباسصیاتی هعیاس  

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص = (g ÷ a)               

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ                 

  :rبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  کالشی   =(k ÷ a)             

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)         

 تَ یحات خذٍل:
v-  ى ٍخَد آؿذُ فذع ٍ ٍصى هادُ خـ   زایی   قابل تَخِ اػت کِ تهاٍتی دس هیضاى هحلَل تاصُ بشداؿت

 گیشین. دس ًؾش هی کیلَگشم 0.200، بٌابشایي ٍصى هادُ خـ   زایی فذع سا ّواى ًذاسد
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 هنذوانه -2-4

 اعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لف دسباسُ ٌّذٍاًِ، دس خذٍل صیش دادُ ؿذُ اػت.

 هنذوانه

(a )7500 دس ّک اس بش حؼب ه ش هکقب دس ی  دٍسُ کـت ٌّذٍاًِ ًیاص آبی       

(g)  30000 کیلَگشم دس ّک اس ٌّذٍاًِ تَلیذه َػظ هیضاى       

(h) ه َػظ هیضاى تَلیذ ٌّذٍاًِ  زایی کیلَگشم دس ّک اس = (g - %30) 21000       

(j) 300 ٌّذٍاًِگشم ّش کیلَدس   زایی کالشی calorie
 

(k) کالشی  زایی تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس = (h × j) 6300000            

(l)  ٌَّذٍاًِه َػظ قیوت ّش کیل  US $ 0.30 

(m ) تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس  ٌّذٍاًِه َػظ اسصؽ =(g × l) US $ 9000 

 تَ یحات خذٍل:
- a, bدس بشخی گضاسؽ  ِ ُ  لی یش    250 سا ّا کاسؿٌاػاى ه َػظ هلشف آ  بشای ّش کیلَ ٌّذٍاًی . اًیذ  بییاى کیشد

 صیش هشاخقِ ؿَد: ّای ًـاًیبشای ًوًَِ بِ 
http://www.khabaronline.ir/detail/432460/Economy/agricultural  
http://ostani.hamshahrilinks.org  

ِ آهذُ اص بشخی  قابل رکش اػت کِ بش اػاع اعتفات بِ دػت ِ   کـاٍسصاى ٌّذٍاًی بیشای تَلییذ ّیش     ،کیاس اسصٍئیی
 الیی  5ای کِ بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   بِ گًَِ .ؿَد لی ش آ  هلشف هی  250کیلَ ٌّذٍاًِ کو ش اص 

کیلیَگشم  4 ه َػظ خْاًی تَلییذ ٌّذٍاًیِ بیا هلیشف یی  ه شهکقیب آ        . ؿَد کیلَگشم ٌّذٍاًِ تَلیذ هی 6
ه یش   7500هلشف آ  بشای تَلیذ ٌّذٍاًِ با تَخِ بِ اعتفات بِ دػت آهذُ  هشاخقِ ؿَد( 1اػت. )بِ پیَػت 

 تي بِ دػت آهذ. 35 – 30با ه َػظ تَلیذ  دس ّک اس هکقب 
 h- هشاخقِ ؿَد: ایي ًـاًیبِ  .دّذ ى تـکیل هیآپَػت  ،دسكذ ٌّذٍاًِ 30 حذٍد  

http://www.watermelon.org/FoodService/Watermelon-Basics 

- j ًِ30گیشم ٌّذٍاًیِ    100. ى قابیل هلیشف ًیؼیت   آای هذ ًؾش اػت کِ تخویِ   قابل رکش اػت دس ایٌدا ٌّذٍا 

 /https://fa.wikipedia.org/wiki هشاخقِ ؿَد: ایي ًـاًیبِ  ،کٌذ کالشی تَلیذ هی
 - l تلهٌی با کـاٍصساى ٌّذٍاًِ هت ٍ گَیگدس   ِ گیٌح، اص خولیِ آقیای فلیی ساًٍیذ ٍ       کاس فوذُ دس هٌغقیِ قلقی

اٍایل فلل بشداؿت کیِ بیـی ش    94ؿذُ دس ػال  اػوافیل کشهی اؽْاس داؿ ٌذ کِ قیوت ّش کیلَ ٌّذٍاًِ فشٍخ ِ
اًذ ٍ آخش فلل بشداؿت کِ بیشای هلیشف داخیل اػیت      تَهاى دس هضسفِ فشٍخ ِ 1000هلشف كادسات داسد، 

، ٌّذٍاًِ دس باالتشیي قیویت  93ّا ّش ػال دچاس تغییش ّؼ ٌذ دس ػال  اًذ، اها اص آًدا کِ قیوت تَهاى فشٍخ ِ 500
ٌیی بیا   تَهاى دس هضسفِ فشٍخ یِ ؿیذ. ّوچٌییي دس تویاع تله     900تَهاى بَدُ ٍ آخش فلل  1500بشای كادسات 

 1100ٌّذٍاًِ دس اٍایل فلل بیشای كیادسات بیِ قیویت      94کاساى هٌغقِ اسصٍئیِ دس ػال  آقای هَحذ اص ٌّذٍاًِ

ِ    700اًذ ٍ آخش فلل ٌّذٍاًِ سا بِ قیوت  تَهاى فشٍخ ِ اًیذ. بٌیابشایي بیش اػیاع اعتفیات بیِ        تَهیاى ًییض فشٍخ ی
 کٌین.  ػٌت بشآٍسد هی 30كادساتی ٌّذٍاًِ سا  آهذُ اص افشاد هغلـ ٍ خؼ دَّای ایٌ شً ی ه َػظ قیوت دػت

  

http://www.khabaronline.ir/detail/432460/Economy/agricultural
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بِ اصای هلشف یی  ه یش هکقیب آ      ٌّذٍاًِ بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 دادُ ؿذُ اػت.

گانه الگوی کشت تشای هنذوانه ته اصای هصشف یک هتش هکعة آبهای چهاساسصیاتی هعیاس  

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص =  (g ÷ a)           

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ         

  :rبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  کالشی   =(k ÷ a)             

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)         

 تَ یحات خذٍل:
- v .14ٌّذٍاًِ هلشف خـ  ًذاسد

 

 

 پسته -2-5
 اعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لف دسباسُ پؼ ِ، دس خذٍل صیش دادُ ؿذُ اػت.

 پسته

(a )10000 ّک اسّش دس ػاالًِ دسخت پؼ ِ  بش حؼب ه ش هکقب  ًیاص آبی       

(b) 60 پؼ ِ دسخت فوش year 

(c)  کل هلشف آ  دس عَل فوش دسخت پؼ ِ دس ّش ّک اس =(a × b) 600000       

(d) ِ 50 دٍساى باسٍسی اق لادی دسخت پؼ year 

(e )   بشای دٍسُ باسٍسی ػاالًِ دس ّش ّک اس ػشاًِ هلشف آ   =(c ÷ d) 12000       

(g )4200 ّک اسّش پؼ ِ تش دس ػاالًِ  تَلیذ       

(f) پَػت دس ّش ّک اس  تَلیذ پؼ ِ خـ  دس = (g ÷ 3 ) 1400       

(h ))ِ تَلیذ هادُ خـ   زایی دس ّش ّک اس )هغض پؼ = (f ÷ 2) 700       

(j )5620 پؼ ِ ّش کیلَ گشمدس   زایی کالشی calorie 

(k)  کالشی  زایی تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس = (h × j) 3934000 calorie 

(l) َپؼ ِ خـ  دس پَػت قیوت ّش کیل US $ 8 

(m) اسصؽ ػاالًِ پؼ ِ خـ  دس پَػت تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس = (f × l) 11200 US $ 

 تَ یحات خذٍل:
 - a , b , g ٍ ػایت اًدوي پؼ ِ ایشاى اػت بشگشف ِ اص 

                                                 
14 Not Available = N. A. - 
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- d  ػایت اًدوي پؼ ِ ایشاى اػت. ٍ بشگشف ِ اص ػال سا داسد.  10دسخت پؼ ِ دٍساى ًاباسٍسی عَالًی حذاقل 
- f   ػایت اًدوي پؼ ِ ایشاى اػت. اػت. بشگشف ِ اص ٍ  1بِ  3ًؼبت پؼ ِ تش بِ خـ 

47 - h  دسكذ اص پؼ ِ خـ ، پَػت آى تـکیل هی دّذ. بِ ًـاًی صیش هشاخقِ ؿَد:50 تا 
 www.lose-weight-with-us.com/calories-in-pistachios.html 

 - j هشاخقِ ؿَد: ًـاًی ایي بِ کالشی اػت. 562گشم هغض پؼ ِ خـ   100کالشی تَلیذ ؿذُ دس  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pistachio 

 - l افضای ّیات هذیشُ اًدوي پؼ ِ ایشاى اػت. گهت ٍ گَی ؿهاّی با 1395اى ه َػظ قیوت بْاس ٍ تابؼ. 

  ه ش هکقیب آ  دادُ  بِ اصای هلشف ی پؼ ِ بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 ؿذُ اػت.

گانه الگوی کشت تشای پسته ته اصای هصشف یک هتش هکعة آبش های چهاساسصیاتی هعی  

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص= (g ÷ e)              

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ = (h ÷ e)                

 :r بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   کالشی =(k ÷ e)       
             

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ e)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lose-weight-with-us.com/calories-in-pistachios.html
http://www.lose-weight-with-us.com/calories-in-pistachios.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Pistachio
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 دانه  تی صسشک -2-6

 اعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لف دسباسُ صسؿ ، دس خذٍل صیش دادُ ؿذُ اػت.

 صسشک

(a )6500 ّک اسّش دس بش حؼب ه ش هکقب  صسؿ  ػاالًِ دسخت ًیاص آبی       

(b) 80 صسؿ   دسخت فوش year 

(c)  دس ّش ّک اس  صسؿ کل هلشف آ  دس عَل فوش دسخت= (a × b) 520000       

(d) 72 دسخت صسؿ  دٍساى باسٍسی اق لادی year 

(e)   ّک اسبشای دٍسُ باسٍسی ػاالًِ دس ّش  ػشاًِ هلشف آ =  (c ÷ d) 7222       

(g )6000 ّک اسّش تش دس  صسؿ ػاالًِ  تَلیذ       

(f)  خـ  دس ّش ّک اس صسؿ تَلیذ = (g ÷ 4) 1500       

(h )1500   تَلیذ هادُ خـ   زایی دس ّش ّک اس       

(j )3160 صسؿ   ّش کیلَ گشمدس   زایی کالشی calorie 

(k)  کالشی  زایی تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس = (h × j) 4740000 calorie 

(l) َصسؿ  خـ  قیوت ّش کیل US $ 5 

(m)  ًِتَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس  صسؿ  خـ اسصؽ ػاال = (f × l) 7500 US $ 

 تَ یحات خذٍل:
- a ,b  کیاس   کیاس ٍ صسؿی    صفهشاىاص کـاٍسصاى ، صادُ اعتفات هشبَط بِ صسؿ  تَػظ آقای هْذی اهیيایي
 افشاد خبشُ دس ایي صهیٌِ گشف ِ ؿذُ اػت. ٍ، خشاػاى

- d   سػیذ  دسخ چِ صسؿ  اص حذٍد ػال چْاسم ٍ پٌدن بِ باسدّی اق لیادی هیی  ِ بیا افیضایؾ ػیي دسخیت      کی
 700 ، بِّک اس ای کِ اص ػال پٌدن بِ بقذ ه َػظ صسؿ  خـ  تَلیذی آى دس بِ گًَِ ؿذُهحلَل آى بیـ ش 

بٌیابشایي  سػیذ،   کیلیَگشم هیی   2000تیا   1500کیلَگشم سػیذُ ٍ اص ػال دّن بِ بقذ ه َػظ تَلیذ آى بِ  1000تا 
 )بشگشف ِ اص اعتفات آقای اهیي صادُ( گیشین. ػال دس ًؾش هی 8دٍساى ًاباسٍسی آى سا 

- g فٌَاى ؿذُ اػت کِ صادُ  اص ػَی آقای اهیي کیلَگشم8000 – 6000  ّک اسّش تش دس ػاالًِ صسؿ   تَلیذ
 کیلَگشم دس ًؾش گشف ِ ؿذُ اػت.  6000دس اسصیابی تَلیذ ػاالًِ صسؿ  تش

- f صادُ فٌَاى ؿذُ اػت  اص ػَی آقای اهیي کیلَگشم2000 – 1500  ّک اسّش دس  خـ ػاالًِ صسؿ   تَلیذ
 ؿَد. کیلَگشم دس ًؾش گشف ِ هی  1500 خـ کِ دس اسصیابی تَلیذ ػاالًِ صسؿ  

- j  هشاخقِ ؿَد: ًـاًی ایي کالشی اػت.ب316ِ گشم صسؿ  خـ   100هیضاى کالشی دس  
http://aussietaste.recipes/glossary/zereshk/ 

- l صادُ( اعتفات آقای اهیي ش اػاعب) اػت 95ٍ پایاى ؿْشیَس  1394ػال  ه َػظ قیوت. 
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صسؿ  بِ اصای هلشف یی  ه یش هکقیب آ      بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 دادُ ؿذُ اػت.

گانه الگوی کشت تشای صسشک ته اصای هصشف یک هتش هکعة آبش های چهاساسصیاتی هعی  

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص = (g ÷ e)                

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ  =  (h ÷ e)                

 :r بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  کالشی   =(k ÷ e)             

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ e)    1.04 

 15اسگانیک گل خشک هحوذی غیش -2-7

اعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لیف دسبیاسُ گیل هحویذی، دس خیذٍل صییش دادُ ؿیذُ        
 اػت.

 گل هحوذی

(a )5000 ّک اسّش دس بش حؼب ه ش هکقب  چِ هحوذیػاالًِ دسخ  ًیاص آبی       

(b) 20 چِ هحوذیدسخ  فوش year 

(c)  دس ّش ّک اس  چِ هحوذیکل هلشف آ  دس عَل فوش دسخ = (a × b) 100000 

      

(d) 16 دسخ چِ هحوذی دٍساى باسٍسی اق لادی year 

(e)   بشای دٍسُ باسٍسی ػاالًِ دس ّش ّک اس ػشاًِ هلشف آ  =(c ÷ d) 6250       

(g )2500 ّک اسّش تش دس  گل هحوذیػاالًِ  تَلیذ       

(h)  دس ّش ّک اس گل هحوذی خـ تَلیذ = (g ÷ 4) 625       

(f )تَلیذ هادُ خـ   زایی دس ّش ّک اس   N. A. 

(j )گل هحوذی  ّش کیلَ گشمدس   زایی کالشی N. A. 

(k)  کالشی  زایی تَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس  N. A. 

(l) َگل خـ  هحوذی  یش اسگاًی  قیوت ّش کیل US $ 14 

(m)  ًِتَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس  خـ   یش اسگاًی  گل هحوذیاسصؽ ػاال =  (f × l) 8750 US $ 

 

                                                 

تشیي هحلَالت گل هحوذی، گت  ٍ اػاًغ آى اػیت، اهیا بیِ دلییل ایٌکیِ دس فشایٌیذ تَلییذ گیت ، آ  هلیشف           یکی اص هْن -15

گیشین. اص عشفی بِ دلییل   ؿَد، بٌابشایي اص اً خا  ایي ًَؿ فشآٍسی كشف ًؾش کشدُ ٍ بشای اسصیابی هقیاسّا گل خـ  سا دس ًؾش هی هی

ِ بیـ شیي هحلَل تَلیذی گل هحوذی دس کـَس،  یش اسگاًی  اػت دس ایٌدا هحلَل ٍ قیوت  یش اسگاًی   ًیض دس ًؾیش گشف یِ   ایٌک

 اػت(. 1394 -95ؿذُ هشبَط بِ ه َػظ قیوت ػال  )قیوت اسائِ ؿَد هی
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 تَ یحات خذٍل:
- a ,b ,g , l  یکـت گل هحویذ  یٌِؿشکت گت  صّشا کِ دس صه اعتفات اصایي   ِ صاس کشهیاى   دس هٌغقیِ اللی

کاسؿٌاػاى ؿیشکت گیت    ، هٌؾ باقشپَس ٍ خاًن افـاس یآقا ی،هقاراللْ یآقااص ) گشف ِ ؿذُ اػتداسد  یتفقال
 (صّشا
- d  8بیشای بیاسدّی بْ یش بقیذ اص     اص عشفیی  سػیذ ٍ   ػِ ػال پغ اص کاؿت بِ باسدّی اق لادی هیگل هحوذی 

 پیغ . سػیذ  بشی حذٍد ی  ػال ٍ ًین بقذ بِ بیاسدّی اق لیادی هیی    بقذ اص کف ٍبشی ؿذُ  ػالگی، کاهل کف
)اص  ػیال اػیت   16دّی اق لیادی گیل هحویذی    گل هحویذی اػیت. دٍساى بیاس   ػال دٍساى ًاباسٍسی  4حذٍد 

 .ؿشکت گت  صّشا(
 - f  هشاخقِ ؿَدًیض بِ ایي ًـاًی  اػت. 1بِ  4بِ خـ  هحوذی ًؼبت گل تش:  http://bostane.ir/cat/49 

 

گل هحوذی بِ اصای هلشف ی  ه یش هکقیب    بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 آ  دادُ ؿذُ اػت.

اصای هصشف یک هتش  اسصیاتی هعیاس های چهاس گانه الگوی کشت تشای گل هحوذی ته

 هکعة آب

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص = (g ÷ e)                

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ  = (h ÷ e)                  

 :r بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   کالشی =(k ÷ e) N. A. 

  :s هلشف ی  ه ش هکقب آ اسصآٍسی بِ اصای = (m ÷ e)    1.40 

 تَ یحات خذٍل:
 : rـ  بشآٍسدی اص هیضاى کالشی گل هحوذی خـ  یافیت ًـیذ.   ،ّای بِ فول آهذُ دس بشسػی بیـی شیي   دس ٍاقی

دسهیاًی(  تشاپی )بَاسٍهیا ، آسایـی ٍ بْذاؿ ی، ًَفی سٍؽ دسهاى بِ ًام یيئگل هحوذی خـ  بشای تضهلشف 
 .باؿذ هی... ٍ 

 

 

 

 

 

 

 

http://bostane.ir/cat/49
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 صعفشاى -2-8

 اعتفات هَسد ًیاص بشای هحاػبِ هقیاسّای هخ لف دسباسُ صفهشاى، دس خذٍل صیش دادُ ؿذُ اػت.

 صعفشاى

(a )4500 ّک اسّش دس بش حؼب ه ش هکقب  صفهشاىػاالًِ  ًیاص آبی       

(b) 10 هضسفِ صفهشاى فوش year 

(c)  دس ّش ّک اس  صفهشاىکل هلشف آ  دس عَل فوش = (a × b) 45000       

(d) 9 صفهشاى دٍساى باسٍسی اق لادی year 

(e )   بشای دٍسُ باسٍسی ػاالًِ دس ّش ّک اس ػشاًِ هلشف آ  =(c ÷ d) 5000       

(g )ّک اسّش تش دس  ػاالًِ صفهشاى تَلیذ N. A. 

(f)  10 خـ  دس ّش ّک اس صفهشاى دػ ِ ای تَلیذ       

(h ) 7.5   دس ّش ّک اس  ػشگلتَلیذ صفهشاى       

(j )3100  صفهشاى  ّش کیلَ گشمدس   زایی کالشی calorie 

(k) ُدس ّش ّک اس  ػشگلصفهشاى  کالشی  زایی تَلیذ ؿذ = (j × h) 23250 calorie 

(l) َصفهشاى دػ ِ ای قیوت ّش کیل US $ 1500 

(m)  ًِتَلیذ ؿذُ دس ّش ّک اس دػ ِ ای   صفهشاىاسصؽ ػاال  = (f × l) 15000 US $ 

 تَ یحات خذٍل:
- a ,b  کیاس خشاػیاى    کیاس ٍ صسؿی    اص کـیاٍسصاى صفهیشاى  کیِ ٍی   صادُ اعتفات تَػظ آقای هْذی اهیيایي 
یکی اص اكلی تشیي ٍ پایِ ای تشیي اًیَاؿ صفهیشاى ز صفهیشاى     اص افشاد خبشُ دس ایي صهیٌِ گشف ِ ؿذُ اػت.ّؼ ٌذ 

دػ ِ هی باؿذ. صفهشاى دػ ِ اص کٌاس ّن چیذُ ؿذى ٍ خـ  ؿذى سؿ ِ ّای صفهشاى هی باؿیذ. صفهیشاى دػی ِ    
خاهِ ٍ کتلِ ( بَدُ ٍ فوَها ایي ًَؿ صفهشاى آهادُ تبیذیل بیِ دیگیش گشییذ ّیا هاًٌیذ       ؿاهل توام سؿ ِ صفهشاى )

 .ذ بَدػشگل خَاّ
 - d          )صفهشاى اص گیاّاى پیاصداس ٍ چٌذػالِ اػیت کیِ ّضیٌیِ ٍ صحویت کـیت آى دس یی  هشحلیِ )ییا یکؼیال

ِ صفهشاى دس ػال اٍل هحلَل قابل تَخْی فهضس .دّذ گیشد، ٍلی عی چٌذ ػال ه َالی هحلَل هی كَست هی
ِ    .ؿَد اص ػال دٍم بِ بقذ هحلَل هضسفِ اق لادی هی .ًذاسد فٌیَاى دٍسُ  ًابیاسٍسی دس    بٌابشایي ی  ػیال سا بی
  هشاخقِ کٌیذ:ًیض بِ ایي ًـاًی  )بشگشف ِ اص اعتفات آقای اهیي صادُ(گیشین.  ًؾش هی

http://daneshnameh.roshd.ir/  

 - fکیلیَ گیشم فٌیَاى کشدًیذ. اص آًدیا کیِ دس        15 – 10صادُ ه َػظ تَلیذ صفهشاى دػ ِ دس ّک اس سا  آقای اهیي
کیلیَ   10ه َػظ فولکشد صفهشاى دس كَست سفاییت کاهیل اكیَل صسافیی حیذٍد       آهذُ، بِ فول  خؼ دَّای

 10بِ دػت آهذ. بٌابشایي تَلیذ صفهشاى دػی ِ دس ّک یاس سا    ای صفهشاى خـ  دس ّش ّک اس اص ًَؿ صفهشاى دػ ِ

 شین. بِ ًـاًی صیش هشاخقِ ًواییذ:گی گشم دس ًؾش هیکیلَ
http://www.biccim.org/index4Email.php?obj=Page&task=Show&code=68 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87+%d8%b2%d8%b9%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85%d8%9f&SSOReturnPage=Check&Rand=0
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- h   ای  دػیی ِ اص دٍ ًییَؿ صفهیشاى خـیی   یی   ص خذاػییاصی قؼیوت ػییهیذی اص قشهیضی ّییش  اصفهییشاى ػیشگل
گیشم صفهیشاى   750  (دخ شپیچ) ای دػ ِعَس ه َػظ اص ّش کیلَ صفهشاى ِ ب .یذآ دػت هیِ ٍ پَؿال ب (دخ شپیچ)

  .صادُ( )اص اعتفات آقای اهیي یذآ هیدػت ِ ػشگل ب
j -  هشاخقِ ؿَد: ًـاًی ایي کالشی اػت.بِ 310گشم صفهشاى خـ   100هیضاى کالشی دس  

nutritiondata.self.com/facts/lamb-veal-and-game-products/4638/2 

- l ًـاًی صیش:. ّوچٌیي  صادُ اص اعتفات آقای اهیياػت.  1394 - 95  ه َػظ قیوت  
http://www.alanj.ir/ 

صفهشاى بِ اصای هلشف یی  ه یش هکقیب آ      بشایدس خذٍل صیش، ً ایح هحاػبِ هقیاسّای چْاسگاًِ 
 دادُ ؿذُ اػت.

گانه الگوی کشت تشای صعفشاى ته اصای هصشف یک هتش هکعة آبهای چهاساسصیاتی هعیاس  

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص N. A. 

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ  = (h ÷ e)                 

  :rبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   کالشی =(k ÷ e)              

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ e)    3.00 

 تَ یحات خذٍل:
 - tهاًیذ. اص   ّا ٍ پشچن اص گل، کتلِ تش باقی هیی  خذاکشدى گلبشگ ؿَد ٍ با اص هضسفِ، گل صفهشاى بشداؿت هی

کٌٌذ، اص ایي سٍ ٍصى هحلَل  آًدا کِ کتلِ تش ّیچ ًَؿ هلشف ٍ کاسبشدی ًذاسد آى سا فشآٍسی ٍ خـ  هی
 ؿَد. تاصُ صفهشاى اًذاصُ گیشی ًوی
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 16تش اساس هعیاسهای هختلف هحصوالت هشت گانه  هقایسه -2-9

بٌذی هحلَالت بش اػاع هقیاسّای هخ لف آٍسدُ ؿذُ اػت. دس خذٍل  ، ستب4ِ-2تا  1-2دس خذاٍل 
 ّا دس هقیاسّای هخ لف دس ی  خذٍل تذٍیي ؿذُ اػت. بٌذی ًیض، ستبِ 2-5

 صُ اٍصى هحلَل تهقیاس بٌذی هحلَالت بش اػاع  ستبِ -1-2خذٍل

گشم(کیلو) ته اصای هصشف یک هتش هکعة آب هحصول ستثه  

 4.000 هنذوانه 1

 830.0 صسشک 2

 0.700 رست 3

 0.560 گنذم 4

 0.400 گل هحوذی 5

 0.350 پسته 6

 0.200 عذس 7

 .N. A دسته ای صعفشاى 8

 

 ییادُ خـ   زاٍصى ههقیاس بٌذی هحلَالت بش اػاع  ستبِ -2-2خذٍل

گشم(کیلو)ته اصای هصشف یک هتش هکعة آب  هحصول ستثه  

 0.700 رست 1
 0.560 گنذم 2
 0.207 صسشک 3
 0.200 عذس 4
 0.100 گل هحوذی 5

 0.058 هغض پسته 6
 0.0015   دسته ایصعفشاى  7
 .N. A هنذوانه 8

 

 

                                                 

 دس بیذٍى  هقیاسّیا  اسصییابی   اصخذاٍل بیا اح ؼیا  دٍساى ًابیاسٍسی دسج ؿیذُ اػیت. بیشای اعیتؿ         تَلیذ هحلَالت با ی دس ایي -16

 .دؿَ هشاخقِ 2 پیَػت بِ ًاباسٍسی دٍساى ًؾشگشف ي
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 لشیاک هقیاسبٌذی هحلَالت بش اػاع  ستبِ -3-2خذٍل

)کالشی(ته اصای هصشف یک هتش هکعة آب  هحصول ستثه  

 2555 رست 1
 1896 گنذم 2
   840 هنذوانه 3
   656 صسشک  4
   328 پستههغض  5
   232 عذس  6
   4.65 سشگل  صعفشاى 7
   .N. A    گل هحوذی 8

 

 اسصآٍسیهقیاس بٌذی هحلَالت بش اػاع  ستبِ -4-2خذٍل

 

 

 

 

 )دالس( ته اصای هصشف یک هتش هکعة آب هحصول ستثه

 3.00 ای صعفشاى دسته 1
 1.40 گل هحوذی خشک 2
 1.20 هنذوانه 3
 1.04 صسشک خشک 4
 0.93 پسته خشک دس پوست 5
 0.24 عذس 6
 0.12 رست 7
 0.10 گنذم  8
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دلیتل تتز ارجحیتت    تَاًتد   ًوتی  تاالدر الگَی کشت هعیار ّای  ًرایج تِ دست آهدُ اس قاتل رکز است

کیهییت آ  ٍ   ، یایي هحلَالت ؿشایظ اقلیوی ّش کذام اص  .تاشدکشت یک هحصَل تز هحصَل دیگز 
آًْا  ٍ فشٍؽ ّایی بشای تَلیذ ّا ٍ هضیت هحذٍدیتالصم داسًذ کِ هٌدش بِ کـت بشای   خاكی خاک
بشداؿیت  بشای ًوًَِ دس حال حا ش هحلَالتی ًؾیش صفهشاى، گل هحوذی ٍ صسؿ  هشحلیِ  ؿَد.  هی
 اّوییت بیاالی صهیاى بشداؿیت، عیَالًی      ، اص خولِای بشخَسداس اػت یت ٍیظُ ٍ پش ّضیٌِاص حؼاػآًْا 

. ًیذاسد اهکاى کـت آًْا دس ػغح ٍػیـ ٍخَد  . بٌابش ایي دالیل،صیاد کاس ًیشٍی بَدى دٍسُ بشداؿت ٍ
ِ   عَالًی دٍساى ًاباسٍیداؿ ي  صسؿ  ٍ پؼ ِ بِ دلیلیا هحلَالت با ی ًؾیش  گیزاسی   ًیاص بیِ ػیشهای

، آبییاسی ٍ چٌذ دٍسُ فیذم  دس كَست اختل دس ؿبکِ آبیاسی  ٍ صسؿ  دسخت پؼ ِ .ٌّگهت داسًذ
هشکبات،  اها هحلَالتی ًؾیش ،ذکٌ ذ هحلَل قابل تَخْی تَلیذ ًوید، ّش چٌهاًذى سا داس قذست صًذُ

ییا    .ذًاص صهاى کاؿت تا صهاى بشداؿت اح یاج بِ آبیاسی هشتب داسگل هحوذی ٍ هحلَالت صساف ی 
تیَاى آى سا   هیی  ّای ًؼبی پؼ ِ ًؼبت بِ ػایش هحلَالت ایي اػت کِ بِ هذت عَالًی یکی اص هضیت
  هَسد تَخِ قشاس گیشد.اػت  الصم هَاسدی ایي قبیل .ذاسی کشددس اًباس ًگْ

 بٌذی بش اػاع هقیاسّای چْاس گاًِ بشای ّـت هحلَل  ستبِ -5-2خذٍل

 ستثه
هحصول تاصه وصى 

 (گشمکیلو)

وصى هاده خشک 

 (گشمکیلویی )غزا

 غزایی یکالش

 

 وسیاسصآ

 (دالس )

 هندوانه 1
4.00 

 ذرت
0.700 

 ذرت

2555 
 زعفران 

3.00 

 زرشک 2

0.830 

 گندم

0.560 
 گندم

1896 
 گل محمدی 

1.40 

 ذرت 3

0.700 

 زرشک

0.207 
 هندوانه

840 
 هندوانه

1.20 

4 
 گندم

0.560 

 عدس

0.200 
 زرشک

656 
  زرشک

1.04 

5 
 یگل محمد

0.400 

 گل محمدی

0.100 

 پسته

328 
  پسته

0.93 

6 
 پسته

0.350 

 پسته

0.058 
 عدس

232 
 عدس

0.24 

 عدس 7

0.200 

 زعفران 

0.0015 
 زعفران 

4.65 
 ذرت

0.12 

 زعفران 8

N. A. 
 هندوانه

N. A. 
 گل محمدی

N. A. 
 گندم

0.10 
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 تنذی جوع -3

اص  یا گَؿییِ دادى ٍ ًـییاىکـییت  یالگییَ یّییا یییاسهقٍ تبییییي  ؿٌاػییاییبییا ّییذف  پییظٍّؾ حا ییش
ٍسصی بِ ػوت ٍ ػَی هَسد ًؾش ّای کـا دادى فقالیت دس خْت هلثش یػاص ینتلو ی  ّای یچیذگیپ

 شداى کـَس اػت.دٍل و

اسصؽ خغشافییایی آ  کیِ هب ٌیی بیش تبیادل آصاد      گیشی یقٌی هقییاس   تلوین ایي تشیي ابضاس ه أػهاًِ هْن
 ّیش کیذام اص   فاقذ کاسبشد فولی اػت. دس ؿشایظ حاکویت اق لاد دػ َسیباؿذ،  کاالّا ٍ خذهات هی

دٌّذ کِ اً خیا  ٍ   دػت هیِ ً ایح ه هاٍت ٍ ه ٌافشی ب کـت یالگَ یبشایاسّای چْاسگاًِ دیگش هق
ُ   اسخحیت ُ  یاػیی اّیذاف ػ ّیای بلٌذهیذت اق لیادی ٍ     گزاؿ ي بیي آًْا بیِ دییذگا آ   یٍس دس بْیش

بؼ گی داسد. دس ؿشایغی کیِ هقییاس اسصؽ خغشافییایی آ  قابیل افویال ًباؿیذ، توؼی  ًؼیٌدیذُ بیِ          
 فتٍُ بش اثشات ػَ  ،ٍ تحویل آًْا بِ کـاٍسصکاسؿٌاػی  ّایاؽْاس ًؾشدس هقیاسّای چْاسگاًِ دیگش 

سا  اف وادی ایـاى بیِ اسکیاى حکیَه ی    اػبا  بی ،صدى بِ هقیـت کـاٍسصاى تَاًذ با  شبِ اق لادی هی
  گشدد.هَخب  سا ٍ ح ی ٍّي ٍ توؼخش دٍل وشداى فشاّن

، کاسؿٌاػاى ٍصاست خْاد کـیاٍسصی ٍ  هؼالَالىبؼیاسی اص کِ هذ ًؾش هقیاس دٍم )اً خا  بشای ًوًَِ، 
بشابیش ًؼیبت بیِ کـیت صسؿی        4ٍ بشابش ًؼبت بِ کـت پؼی ِ   10 سا کـت گٌذم (،اػتداًـگاّیاى 
تَاًیذ دس بقضیی هٌیاع  دسآهیذ کـیاٍسص سا بیِ        ًْذ، دس حالی کِ کاؿت ٌّذٍاًِ کِ هیی  اسخحیت هی

ؿذت افضایؾ دّذ، دس ایي الگَی کـت اكتً خایگاّی ًذاسد. ه قابتً اً خا  هقییاس چْیاسم هَخیب    
 ِبی ًؼیبت   بشابیش  12ذٍاًیِ  کـیت ٌّ بشابیش ٍ   11کـت صسؿ   ،بشابش 10 هیضاى کـت پؼ ِ بِ اسخحیت 
تهاٍت تا ًَد بشابشی )یقٌی ًِ ّضاس دسكذی(  دس ً ایح حاكیل اص اً خیا  ّیش     .گشدد هیکـت گٌذم 

بایذ گهیت  کذام ا صهقیاسّا گَاّی بش ؿکاف فوی  بیي ًؾشات کاسؿٌاػاى ٍ هٌیافـ کـیاٍسصاى اػیت.   
بیش   تیَاى  ًویی یقٌیی   ،ؼی ٌذ ًیقابیل تدوییـ    ،تحت ی  بشًاهِ اق لادی هٌؼدنکـت  یقیاسّای الگَه

هحلَل دیگش بشای ًْی کـت  هحلَلی اص ی  هقیاس اػ هادُ کشد ٍتَكیِ کـت  بشایحؼب ػلیقِ 
دّی بِ هقیاسّای چٌییي ه ٌیافش ٍ ایدیاد هقییاسی تلهیقیی       ح ی ٍصى 17هقیاس دیگشی سا هذ ًؾش قشاس داد.

 کَف ي اػت.  بِ هثابِ آ  دس ّاٍى ،بشای پؼٌذ ػیاػ وذاساى ؿیه ِ اق لاد دػ َسی

 ؿیذُ اػیت.   خیار اتبا اًگیضُ حهؼ رخایش آبی کـَس  ؽاّشاً  دػ َس دٍل ی هبٌی بش فذم کاؿت ٌّذٍاًِ
 ،هیلیاسد ه ش هکقب اػت 21 ،باؿذ گٌذم کِ ًیاص ػاالًِ کـَس هی 18هیلیَى تي 13هیضاى آ  هداصی دس 

اگش ّوِ ایي هقذاس گٌذم با ٍاسدات تأهیي ؿَد ٍ اسص هَسد ًیاص اص عشی  کـت ٍ كادسات  دس حالی کِ
                                                 

ِ     ّا اص ػَی هؼالَلیي ٍ کاسؿٌاػاى هی ّا ٍ هلاحبِ دس بؼیاسی اص گضاسؽ -17 بیِ   اًیذ!!  بیٌین کِ بشای ّش هحلیَل هقییاسی دس ًؾیش گشف ی

 خبشگضاسی فاسع هشاخقِ ؿَد:س گشف ِ با آقای اهیي فلیضادُ د گَی كَستٍ  فٌَاى ًوًَِ بِ گهت
 http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13940407000731 

ّضاس تیي فٌیَاى    400ٍ  یلیَىه 13کـَس بِ گٌذم سا  یداخل یاصً یخْادکـاٍسص یشٍص یهقاٍى اهَس صساف: 6/6/1395یشًا ا -تْشاى - 18

 (http://www.irna.ir/fa/News/82205545. ) کشد
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 هیلیاسد ه ش هکقب خَاّذ بَد. ایي یقٌی4  هقذاس آ  هداصی كادس ؿذُ کو ش اصٌّذٍاًِ تأهیي گشدد، 
خْاد  ٍصسایآیا هیلیاسد ه ش هکقب دس ػال.  17قیوت داخلی بِ هیضاى بیؾ اص کاّؾ هلشف آ  گشاً

هحاػیبات   اص لیٍبیٌٌذ  هی دس صهاى فشٍؽسا  تش بَدى ٌّذٍاًِکِ هاًٌذ فَام، ٍصاست ًیشٍ کـاٍسصی ٍ 
ٌّیَص ّین خیَد سا      19، افلٌیذ  هیلیاسد ه ش هکقیب آ  کـیَس   17آ  هداصی ٍ ػشًَؿت ػالیاًِ  ػادُ
 داًٌذ؟ تشیي فشد بشای احشاص پؼت ٍصاست هی ؿایؼ ِ

اص ػیَی  ذم دسک كحیح ٍ توایض بیي ههْیَم آ  هدیاصی ٍ آ  فیضیکیی دس هحلیَل کـیاٍسصی      ف
کـاٍسصاى گـ ِ هقیـت هَخب خؼاست ػْوگیي بِ آ  کـَس ٍ فْوی اػت کِ  ًَفی کحهؼالَلیي 

  علبذ. کِ ػلب هقام چٌیي هؼالَلیٌی سا هی

ٍصاست  کاسؿٌاػاى اسؿذّای  س ن تَكیِ ّای اخیش ٍ فلی دس ػالتَاى گهت آًچِ کِ هَخب ؿذُ  هی
ٍ کاساى فاسع ٍ خشاػاى بیِ کـیت پؼی ِ ٍ صفهیشاى سٍی      کـاٍسصی، گٌذمخْاد  دس خٌیَ    بیاٍسًیذ 

اص ػَی کـاٍسصاى ّوچٌیاى  کـت ٌّذٍاًِ س ن ًْی هک َ  کاسؿٌاػاى اػ اًی،  فلیاػ اى کشهاى ًیض 
کـیاٍسصاى اییشاى دس هَاخْیِ بیا ًؾیشات      کـت تـخیق دادُ ؿَد، ًـاى اص ؿقَس فویی   تشیي  كشفِبا

 گیش داسد. ًاپخ ِ فَام تلوین

اخ ویافی   ّای ثش اص دیذگاُأه  ،ّش چٌذ کِ اً خا  هقیاس الگَی کـت اص ػَی کاسؿٌاػاى ٍ هؼالَلیي
ٍلیی   ،یٌذُ ٍخَد داسد ٍابؼ ِ اػتآٍ بِ ؿذت بِ تلَیشی کِ دس رّي ایـاى اص اػت  ایـاىػیاػی  ٍ
تدشبِ پیـیٌیاى ًـاى دادُ کِ اها بایذ گهت . سا دس بش بگیشد ػذُ ذ اص چٌذ دقیقِ تا چٌذتَاً هی یٌذُآایي 

ِ ِ ، ّوی اػی هادُ اص ؿیقَس خوقیی   ػیایِ  دس تٌْیا  بَم ؿیکٌٌذُ   بقای صًذگی دس ایي صیؼت ٍ ًگیشی   خاًبی
 .صٍدگزسفشدی ٍ ّای  تلوینٍ ًِ اػت هوکي فشاًؼلی ًگشی  آیٌذُ

ػیاػ ی اػت کیِ   ،خَدکهایی دس تَلیذ هحلَالت  زایی اػاػی اػتهقیاس دٍم کِ هب ٌی بش اً خا  
پیگیشی ؿذُ اػیت.   اص ػَی هؼالَالى دس بخؾ کـاٍسصی بِ هٌؾَس حهؼ اهٌیت  زایی بقذ اص اًقت 

آصاداًیِ  گشف ي ایي ٍاققیت کِ ٍاسدات هَاد  زایی دس بذتشیي ؿشایظ بحشاى ٍ تحشین ًییض  با دس ًؾشاها 
 بیِ خیای خَدکهیایی    ى ًؼبت بِ اهٌیت  زایی کـیَس ؿایؼ ِ بَد کِ ًگاُ هؼالَالكَست پزیشف ِ، لزا 

فیذم اكیشاس بیش    بیَد.   هیی ٌّگیام  یشٍست   دس دس خْت خَداتکیایی دس تَلییذ هیَاد  یزایی      ػالِ ّوِ
تٌْیا  ام  یشٍست  بگزاسد تا دس ٌّگی ًخَسدُ  دػتی سا آبی هغوالٌ رخایشتَاًؼت  خَدکهایی ػاالًِ هی

چیشا کیِ   خَدکهیایی هَقیت هوکیي گیشدد.      تغییش کـت بِ هحلَالت اػی شاتظی  با هاُ  8تا  6ؽشف 
هاصاد اسا یی  با داؿ ي اػ شاتظی  ّای  یش اػ شاتظی  بِ  اً قال آ  اص کـتاػ هادُ اص آ  رخیشُ ٍ 

ًِ تٌْا ّش ػالِ خَدکهایی ش بى ػهاًِ اكشاس هؼالَالأٍلی ه  سیضی اػت. قابل بشًاهِ دس ػشاػش کـَسبایش 
ُ ذکِ هایِ اهٌیت هلی اػت ؿی رخایش آبی هَخب ّذسسف ي بلکِ هَخب فؼش ٍ حشج کـاٍسصاى گـ ِ 

تحیشین   كیَست بیشٍص   دس  لیِ کـیَس  هیي أؿذى کـَس با چالؾ خذی تی   اخِهاحلل ایي اهش هَ .اػت

                                                 

 www.otaghkhabar24.ir/news/6667هشاخقِ ؿَد:  ـاًییي ًبِ ا -19
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 زایی عَس هَقت اهٌیت ِ تَاًؼت ب کِ دس ؿشایظ بحشاًی هی آبی ایشاى اػت. بایذ گهت رخایش زایی 
تذبیشی دس اثش ی  تشع صٍدسع ًابَد گشدیذ. بِ فباستی دیگش، تَّن تشع  با بی ،هیي کٌذأکـَس سا ت

 20کاسؿٌاػاى با تدَیض خَدکـی دسهاى کشدًذ. ،دس صهاهذاساى سا
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 وتسایت وصى پسته رست گنذم هنذوانه عذس
___ ___ 1830 1220 ___ liter/kg www.angelamorelli.com/water/ 

___ ___ 1827 1220 ___ liter/kg www.waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/product-gallery/ 

___ ___ 1160 ___ ___ m3/ton 
www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Programs/Virtual_Water/virtual_w

ater_final_synthesis.pdf 

___ ___ 154 107 ___ a pound/gallons (us) www.treehugger.com/green-food/from-lettuce-to-beef-whats-the-water-

footprint-of-your-food.html ___ ___ 1293 899 ___ liter/kg 

___ ___ ___ 900 ___ liter/kg 
www.waterfootprint.org/media/downloads/Hoekstra-2008-

WaterfootprintFood.pdf 

5874 235 1827 1222 11363 m3/ton 
www.waterfootprint.org/media/downloads/Mekonnen-Hoekstra-2011-

WaterFootprintCrops.pdf 

___   109 ___ a pound /gallons(us) 
www.mcrcd.org/wp-content/uploads/Nationall_Geographic_Hidden_Water.pdf 

___ ___ ___ 915 ___ liter/kg 

___ ___ 1331 909 ___ m3/ton 
www.anthesisgroup.com/growing-crops-water-footprints-and-global-
production/ 

___ ___ 1300 900 ___ m3/ton www.caee.utexas.edu/prof/mckinney/ce397/Topics/Virtual-Water/Virtual-

Water%282012%29.pdf ___ ___ ___ ___ ___ liter/kg 

___ ___ 1334 909 ___ m3/ton www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/CHAPAGAIN%20an
d%20HOEKSTRA%202004%20Water%20Footprint%20of%20Nations%20Re

port.pdf ___ ___ ___ ___ ___ liter/kg 

704 50    a pound /gallons(us) 
www.huffingtonpost.com/2014/10/13/food-water-footprint_n_5952862.html 

5913 420    liter/kg 

6166 160 1334 909 10864 m3/ton www.waterfootprint.org/media/downloads/Report16Vol2.pdf 

___ ___ 1334 909  liter/kg 
www.waterfootprint.org/media/downloads/Report-48-WaterFootprint-

AnimalProducts-Vol1.pdf 

5984.33 247.5 1550.375 981.1 10974 liter/kg Average 

167 4000 645.17 1010.11 91.08 g./m3 چنذ گشم تا هصشف یک هتش هکعة آب 

 1پیوست

 

http://www.angelamorelli.com/water/
http://www.angelamorelli.com/water/


2 

 

 2پیوست

 ِ ؿیذُ دس دٍساى ًابیاسٍسی پؼی ِ، صسؿی ، گیل هحویذی ٍ        آ  هلیشف  هقیاسّیا،  چٌاًچِ دس هحاػیب
 :، ً ایح بِ ؿش  صیش خَاّذ بَدصفهشاى سا دس ًؾش ًگیشین

 

 تذوى احتساب دوساى ناتاسوسی های چهاسگانه الگوی کشت تشای پسته ته اصای هصشف یک هتش هکعة آبهعیاس هحاسثه

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص= (g ÷ a)              

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ    زایی ٍصى هادُ خـ= (h ÷ a)               

 :r بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   کالشی =(k ÷ a)      

             

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)         

 

 ناتاسوسیتذوى احتساب دوساى  های چهاسگانه الگوی کشت تشای صسشک ته اصای هصشف یک هتش هکعة آبهحاسثه هعیاس

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص = (g ÷ a)                

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ = (h ÷ a)               

 :r بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   کالشی =(k ÷ a)       

             

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)    1.15 

 

 تذوى احتساب دوساى ناتاسوسی های چهاسگانه الگوی کشت تشای گل هحوذی ته اصای هصشف یک هتش هکعة آبهعیاس هحاسثه

  :t بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  هحلَل تاصٍُصى = (g ÷ a)                

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ = (h ÷ a)                  

 :r بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   کالشی =(k ÷ a) N. A. 

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)    1.75 
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 تذوى احتساب دوساى ناتاسوسی هحاسثه هعیاسهای چهاسگانه الگوی کشت تشای صعفشاى ته اصای هصشف یک هتش هکعة آب

  :tُبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ  ٍصى هحلَل تاص N. A. 

  :v بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   زایی ٍصى هادُ خـ = (h ÷ a)                 

  :rبِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ   کالشی =(k ÷ a)               

  :s اسصآٍسی بِ اصای هلشف ی  ه ش هکقب آ = (m ÷ a)    3.33 

 

 تذوى احتساب دوساى ناتاسوسی  تنذی تش اساس هعیاسهای چهاس گانه تشای هشت هحصول ستثه

 ستثه
وصى تاصه هحصول 

 )کیلوگشم(

وصى هاده خشک 

 )کیلوگشم(یی غزا

 ی غزاییکالش

 

 اسصآوسی

 ) دالس(

1 
 هندوانه
4.00 

 ذرت
0.700 

 ذرت

2555 
 زعفران

3.33 

2 
 زرشک

0.923 

 گندم

0.560 
 گندم

1896 
 گل محمدی

1.75 

3 
 ذرت

0.700 

 زرشک

0.230 
 هندوانه

840 
 هندوانه

1.20 

 گندم 4

0.560 

 عدس

0.200 
 زرشک

729 
 زرشک

1.15 

 یگل محمد 5

0.500 

 گل محمدی

0.125 

 پسته

393 
 پسته

1.12 

 پسته 6

0.420 

 پسته

0.070 
 عدس

232 
 عدس

0.24 

 عدس 7

0.200 

 زعفران

0.0017 
 زعفران

5.166 
 ذرت

0.12 

8 
 زعفران

N. A. 
 هندوانه

N. A. 
 گل محمدی

N. A. 
 گندم

0.10 
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