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 چکیده

بسزایی در تولیدات کشاورزی دارد و ریسک تولید کشاورزان بر اقتصاد خانوار به تبع آن بر اقتصاد  تأثیر های کشاورزی، ریسک در فعالیت

. های مهم مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان از اهمیت خاصی برخاوردار اسات  رو شناسایی عوامل و تعیین کنندهاز این. ذامعه اثر گذار است

نموناه آمااری باا اساتفاده از رو      . کااران قایناات صاورت گرفتاه اسات     گذار بر ریسک زعفاران رتأثیاین مطالعه با هدف شناسایی عوامل 

نتایج با استفاده از تقریب تابع الگاوریتم ینتیاک    .آوری شده استذمع 19  کار این شهرستان در ساز  زعفران 3  گیری تصادفی از  نمونه

باا ریساک    اناداز  تار و پاس   ذوانبذر ، یآکیفیت کارشناسان،  ، راهنمایمان فرو زهای عملکرد، آبیاری،  فاکتور، عامل 33نشان داد که از 

پیااز باا ریساک     خریاد  کل، هزینه اخت ف، فرو  ها، حلفعالیت سازی کاران قاینات رابطه مثبت دارد و همچنین فاکتورهای متنوع زعفران

های کارشناساان را  کاران راهنمایینظور کاهش شاخ  ریسک زعفرانشود که به مدر این راستا پیشنهاد می .کاران رابطه منفی داردزعفران

-کاران را به حداقل ممکن کاهش یابد و همچنین با افزایش زمان فرو  و پس اناداز، ریساک زعفاران   ارتقاء داده تا اخت فات بین زعفران

 .کاران را کاهش داد
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 مقدمه 

ترین بخش اقتصادی در بسیاری از کشورهای  کشاورزی مهم

یافتاه و در حااز توساعه اسات و بسایاری از کشااورهای       توساعه 

یافته در ذهت صنعتی شدن، تغییرات زیادی را در راساتای   توسعه

ناپایداری طبیعات و  . اند فرآوری محصوتت کشاورزی انجام داده

هاا و حاوادث طبیعای     بینای پدیاده   پیشماهیت متغیر و غیرقابل 

ی ویژه برای بخاش کشااورزی ایجااد کارده اسات کاه       شرایط

ی آن چیزی ذز این نیست که تولیدات کشاورزی و آیناده   نتیجه

 ,Turkamani)شاود   رو مای کشاورزان باا عادم قطعیات روباه    

مدیریت ریسک فرایند کنترز شانس یاا احتمااز ضارر    (. 1995

ریازی   ز ضارر، تخماین آن و برناماه   مالی است که علال احتماا  

 Wiliams)مراحل مختلز ذهت ذلوگیری و حذف ضرر اسات  

et al., 1993 .)    تاوان   به عبارتی دیگار مادیریت ریساک را مای

دسترسی به سازوکارهای مؤثر برای تخماین زماان وقاوع یاک     

ریساک  (. Robinson et al., 1987)پیشامد و خسارت دانسات  

توان به عنوان شارایط ناپایاداری    میهای کشاورزی را  در فعالیت

اندازد و خسارات  که تولید محصوتت کشاورزی را به مخاطره می

کند، تعریز مالی و احساس ناامنی در زندگی کشاورزان ایجاد می

و این مجموعه مخااطرات  ( Bahrami & Agahi, 2005)کرد 

پاذیری را   ی شکننده و آسیب دست به دست هم داده و مجموعه

زند، که نتیجاه نهاایی آن    ولیدکنندگان این بخش رقم میبرای ت

 ( .Ray, 1967)ها نیست ثباتی درآمد آنچیزی ذز بی

تولیدکنناادگان محصااوتت کشاااورزی در شاارایط و محاایط 

گیری ها و عملکردها، مجبور به تصمیم نامطمئن نسبت به قیمت

در خصااو  تخصاای  منااابع و تولیااد محصااوتت هسااتند    

(Yazdani & Kiani Rad, 2004 ) که کشاورزان به سه دسته

از . شاوند خنثای تقسایم مای   پاذیر و ریساک  گریز، ریسکریسک

توان درآمد کشاورز، انادازه  پذیری افراد میعوامل مؤثر بر ریسک

 & Hasanpour)مزرعه و تعاداد اعضاای خاانواده را ناام بارد      

Seddiqei, 2011 .)تاارین منااابع ریسااک کااه از ذملااه مهاام

رو هستند، شاامل خطارات اقتصاادی مثال     با آن روبهکشاورزان 

نوسانات قیمت مواد اولیه مورد نیاز کشااورز شاامل باذر، کاود و     

آتت کشاورزی است و همچنین شامل خطرات اذتمااعی  ماشین

آتت کشاورزی و خطارات طبیعای   مثل سرقت از مزارع و ماشین

(. Rio, 1999) شاود  های محصوتت نیز می مثل آفات و بیماری

هاا در   رابینسون و باری نشان دادناد کاه میازان مصارف نهااده     

ها در شارایط   شرایط وذود ریسک، متفاوت از سطح مصرف نهاه

هاای  راهبارد (. Robinson et al., 1987)باشاد   اطمیناان مای  

مدیریت ریسک توسط کشاورزان باعح انتقاز از وضع موذود باه  

تهاامی  . (Gravandi & Beygi, 2010)شاود   وضع مطلوی می

عوامل مؤثر بر ریسک تولید پسته ( Thahamipour, 2008)پور 

-در شهرستان زرند بررسی کرده و نتیجه گرفته است کاه نهااده  

کار، سطح زیر کشت، کار ماشینی و سموم دفع آفاات  های نیروی

های کاود شایمیایی،    نهاده. دارای اثر مثبت بر ریسک تولید دارند

 .باشاند اثر منفی بر ریسک تولید میآی و کود حیوانی نیز دارای 

باه بررسای   ( Ghorbani & Jafari, 2008)قرباانی و ذعفاری   

های محصوتت زراعی کشااورزان  عوامل مؤثر بر فراوانی ریسک

. در استان خراسان شمالی که با استفاده از الگوی توییت پرداختند

هاای سان، مالکیات زماین و      نتایج مطالعه نشان داد کاه متغیار  

داری بر فراوانی ریسک منفی و معنی تأثیرز خارج از مزرعه اشتغا

محصوتت زراعی اساتان خراساان شامالی داشاته و متغیرهاای      

های کشاورزی، سطح زیر کشت، فراوانای   اشتغاز در سایر فعالیت

مثبت و  تأثیرریسک دوره گذشته و مشارکت در طرح ناظر گندم 

ترکماانی   .سات داری بر فراوانای ریساک زارعاان داشاته ا    معنی

(Turkamani, 2008 )     اثارات بیماه محصاوتت کشااورزی در

برداران در اساتان فاارس   کاهش ریسک و نابرابری درآمدی بهره
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پرداخته و نتایج پژوهش نشان داد که بیمه بر چگاونگی نگار    

گذاشاته و موذاب کااهش ساطح      تاأثیر کشاورزان به مخااطره  

 Yaghubi)ان یعقوبی و همکاار . ریسک گریزی آنها شده است

et al., 2009 ) به بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک در بین

کار دیم در شهرساتان تفار  پرداختاه و نتاایج     کشاورزان گندم

نشان داد که مدیریت ریسک در اکثریت کشاورزان مورد نظار در  

قرار داشته و همچنین تحلیل رواباط   "ضعیز و متوسط"سطوح 

-سک نشان داد که رابطاه معنای  بین عوامل و میزان مدیریت ری

داری بین متغیرهای سطح تحصی ت، میزان مشارکت اذتماعی، 

هاای اط عااتی، میازان بادهی باانکی و       میزان استفاده از کاناز

. درآمد کشاورزی با میزان مدیریت ریسک کشاورزان وذاود دارد 

 ,Musaei & Zeratkish Kish)موساایی و زراعات کایش    

مؤثر بر تمایل و تقاضای کشاورزان باه  به بررسی عوامل ( 2011

بیمه محصوتت کشااورزی در اساتان کهگیلویاه و باویر احماد      

پرداخته و به این نتیجاه رسایدند کاه باین شارکت کشااورز در       

های ترویجی و یا تمااس باا کارشناساان بیماه و میازان      ک س

 .کار ارتباطی مثبت وذود داردپذیر  بیمه توسط کشاورزان گندم

باه  ( Turkamani & Mousavi, 2011)و موساوی  ترکماانی  

ی محصاوتت زراعای بار کاارایی تولیاد و       بررسی اثارات بیماه  

مدیریت ریسک در کشاورزی در اساتان فاارس از رو  معاادز    

 88  -81قطعی محتمل برابر و رو  گودوین در سااز زراعای   

نتایج این پژوهش نشان داد که بیمه بر کارایی فنای  . اند پرداخته

گراونادی و علای    .داری نادارد کاران اثر مثبت معنای مینیزسیب

باه بررسای عوامال    ( Gravandi & Ali Beygi, 2011)بیگی 

کار شهرساتان کرمانشااه   مؤثر بر واکنش رفتاری کشاورزان ررت

نتاایج حاصال از   . پرداختند 88-81در برابر ریسک تولید در ساز 

اکانش  پژوهش نشاان داد کاه کشااورزان ررت کاار از لحااظ و     

باشاند و ایان   گریاز مای  رفتاری در برابر ریساک تولیاد، ریساک   

های سن، سطح تحصای ت، مالکیات و   متغیر تأثیرواکنش تحت 

در بین این متغیرهاا، سان   . های ترویجی استشرکت در ک س

دارای اثر بیشتری بر واکنش رفتاری کشاورزان در برابار ریساک   

 ,.Mortazavi et al)مرتضاوی و همکااران   . باشاد تولیاد مای  

به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید انار باا رویکاردی   ( 2011

به فقر در روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهر رضا از رو  

تخمین حداکثر راستنمایی و برآورد تاابع تولیاد تصاادفی تعمایم     

یافته پرداخته و نتایج نشان داد که نهادهای سطح زیار کشات و   

مثبت بر ریسک تولید انار هستند و  ثیرتأکودهای شیمیایی دارای 

گاذاری  میزان آی مصرفی، کود دامی و نیروی کار نیز دارای اثار 

پااور ساا می و تهااامی. باشااندمنفای باار ریسااک تولیااد آن مای  

(Salami & Thahmipour, 2013 )   به تعیین عوامل ماؤثر بار

نتاایج حاصال از   . ای در ایران پرداختناد ریسک قیمت ررت دانه

هاای  هاا در واردات ررت، در قیمات   شان داد که نوسانپژوهش ن

داری ذهانی ررت، در قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثار معنای  

محمادی کاانی   . بر ریسک قیمات ررت در باازار داخلای دارناد    

 ,.Mohammadi Kani Golzar et al)گلازاری و همکااران   

 گذار بر مدیریت ریسک تولیدبه بررسی تحلیل عوامل اثر( 2014

نتاایج نشاان داد کاه    . در کشاورزان پرتقاز کار ذیرفت پرداختند

عامل اقلیمی و محیطی و عامل آفات و بیماری بیشاترین اثار را   

هااای مااالی و تکنولااویی و در ایجاااد ریسااک دارد و اسااتراتژی

هاا بارای مادیریت ریساک      ترین شیوهمدیریت بازاریابی از مهم

د و ساابقه کاار بیشاتر و    کاران است و کشاورزانی که درآمپرتقاز

توانناد عوامال ریساک را    تحصی ت بااتتری دارناد بهتار مای    

 & Najafi Kani)حساینی   حاذی کانی و نجفی .مدیریت کنند

Haji Hosseini, 2014 )  یکنناده  تعیاین  به بررسای عوامال 

 کنگاور،  دهساتان  ساویاکاران  و کااران گنادم  ریساک  مادیریت 

 هایهزینه اند که،نتیجه گرفتهها آن. اندک له پرداخته شهرستان

محمادی   .شود می کشاورزان بات منجر به ریسک محصوز تولید

(Mohammadi, 2015 )  به بررسی مدیریت ریسک خشکساالی

و نقش آن در توسعه پایدار در مناطق روستایی شهرساتان بناای   

پاذیری از  اند و به این نتیجه رسایدند کاه میازان آسایب     پرداخته
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نحوه مدیریت ریسک قارار دارد و تبعاات    ثیرتأخشکسالی تحت 

امیری و . اقتصادی زیادی را برای کشاورزان در پی خواهد داشت

بخشی پرویه فنی به بررسی اثر( Amiri et al., 2015)همکاران 

ترویجی مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی در پایداری تولید  -

یجاه  و کاهش خسارات در استان لرستان پرداختناد و باه ایان نت   

ترویجای مادیریت مخااطرات     -رسیدند که اذارای پارویه فنای   

بخش کشاورزی باعح توانمند شدن کشااورزان و بهباود ساطح    

هاا در اساتفاده از داناش و تکنولاویی     دانایی و افزایش توان آن

های ذدید برای مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی و خساارات  

به تعیین  (Fakori et al., 2015)فکوری و همکاران . شده است

گریازی مطلاق کشااورزان در منطقاه خارم آبااد       درذه ریساک 

شهرستان تنکاابن باا اساتفاده از رو  اساتخراج مساتقیم تاابع       

مطلوبیت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بیشاتر کشااورزان   

هاایی   پاس بایاد برناماه   . گریز متوسط هساتند در منطقه ریسک

هاای کشااورزی    گاذاران بخاش  توسط خود کشاورزان و سیاست

به موضاوع  ( Cole et al., 2017)کوز و همکاران . تدوین شود

نتاایج نشاان   . اند گیری بر مدیریت ریسک پرداختهفرآیند تصمیم

گاذاری  داد که بیمه کشاورزان تحصیل کرده منجار باه سارمایه   

بااالبری و . بیشااتر در محصااوتت بااا ارز  باااتتر شااده اساات 

هاای  باه بررسای هزیناه   ( Bellarby et al., 2017)همکااران  

محیط زیست با توذه به خطرات و ریسک امنیت غذایی بر تولید 

نتااایج نشااان داد کااه ماادیریت . اناادو رشااد اقتصااادی پرداختااه

تواند باعاح بهباود عملکارد    حاصلخیزی خاک به طور بالقوه می

شود و خطر زیست محیطی بدون از دست دادن عملکرد کااهش  

یر کشاورزان شامل سااختار و عملکارد   موانع مهم برای تغی. دهد

آلتیار  . های نوآوری کشاورزی اسات های دانش و سیستمسیستم

(Altieri, 2018 )     به بررسای تشاخی  زود هنگاام و مادیریت

نتاایج نشاان   . ریسک خطرات در بخش کشاورزی پرداخته است

داد که کشاورزان اسالواکی در معارض ریساک قیمات، ریساک      

. باشاند تارین عوامال ریساکی مای    ن مهمتولید یا درآمد به عنوا

تارین اساتراتژی مادیریت ریساک     پذیری باه عناوان مهام   تنوع

ترین همبستگی مثبت بین اندازه زماین و ریساک   مهم. باشد می

تارین ریساک، ریساک درآمادی باین      مهام . قیمت وذاود دارد 

 .کشاورزان شناخته شده است

لحااظ  استان خراسان ذنوبی رتباه دوم تولیاد زغفاران را از    

هکتاار از   3333 باشد و بیش از سطح زیر کشت و تولید دارا می

اراضاای اسااتان بااه کشاات ایاان محصااوز اختصااا  یابااد     

(Agricultural Statistics, 2017.) در استان خراسان ذنوبی 

با توذه به شرایط اقلیمی خا  به ویژه شهرستان قائنات همانند 

غذایی مورد نیااز   و فقر زمین از نظر عناصر کویری بودن مناطق

هاای غیار اقتصاادی     گیاه و کمبود منابع آبی، که از ذمله عامال 

باشند؛ باعح شده است که زعفران ساهم بسازایی در بخاش     می

 ,.Hatami Sardashti et al)کشاورزی به همراه داشته باشاد  

سطح زیر کشت زعفران در شهرستان قایناات در سااز    (.2014

باا نارخ رشاد     81  ده که تا ساز هکتار بو 333 برابر با   9  

درصدی افزایش یافته است و در ایان سااز     /1میانگین ساتنه 

(. Jasemi et al., 2011)هکتار گزار  شده است  1 08بال  بر 

بنابراین با توذه به اهمیت محصوز زعفران در قایناات، در ایان   

هاای مادیریت   پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر تعیاین کنناده  

الگاوریتم تقریاب     فران در قاینات باا اساتفاده از رو   ریسک زع

شود تا مشاخ  شاود چاه عاواملی بار       تابع ینتیک پرداخته می

هاای ایان   از ذمله نوآوری. ریسک زعفران در قاینات مؤثر است

پژوهش عبارتند از شناسایی متغیرهای بهینه و اثرگذار بر ریسک 

 .باشدک میزعفران قاینات با استفاده از تقریب تابع ینتی

 

 ها مواد و روش

در این پژوهش، پیش بینی عوامل مؤثر بر ریساک زعفاران   

صاورت گرفتاه    قاینات با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ینتیاک 
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پاردازد   به مسئله اساسی تقریب تاابع مای   GFA الگوریتم. است

(Rogers & Hopfinger, 1994 )    که عوامال زیاادی برمتغیار

هاای اولیاه بارای    در ایان رو ، ورودی . پاسخ اثار گاذار اسات   

اسااس الگاوریتم   . گیارد  همبستگی با بهترین پاسخ صاورت مای  

باشد به این صورت که یک یا چند رشاته کاد را    ینتیک ساده می

هر رشته یاک موقعیات را در فضاای ذساتجو     . کند ذستجو می

ها موساوم باه ذمعیات عمال      ای از رشته الگوریتم با دامنه.است

یابد و برای این هادف ذساتجو    ذمعیت تکامل میکند و این  می

یک معیار ذستجو برای هر  GFAمطابق با مدز . شود انجام می

،  سه عملگر متناسب با آن یعنی انتخاای . گیرد رشته صورت می

عضوهای ذدید بر اساس معیاار   .شود اذرا می  و ذهش  آمیز 

معیاار امتیاازدهی بارای    GFA در . شاود  براز  امتیاازدهی مای  

ها صورت  ها بر اساس کیفیت رگرسیون براز  شده به داده دزم

های انتخای بایستی به هر عضاو ذدیاد اضاافه     احتماز. گیرد می

این رو  بارای تعاداد   . شده و برای ذمعیت مجدداً ارزیابی شود

 et)یابد  مشخصی از نسل تا زمان رسیدن به همگرایی ادامه می

al., 2015 Samuel .) 

باه   GFAساازی باا    ای مهم حاصل از مادز ه برخی از آماره

 :باشدشرح ریل می

LOF برای هر معادله مطابق قابل محاسبه است -فریدمن: 

( ) 
 

SSE : ،مجموع مربعات خطاc :به غیار از  ) تعداد توابع اصلی

ها در توابع اصلی و کل ویژگی:fپارامتر تعدیل، : d، (ضریب ثابت

n:کنواخات  پاارامتر ی . هاای ورودی اسات   کل داده d   بار اسااس

 :شود فرموز ریل محاسبه می

( ) 
 

( حداکثر تعداد پارامترها در معادله)حداکثر طوز معادله  

                                                                                           
1- Selection 
2- Crossover 
3- Mutation 

کمتاارین ارز  (. پااارامتر تعاادیل اساات کااه و 

LOF          فریادمن، کمتارین احتماالی اسات کاه باا تقریاب مادز

 .سب بیشتری داردها تنا الگوریتم ینتیک با داده

 :برابر است با مقدار این  -3معتبر متقاطع 

( ) 

 

. بینای شاده اسات   مجموع مربعات پیش PRESSکه در آن 

هار  . بینی قدرت مدز اسات یک معیار کلیدی برای پیش این 

 بینی بهتری برای مدز داردچه به یک نزدیکتر باشد، قدرت پیش

(et al., 2015 Samuel.) 

 

 نتایج و بحث

باشاد   تولیدکننده زعفران قاینات می 3  ذامعه آماری شامل 

گیاری تصاادفی سااده از    و نمونه آماری با استفاده از رو  نمونه

. استخراج شده اسات ( 19  در ساز )زعفران کاران قاینات  3  

ساازی از رو  تقریاب تاابع الگاوریتم ینتیاک       متغیرهای مادز 

 :باشد می  صورت ذدوز ب

تاابع   یاب باا اساتفاده از تقر    توذه به اط عاات ذادوز    با

 یبارا  یسااز  مدز ،MSmodelingو نرم افزار  یکینت یتمالگور

 گرفت صورت زعفران سکیر تیریمد یها کننده نییعت ییشناسا

مدیریت  بر ییرهایمتغ چه رمستقلیمتغ 33 از شودکه مشخ  تا

از واریانس درآمد  .باشد یم مؤثر ناتیقا در کاران زعفران ریسک

 .بعنوان معیار شاخ  ریسک استفاده شده است

، عوامل ماؤثر بار مادیریت ریساک      بر اساس نتایج ذدوز 

 ها تیفعال یساز متنوع عملکرد،زعفران در قاینات برآورد شد که 

 ،زمان فرو  ،یاریآب از،یپ دیخر نهیهز کل، فرو  اخت ف، ،حل

بذر ذوان تر و پس اناداز پاوز    ،یآ تیفیک ،کارشناسان یراهنما

 یهاا  عامال . باشاد یم ناتیزعفران قا سکیمؤثر بر ر یها عامل

 ،یآ تیا فیک کارشناسان، یراهنما ،زمان فرو  ،یاریعملکرد، آب

                                                                                           
1-Cross validated R-squared  
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با ریساک زعفاران کااران قایناات      بذر ذوان تر و پس انداز پوز

بار  رابطه مثبت دارد و راهنمای کارشناسان اثرگاذاری بیشاتری   

 سکیر شاخ  ،عملکرد شیافزا که داد نشان جینتا. ریسک دارد

 یهاا  ناه یهز شیافزا با نیهمچن. دهد یم شیرا افزا زعفرانکاران

هاا   ناه یدر پرداخت هز شتریب یمال ییکه توانا یکشاورزان ی،اریآب

 . رندیتوانند بپذ یم زیرا ن یشتریب سکیدارند ر

 

 GFAسازی مدیریت ریسک زعفران با استفاده از  دلمتغیرهای مورد استفاده برای م -1جدول 
Table 1- Variables used to model saffron risk management using GFA 

 متغیرها
Variables 

 توضیحات
Description 

 حروف اختصاری
Abbreviations 

 سن
Age 

 x1 

 تاهل
Marital status 

  =، متاهل 3=مجرد
Single = 0, Married = 1 

x2 

 عداد افرادت
Number of persons 

 x3 

 تحصی ت
Education 

  =، کاردانی =دیپلم  =، راهنمایی و سیکل 3=ابتدایی
Elementary = 0, Guidance and cycle = 1 Diploma = 2, Apprentice = 3 

x4 

 تجربه
Experience 

 3=ندارد  =دارد
Have=1, Not have=0 

x5 

 عملکرد

Function 

 رمثقاز در هکتا
Mesghal in hectar 

x6 

 سطح زیر کشت

Cultivated area 

 متر

Meter 
x7 

 ادوات کشاورزی

Agricultural implements 

 3=ندارد  =دارد
Have=1, Not have=0 

x8 

 نوع مالکیت

Property type 

 3=، اذاره =شخصی 
Person = 1, rent = 0 

x9 

 مشارکت در ک س ترویجی

Contribution to the promotion class 

  =بار بیشتر  3 ،  =بار 0- ،  3=شرکت نکرده ام
Do not participate = 0, 1-5 times = 1, 10 times more = 2 

x10 

 تحصی ت مرتبط

Related education 

 3=، غیر کشاورزی =با کشاورزی
With agriculture = 1, non-agriculture = 0 

x11 

 شغل اصلی

Main job 

 3=کشاورزی غیر  =کشاورزی
Agriculture = 1 non-agriculture = 0 

x12 

 کود حیوانی

Animal manure 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x13 

 زمان مناسب کاشت پیاز

The right time to plant onions 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =متوسط،  =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x14 

 زمان مناسب شخم

The right time to plow 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x15 

 اصوز فنی کاشت

Planting principles 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x16 

 ازمایش خاک

Soil examination 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x17 

 متنوع سازی فعالیت ها

Diversify activities 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x18 

 تقسیم کار

Division of labor 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x19 

 استفاده از تجاری

Use experiences 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x20 
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 یکپارچه کردن اراضی

Integrate lands 

 3=خیلی زیاد ، =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x21 

 حل اخت ف

Dispute resolution 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x22 

 برداشت مکانیزه

Mechanized harvest 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=مخیلی ک
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x23 

 فرو  کل

Total sales 

 مثقاز

Mesghal 
x24 

 قیمت

Price 

 (تومان/ مثقاز )
(Mesghal/Toman) 

x25 

 چند ساله بودن پیاز

How old are you onions 
 x26 

 هزینه خرید پیاز

The cost of buying onions 

 تومان

Toman 
x27 

 هزینه نیروی کار

Labour cost 

 تومان

Toman 
x28 

 هزینه کود حیوانی

The cost of manure 

 تومان

Toman 
x29 

 هزینه ابیاری

Irrigation cost 

 تومان

Toman 
x30 

 هزینه برداشت

The cost of picking up 

 تومان

Toman 
x31 

 فرو  در یک مرحله

Sales in one step 

 3=خیر  =بلی 
Yes = 1 no = 0 

x32 

 زمان فرو 

Sale time 

 ماه ساز

month year 
x33 

 راهنمای کارشناسان

Expert Guide 

 3=خیر  =بلی 
Yes = 1 no = 0 

x34 

 استفاده از تکنولویی ذدید

Use of new technology 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x35 

 نوسانات قیمت

Price fluctuations 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x36 

 کیفیت آی

Water quality 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x37 

 بذر ذوان تر

Younger seed 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x38 

 اهمیت فصل ابیاری

Importance of irrigation season 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very Low= 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x39 

 دانش بومی درپیش بینی هوا

Native knowledge of weather prediction 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x40 

 پس انداز پوز

Saving money 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x41 

 پیش بینی هواشناسی

Weather forecast 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x42 

 دستیابی به اط عات

Access to information 

 =، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x43 

 بیمه زعفران

Saffron insurance 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =متوسط،  =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x44 

 کشاورز سکیرشاخ  

Farmer risk 

 3=، خیلی زیاد =، زیاد =، متوسط =، کم3=خیلی کم
Very low = 0, low = 1, medium = 2, high = 3, very high = 4 

x45 

 .های تحقیق یافته: مأخذ
References: Research findings. 
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 مدیریت ریسک زعفران  نتایج آماری حاصل از رگرسیون  -2جدول  

Table 2- Statistical results from saffron risk management regression 
Y =0.022*x6-0. 208* x18-5.161* x22-0.020* x24-0.0001* x27+0.0001* x30+0.177* x33+2.328* x34+0.141* x37+1.636* x38 

+1.182* x41 

Critical SOR F-value (95%)=3.33 Friedman LOF= 0.26 

 داده های تکرار شده
Repeated data = 0 

=0.99 

 خطای تجربی محاسبات
Experimental error of calculation=0 

=0.98 

 Cross validated =0.95 

LOF خطای غیر معنی دارحداقل   (10/3)  

The minimum non-significant error(.95)=0.135 
F= 103.028 

 .های تحقیق یافته: مأخذ
References: Research findings. 

 

 بفارو  تر محصوز زعفران را  یچه طوتن هرکه  یکشاورزان

ی بیشتر استفاده نمایناد و  آموزشکارشناسان  یراهنماو از  رسانند

. باشند پذیرتر می سکیر دشته باشندا ی نیزشتریب یمال انداز پس

 ,.Rosta et al) های این مطالعه با نتایج روستا و همکاران یافته

همخوانی دارد که بین توانایی مالی و عملکرد با مدیریت ( 2009

همچناین  . کناد  مای  تأییاد مثبات وذاود دارد را     ی ریسک رابطه

کال،   اخات ف، فارو    هاا، حال  فعالیت سازی فاکتورهای متنوع

اخات ف بار    و حال  پیاز با ریسک رابطه منفای دارد  خرید هزینه

 چاه  هربر آن دارد که  تدتل جینتا .ریسک اثرگذاری منفی دارد

 سااکیر شاااخ باشااد  شااتریب یکشاااورز یهاااتیاافعال تنااوع

 یهاا  ناه یهز ازیا پ دیخر نهیش هزیافزا. ابدی یم کاهشکشاورزان 

 ساک یر گار ید یو از ساو  دهاد  یما  شیزاافا  را کننادگان  دیتول

در آن دانسات   توان یم را علت است داده کاهشزعفرانکاران را 

در  کاه کننادگان   دیا تولچند سااله اسات و    اهیزعفران گ ازیکه پ

و  کنند یم یداریخر زعفران ازیپ کمترزعفران هستند  دیتول نهیزم

ی زانکشاور. ردیگ یم صورت شتریبدر مزارع زعفران  ازیپ ییذابجا

شااخ    باشاد،  ی داشاته شاتر یب فرو  کل زعفران بازار در که

 نیهر چه اخات ف در با  . دهد یم کاهش را کارانزعفران سکیر

کااران  زعفاران  ساک یکشاورزان زعفران کمتر باشاد، شااخ  ر  

نتایج این پژوهش با مطالعات کرباسی و فلسافی   .ابدی یم کاهش

دیان و همکاران ، فرها(Karbasi & Falsafizade, 2010)زاده 

(Farhadian et al., 2012) آلتیر ،(Altieri, 2018 ) همخوانی

 مهام در ذهات کااهش ریساک تولیاد     دارد که تناوع را گاامی   

این پژوهش در مورد نهااده آی  . اند محصوتت کشاورزی دانسته

 et al., 2011) باار خاا ف مطالعااه مرتضااوی و همکاااران  

Mortazavi )اثر گذاری مثبت بر  باشد که نهاده آی مصرفی می

سازی با الگوریتم تقریب تابع ینتیاک،  در مدز. ریسک تولید دارد

فریدمن نیز مشاابه خطاای معیاار در مادز حاداقل       LOFمعیار 

مدز خطاای  . محاسبه شده است 9/3 مربعات معمولی است که 

تجربی محاسبات که خطای تجربای دادهاای تکاراری را نشاان     

بارای   11/3و ضاریب تعیاین    دهد و صفر بدست آمده اسات  می

ای اسات کاه    مدز حاصل شده است و این بهترین مادز بهیناه  

توسط تابع تقریب الگوریتم ینتیک برای عوامل مؤثر بر ریساک  

 .دست آمده استزعفران کاران قاینات به

 

 گیرینتیجه

از آنجا که زعفران قاینات محصوز استراتژیک در ایاران باه   

ز صاادراتی اسات کاه ارزآوری    حسای می آید و زعفران محصو

بدین منظور آگاهی از وضعیت . شایانی را برای اقتصاد ایران دارد

ریسک تولیدکننادگان زعفاران از ضاروریات اقتصااد در بخاش      

نتایج حاصل از تقریاب تاابع الگاوریتم ینتیاک     . کشاورزی است
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کارشناسان،  ، راهنمایزمان فرو نشان داد که عملکرد، آبیاری، 

-فعالیات  سازی ، متنوعپس انداز پوزو  تربذر ذوان ،ی آکیفیت 

پیااز بار ریساک     خریاد  کال، هزیناه   اخات ف، فارو    ها، حل

عامل اساسی بار   3 متغیر  33از . بسزایی دارد تأثیرزعفرانکاران 

 . ریسک زعفرانکاران شناسایی شد

آفااات و )در بخااش کشاااورزی انااواع مخاااطرات طبیعاای   

، اذتمااعی  (تگارگ و غیاره  های محصوتت، خشکسالی،  بیماری

نوساانات  )و اقتصادی( سرقت از مزارع و ماشین آتت کشاورزی)

قیمت مواد اولیه مورد نیاز کشاورز شامل بذر، کود و ماشین آتت 

وذود دارد، بنابراین تولیدکنندگان این بخش نسبت به ( کشاورزی

تاری  های اقتصاادی در شارایط و محایط ناامطمئن    سایر بخش

باا توذاه باه اهمیات     . ی  بهینه مناابع هساتند  مجبور به تخص

محصوز زعفران در قاینات، در این پژوهش باه بررسای عوامال    

های مدیریت ریسک زعفران در قایناات باا   مؤثر بر تعیین کننده

بر اسااس   .شود الگوریتم تقریب تابع پرداخته می  استفاده از رو 

اخات ف،   هاا ،حال   فعالیت سازینتایج، متغیرهای عملکرد، متنوع

 ، راهنماای زماان فارو   پیاز، آبیااری،   خرید کل، هزینه فرو 

بار ریساک    پس انداز پوزو  تربذر ذوان ،یآکیفیت کارشناسان، 

زماان  متغیرهای عملکرد، آبیااری،   .باشدزعفران قاینات مؤثر می

پس انداز و  تربذر ذوان، یآکیفیت کارشناسان،  ، راهنمایفرو 

کااران رابطاه مثبات داشاته و     انبا مادیریت ریساک زعفار    پوز

 کل، هزیناه  اخت ف، فرو  فعالیتها، حل سازیمتغیرهای متنوع

. کااران رابطاه منفای دارد   پیاز با مدیریت ریساک زعفاران   خرید

براساس نتایج حاصل از تقریب تابع الگاوریتم ینتیاک دو متغیار    

اخت ف اثرگذاری بیشتری نسبت باه   کارشناسان و حل راهنمای

کااران دارد و در ایان   غیرها بر مدیریت ریساک زعفاران  سایر مت

شود که باه منظاور کااهش مادیریت ریساک      راستا پیشنهاد می

های کارشناسان را ارتقاء داده و اخت فات کاران راهنماییزعفران

 .کاران را به حداقل ممکن کاهش دادبین زعفران
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Abstract 

Risk in agricultural activities considerably influences agricultural products and production risk of farmers 

affects household economy and national economy. Thus, identifying the factors and major determinants 

affecting risk management of farmers is especially important. The present research study was conducted with 

the objective of identifying factors affecting risk of saffron farmers in the Ghayenat town. The statistical 

sample was collected using random sampling out of 120 saffron farmers in this town in 2017. The results 

using genetic algorithm for function approximation showed that out of 44 factors, factors of performance, 

irritation, sale time, expert guide, water quality, younger seed, and saving were positively associated with risk 

of saffron farmers in Ghayenat. In addition, factors of diversification of activities, dispute resolution, total 

sales, and cost of buying saffron bulbs have a negative relationship with risk of saffron farmers. To this end, 

it is suggested that expert guides are promoted in order to reduce the risk of saffron farmers so that the 

disputes among saffron farmers is reduced as much as possible. In addition, risk of saffron farmers can also 

be reduced by increasing the sales time and savings. 
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