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 چکیده
ها در مواجه هستند که عدم توجه به این ریسک های طبیعی و اقتصادیای از ریسکبا مجموعه برداران بخش کشاورزی ایرانبهره

مدت بر سودآوری و شود و در طوالنیحد درآمد میازهای مزارع باعث انتخاب الگوی کشت نامناسب و برآورد بیشریزیبرنامه

ها منظور کنترل اثرات سوء آن، یکی از ضرورتگذارد. بر این اساس شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک بهمی تأثیر گذاری در مزارعسرمایه

از الگوی هموارسازی نمایی و موتاد در حالت  انحراف مطلق از بازده ناخالص  در بخش کشاورزی ایران است. در این تحقیق با استفاده

بهینه زراعی تحت شرایط ریسک برای کشاورزان استان گلستان با استفاده از اطالعات سال انتظاری در پایان هر دوره، الگوی کشت 

دهد که رابطه بین درآمد انتظاری و مقدار ریسک مثبت است و با افزایش محاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان می 1۳۹1تا  1۳۸۲زراعی 

رآمدهای مورد انتظار با ریسک باال محصوالت برنج، گندم دیم ، سویا سطح درآمد انتظاری، مقدار ریسک نیز افزایش یافته است. در د

که نسبت به سایر محصوالت پرسودتر هستند. در الگوهای کشت با ریسک کمتر  اندشدهفرنگی وارد الگوی کشت  آبی، کلزا دیم و گوجه

. بنابراین با توجه به نتایج است یافتهکاهش یفرنگگوجهمانند سویا آبی، کلزا دیم، گندم آبی و  پرسودترمحصوالت  کشت یرزسطح 

ی، آب یاسومانند کشت  تر یسکرتوانند از الگوی کشت کم آمده در مواقعی کشاورزان استان با ریسک جدی مواجه باشند میدستبه

باید  الًمعمومحصوالت  های کاشتیفناورهای موجود و توسعه سریع کلزای آبی و گندم آبی استفاده نمایند. همچنین با توجه به ریسک

 بینی کرد.  یشپمدت های کم و در بازه زمانی کوتاهمتغیرهای آینده مانند درآمد مورد انتظار را با استفاده از داده
 

 .الگوی کشت، الگوی هموارسازی نمایی، مدیریت ریسک، موتاد های کلیدی:واژه

 
 مقدمه  -1

؛ 1۳۸۸از زمان با مسئله ریسک و عدم قطعیت همراه است) قربانی و همکاران، طور ذاتی در هرلحظه کشاورزی فرایندی است که به

بسیاری از مسائل و امور کشاورزی با طبیعت و محیط  .(۲017؛ چلسی و همکاران، ۲014؛ اوساکی و باتالها، 1۳۹4رحمتی و همکاران، 

ترین مشکالت پیشروی کشاورزان در یکی از مهم اطراف رابطه مستقیمی دارد عالوه بر عوامل محیطی، نوسانات قیمت مواد غذایی

دلیل ضعف در مدیریت بازار محصوالت کشاورزی، کشاورزان با ریسک قیمتی در  ای همچون ایران است؛ زیرا بهتوسعهکشورهای درحال

؛ ۲01۳همکاران، ؛ سروانتس گودی و 1۳۹6؛ عارف عشقی و همکاران، 1۳۹۲روبه رو هستند)دشتی و همکاران،  های خودگیریتصمیم

ها و های مزرعه باعث انتخاب اشتباه ترکیبی از فعالیتگیریها و تصمیمریزی(. در نظر نگرفتن ریسک در برنامه۲016شرما و شینگولد، 

(. ۲014گذارد)اوساکی و باتالها، تأثیر می گذاری در مزرعهمدت بر سودآوری و سرمایهشود و در طوالنیازحد برآورد شدن درآمد میبیش

اهم های مؤثرتری را برای توسعه فرها و تدوین برنامهلذا آگاهی بیشتر نسبت به تمایالت ریسکی زارعان، امکان به کار بستن سیاست

تری های مهم، وارد الگو شود تا نتایج واقعیعنوان مؤلفهکند. پس الزم است در طراحی الگوهای بهینه کشت، ریسک و عدم حتمیت، بهمی

متعددی توسط )هزل،  های اخیر مطالعات(.  به همین منظور طی سال1۳7۸دست آید)ترکمانی،  س ترجیحات مدیر مزرعه بهبر اسا

؛  زیمت و 1۹۸4؛ واتس هلدو همکاران، 1۹7۹؛  اسکالر و ارون، 1۹7۹؛  مپ هاردین و همکاران، 1۹7۳؛  بواورت و جنسن، 1۹71

؛  ایرما ۲004؛  هانسون و همکاران، ۲00۳؛ استوت و همکاران، ۲000رودل و مک کملی،  ؛ ،1۹۹1میسرا و اسپورالک،  ؛ 1۹۸6اسپرین، 
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ریزی های برنامهارائه شده است. این مطالعات با استفاده از روش ۲014و اوساکی و باتالها،   ۲005؛  کهخا و همکاران، ۲004و همکاران، 

تر و الگوهای کشت واقعی هایهای نهایی خود لحاظ کردند و جوابدر جوابخطی، موتاد و تارگت موتاد شرایط ریسک و نبود قطعیت را 

ریزی تارگت کارگیری دو الگوی برنامه(، با به1۳۸6شده، حسن شاهی )با شرایط منطقه را به دست آوردند. در بین مطالعات انجام مناسب

نجان، الگوی بهینه کشت محصوالت منطقه را تعیین کرد در شهرستان ارس 1۳۸۳تا  1۳7۸های زراعی موتاد و موتاد پیشرفته طی سال

کند. همچنین و نشان داد که با تغییر پارامتر ضریب ریسک، ضمن ثابت ماندن سود ناخالص و ریسک درآمدی، ترکیب کشت نیز تغییر می

(، با استفاده از 1۳۸7دهد. اکبری )الگوی موتاد پیشرفته نسبت به تارگت موتاد، الگوهای زراعی کم ریسک تر را به کشاورزان ارائه می

گیری ریسک کشت محصوالت زراعی در استان ریزی موتاد به اندازهریزی غیرخطی و برنامهریزی خطی معمولی، برنامههای برنامهتکنیک

ستند منطقه هترین محصوالت زمینی پر ریسکهمدان پرداخت. نتایج این بررسی نشان داد که محصوالت گندم آبی، چغندرقند و سیب

منظور بررسی آثار ریسک ( به۲000ریزی غیرخطی و موتاد مشابه یکدیگر هستند. آدیسا و اوتارا )های مدل برنامهو همچنین جواب

اده ریزی ساده ریسکی استفپا در منطقه ساوانا در آفریقا از الگوی برنامهقیمت و عملکرد محصوالت زراعی بر سطح درآمد کشاورزان خرده

ریزی تارگت موتاد نوع بهینه بیمه را برای دو مزرعه بادام و پنبه در آالباما ( با استفاده از الگوی برنامه۲004د. ایرما و همکاران )کردن

ریزی موتاد به تحلیل ریسک کشت محصوالت زراعی در دو ( به کمک الگوی برنامه۲005تعیین کردند. همچنین کهخا و همکاران )

تان فارس پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که تغییرات در درآمد کشاورزان تأثیر بسیار مهمی در الگوی کشت شهرستان از توابع اس

ی پذیرتر است، اما درجه اطمینانهایی که تنوع کشت بیشتری دارند دارای بازده پایینعالوه الگوی بهینه مزرعهمحصوالت دارد. به

ریزی ای به بررسی الگوی کشت بهینه محصوالت غالت در برزیل با استفاده از روش برنامه( در مطالعه۲014باالتری دارد؛ اوساکی و باتالها )

خطی موتاد پرداختند، در این تحقیق درآمد مورد انتظار کشاورزان در پایان هر دوره کشت برای محاسبه انحرافات مطلق از طریق روش 

 ن مطالعه نشان داد با کاهش ریسک در منطقه، درآمد کشاورزان بهبود خواهد یافت. نتایج ای ( محاسبه شد.1OLSرگرسیون معمولی )

 روش تحقیق -2
توان به الگوی شده است که از آن جمله میهای مختلفی برای وارد نمودن ریسک در مطالعات اقتصادی توسط محققان ارائهروش

ریزی موتاد زمانی بیشترین کاربرد را دارد که واریانس درآمد الگوی برنامهریزی درجه دو، الگوی موتاد و تارگت موتاد اشاره نمود. برنامه

عنوان شده باشد. در این الگو انحراف مطلق از میانگین و انحراف مطلق از بازده ناخالص مورد انتظار در پایان هر دوره بهمزرعه تخمین زده 

(. به همین منظور در ۲014باشد )اوساکی و باتالها، قل کردن آن میشود و هدف اساسی حدایک معیار از ریسک در مزرعه استفاده می

شود از روش هموارسازی نمایی مقادیر بازده ناخالص مورد انتظار برای هر یک از محصوالت محاسبه می مطالعه حاضر ابتدا با استفاده

ریزی خطی موتاد در حالت انحراف مطلق از بازده ناخالص انتظاری در پایان هر دوره الگوی کشت بهینه سپس با استفاده از الگوی برنامه

 شود. تعیین می ۸۲تا  ۹1های زراعی های سالزراعی تحت شرایط ریسک برای کشاورزان استان گلستان با استفاده از داده
عنوان متغیرهای تصمیم استفاده شد. این محصوالت ترین محصوالت زراعی منتخب در استان بهر کشت مهمدر این مطالعه سطح زی

 ۲ر فرنگی که داند از: گندم )آبی و دیم(، جو )آبی و دیم(، کلزا )آبی و دیم(، پنبه )آبی و دیم(، سویا )آبی و دیم(، برنج و گوجهعبارت

ها های زراعی و ضرایب فنی محدودیتهای مربوط به محاسبه ضرایب سود ناخالص فعالیتداده شوند.دوره کشت بهاره و پاییزه کشت می

های سری زمانی مربوط به بازده اند. همچنین دادهشدهآوریگیری تصادفی ساده جمعپرسشنامه با استفاده از روش نمونه ۳00از طریق 

 استفاده شد. در سایت جهاد کشاورزی استان گلستان شدهاز اطالعات ثبت 1۳۹1الی  1۳۸۲های ناخالص برای سال

 روش هموارسازی نمایی  -2-1

بینی برای داده بینی بازده ناخالص مورد انتظار در هر دوره از روش هموارسازی نمایی که یکی از مهمترین روش های پیشبرای پیش

بینی نوسانات نرخ ارز، پورشهابی و (، برای پیش۲00۸ز )های سری زمانی تک متغیره است، استفاده شد. مطالعات بسیاری همچون نیو

( 1۳۸۸بینی تقاضای چوب، تهرانی و پورابراهیمی )( برای پیش۲015بینی قیمت نفت؛ توکلی و همکاران )( برای پیش۲01۲همکاران، )

اند. روش این روش استفاده کرده ( برای پیش بینی مقدار واردات ذرت از1۳۹۳برای نوسانات بازده بورس و کاظم نژاد و گیالنپور )

ی آن بینبندی و پیشی سری زمانی برای مدلبندی است که در آن فقط از ترکیب خطی مقادیر گذشتههموارسازی یک تکنیک مدل

                                                 
1 Ordinary least-squares method 



 

 ۳ 

ها که وزنسازد (. این روش از تمام مقادیر گذشته متغیر مورد نظر یک میانگین وزنی می1۳۸۸شود ) تهرانی و پور ابراهیم، استفاده می

 بینی برای هر دوره به صورت زیر است:شود. بنابراین، پیشبه صورت نمایی بدان داده می

(1) 2
1 1 1( ) (1 ) (1 ) ...t t tF t D D D              

1(، 1که در رابطه ) ( )tF t 1ی بینی دورهی مقدار پیشدهندهنشانt  ی درآمد مورد انتظار در دورهt  و عبارتtD  مقدار واقعی

یعنی  tDکوچکتر از یک بوده و نیز فرض بر این است که قدرت توضیح دهندگی  ( مقدار 1ی )متغیر مورد نظر است. در رابطه

توان به شکل ساده تر به صورت ( را می1شود. رابطه )آخرین مشاهده، باالتر از بقیه مشاهدات است. بنابراین، بزرگترین وزن بدان داده می

 زیر نوشت:
(۲) 

1( ) (1 )t t tF t D F       

شود. که معیار در روش سعی و یا همان ضریب هموارسازی به صورت روش سعی و خطا بین صفر و یک انتخاب می مقدار ضریب 

مناسب از معیار ارزیابی ریشه میانگین مربع خطا  برای انتخاب  خطا حداقل نمودن خطاهای پیش بینی است. به همین منظور

(1RMSEاستفاده می )شود. ه( ر چه مقدارRMSEبرای ضریب هموارسازی کمتر باشد نشان دهنده ) ی مناسب بودن ضریب خطای

بینی تر باشد تا به یک؛ زیرا در این صورت خطای پیشانتخابی است. همچنین بهتر است که مقدار این ضریب هموارسازی به صفر نزدیک

الزم است. در  tFبینی، تعیین مقدار برای بدست آوردن مقادیر پیش(. همچنین 1۳۹۳کمتری خواهیم داشت )کاظم نژاد و گیالنپور، 

 1Fی داده برابر با مقدار مقدار اولیه 1Fبینی را شروع کرد. برای تعیین مقدار اساس آن، بتوان پیشاولیه داشت تا بر 1Fواقع باید یک 

1گیرد که در این حالت قرار می 1F D  خواهد شد. همچنین مقدار انحراف مطلق از بازده ناخالص مورد انتظار برای هر محصول از

 (.۲014شود )اوساکی و باتالها، ظار بدست آمده برای هر دوره محاسبه میاختالف بین مقدار بازده ناخالص و مقدار بازده ناخالص مورد انت

 ریزی موتادبرنامه -2-2
رای باشد که امروزه بریزی درجه دو توأم با ریسک میریزی خطی و تقریبی از روش برنامههای برنامهریزی موتاد یکی از انواع الگوبرنامه

معرفی  1۹71شود. این مدل اولین بار توسط هیزل  در سال ای به کار گرفته میطور گسترده( بهV( و واریانس )Eهای میانگین )تحلیل

ا های سری زمانی یوسیله دادهشود که واریانس درآمدهای مزرعه بهصورت کاربردی به کار گرفته شد. از این الگو زمانی استفاده میو به

حداقل کردن مجموع انحرافات منفی بازده  ریزی موتاد سعی درشود. برنامهیهای مقطعی اطالعات نمونه انتخابی تخمین زده مداده

آمده از آن است. امروزه به دلیل سادگی در محاسبه جواب دستها در هر سال از میانگین یا بازده مورد انتظار در پایان هر دوره بهفعالیت

(. در ادامه 1۳۸6شود )حسن شاهی، ریزی موتاد استفاده میبرنامههای ریسک کشاورزی بیشتر از ریزی خطی، در مدلهای برنامهمدل

 شود:پرداخته میبه ارائه الگوی عمومی موتاد می
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1 Root mean squared error 
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(۹) 2i iC X CAPITAL  
1i iC X CAPITAL  

(10)  0  1 or -1i i iq X q   

 

سازی انحرافات منفی درآمدهای مزرعه از (، معرف حداقل۳نشان دهنده زمان است. رابطه ) tنشان دهنده محصوالت و  iدر روابط فوق، 

ی انحراف مطلق بین درآمد ناخالص از درآمد دهنده( نشان4در رابطه ) Dدرآمدهای مورد انتظار در هر سال زراعی است. همچنین 

درآمد انتظاری  (، 5معرف سطح زیر کشت هر محصول است. در رابطه ) Xناخالص مورد انتظار برای هر محصول در هر سال است و 

jCو    میانگین سودj( نشان۹( الی )6امین محصول است. روابط )های زمین موجود، آب، نیروی کار و سرمایه موجود دهنده محدودیت

به ترتیب  w ،L ،Cدر این روابط  دهنده محدودیت تناوب زراعی است.( نشان10در دو دوره کشت بهاره و پاییزه هستند. رابطه )

  ،LAND1 ،LAND2 ،WATER1 ،WATER2 ،LABOR1 های آب، نیروی کار و سرمایه هستند. همچنینضرایب فنی نهاده
LABOR2 ،CAPITAL1 ، CAPITAL2 های زمین بهاره، زمین پاییزه، آب بهاره، آب پاییزه، نیروی کار به ترتیب موجودی نهاده

 باشد. بهاره، نیروی کار پاییزه، سرمایه بهاره و پاییزه می

 

 

 

 

 بحث و نتایج -3
استفاده در محاسبات بر مبنای انحراف مطلق از بازده ناخالص است. به همین منظور در این مطالعه برای به دست آوردن  ارزش مورد

بازده ناخالص مورد انتظار در هر فصل زراعی برای هر یک از محصوالت در مرحله اول با استفاده از روش هموارسازی نمایی ابتدا مقدار 

( انتخاب شد برای محصوالت گندم آبی و دیم ، پنبه آبی  RMSEمحاسبه و بر مبنای معیار حداقل میانگین مربع خطا) ضریب خطا 

( در بین سایر مقادیر RMSEکه دارای کمترین مقدار ) ۲/0و دیم ، سویا آبی و دیم، کلزا آبی و دیم و جو دیم مقدار ضریب خطا برابر با 

  انتخاب  4/0و  ۹/0، 6/0بود، انتخاب شد همچنین برای محصوالت برنج، جو آبی و گوجه فرنگی مقدار ضریب خطا به ترتیب برابر با

شد. سپس با توجه به مقدار ضریب هموارسازی بدست آمده برای هر یک از محصوالت، مقدار بازده ناخالص مورد انتظار با استفاده از 

یش بینی  شد و سپس مقدار انحراف مطلق از بازده ناخالص انتظاری برای هر یک از محصوالت از اختالف بین بازده روش هموارسازی پ

ناخالص و بازده ناخالص مورد انتظار  بدست آمد . نتایج مربوط به مقدار انحراف مطلق از بازده ناخالص انتظاری محصوالت مختلف به 

 است. ( ارائه شده1صورت جداگانه در جدول )
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 ( مقادیر انحراف مطلق از بازده ناخالص انتظاری) تومان( 1جدول)

 
 دوره برنج گندم آبی گندم دیم پنبه آبی پنبه دیم کلزا آبی کلزا دیم

850/6  519/32  442/25  368/153  271/67  382/71  380/70-  1 
738/28-  158/39  868/44-  471/153  733/40-  853/58-  686/72  2 
447/45  040/50  779/76-  472/222-  763/7  670/52  413/-121  3 
327/96-  390/39  304/113  250/104-  509/72  241/76-  856/64-  4 
617/85  515/175-  479/2-  056/85  796/153-  572/16-  649/406  5 
585/45  988/158  859/23  397/1-  087/180-  814/7-  220/1123  6 
422/276  417/346  680/149-  076/558-  984/214  751/220  524/56-  7 
758/136-  232/277-  034/35-  082/930  088/117  294/406  908/513  8 
679/20-  633/507  027/28-  397/83-  154/80-  019/125  019/255-  9 
622/157  526/332  422/22-  122/467  856/396  831/263-  535/2237  10 
50/33  39/105  66/19-  95/81  170/42  280/45  58/378  میانگین 

       

 دوره سویا آبی سویا دیم جو آبی جو دیم گوجه فرنگی 

 849/175-  662/10  384/4-  494/44-  194/5-  1 

 915/7-  526/49  150/82  844/99  895/35-  2 

 029/52  114/65-  522/30-  110/140-  018/115  3 

 747/32  813/0-  231/140-  103/94  262/74-  4 

 121/335  298/6-  113/68  569/3  127/5-  5 

 345/1331  769/106-  957/47  242/42-  260/164-  6 

 710/907-  350/40  955/171  084/153  749/28  7 

 981/337  624/15  143/93  778/150-  222/343  8 

 568/990  131/154-  084/38  837/371-  408/65-  9 

 119/579  571/423  530/14  277/35  563/32-  10 

 47/256  66/20  07/34  35/36-  42/10  میانگین 

 مآخذ: یافته های تحقیق

 

ریزی خطی محاسبه شد. نتایج ( از طریق روش برنامهریزی موتاد مقدار بیشینه پارامتر سود مورد انتظار )به منظور حل الگوی برنامه

شده ( نشان داده ۲الگوی موتاد در حالت محاسبه انحراف مطلق از بازده ناخالص در جدول )ریزی خطی و آمده از حل مدل برنامهدستبه

ترین الگوی بهینه کشت محصوالت دهد که مناسبریزی خطی برای بخش زراعت استان نشان میآمده از مدل برنامهدستاست. نتایج به

فرنگی، کلزا دیم و سویا آبی است که این محصوالت ت برنج، گوجهمنظور دستیابی به باالترین سطح از سود، کشت محصوالزراعی به

 51۲4/۲۲0نسبت به سایر محصوالت زراعی دارای بیشترین سود ناخالص هستند و همچنین الگوی کشت پیشنهادی، سودی در حدود 

ریزی از طریق الگوی برنامه میلیارد ریال نصیب بخش کشاورزی استان می نماید. پس از به دست آوردن بیشترین سود مورد انتظار

( نتایج ۲( محاسبه شد. جدول )خطی، الگوی موتاد در حالت انحراف مطلق از بازده ناخالص برای مقادیر مختلف سود مورد انتظار )

ود انتظاری نسبت به مقدار بهینه، سطح دهد. با کاهش سالگوی موتاد را به ازای مقادیر مختلف سود مورد انتظار در ده سناریو نشان می

ریسک ابتدا در سناریوهای اول تا چهارم دارای نوسان افزایشی و کاهشی است اما از سناریوهای چهارم به ازای کاهش سود مورد انتظار، 

ت دارای حصوالیابد. همچنین با کاهش مقدار سود انتظاری سطح زیر کشت محصوالت برنج که نسبت به سایر مسطح ریسک کاهش می

سود ناخالص بیشتری هستند، نسبت به الگوی بهینه در سناریوهای اول و دوم افزایش یافته است که در ادامه با کاهش بیشتر درآمد 

مورد انتظار مقدار سطح زیر کشت این دو محصول نیز کاهش پیدا یافته است. به نحوی که در سناریوی آخر که دارای ریسک کمتری 
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باالی  ی ریسک و هزینهدهندهتواند نشانمی های دیگر است، محصول برنج از الگوی کشت حذف شده است. که این موضوعیونسبت به سنار

 . کشت برنج در منطقه و همچنین نوسانات زیاد درآمدی این محصول باشد
 

 نتایج الگوی موتاد در حالت انحراف مطلق از بازده ناخالص -2جدول 

 
-الگوی برنامه سناریو

 ریزی خطی

1 2 3 4 5 

 ناخالصبازده 
میلیارد ریال()  

 

521/220 51/210 51/200 51/190 51/180 51/170 

ریسک 
 )میلیارد ریال(

 

7888810000000 967227000000
0 

10533200000000 90527500000000 1047100000000 92302800000000 

 2/50463 5/48585 9/48265 5/49516 5/49516 87/47856 برنج*
 6/122380 8/148228 9/140477 9/81920 2/88036 - گندم دیم
 4/907 5/21599 - - - 1/38506 سویا آبی
 - - 8/35040 - - - سویا دیم
 8/15136 8/62945 4/11956 4/100477 6/30298 - جو دیم
 6/93815 1/78145 8/43415 5/23370 5/5497 - کلزا آبی
 1/101911 5/102267 4/201514 7/250323 2/310947 7/389982 کلزا دیم

یفرنگگوجه  1/23132 1/28260 1/28260 7/20764 6/25383 9/18325 

  10 9 8 7 6 سناریو
 ناخالصبازده 

میلیارد ریال()  
 

51/160 51/150 51/140 51/130 51/120  

ریسک 
 )میلیارد ریال(

 

796760000000 698190000000 6090060000000 5292080000000 4050240000000  

  - 5/2104 2/10498 8/18891 5/27285 برنج
  6/103785 2/145595 5/145392 8/145189 1/144987 گندم دیم
  - 7/44625 8/38766 8/32907 9/27048 سویا آبی
  2/135285 5/201427 9/174939 4/148452 8/121964 جو دیم
  1/27391 5/14265 7/27877 1/41490 3/55102 کلزا آبی
  1/107616 2/95518 5/98492 8/101466 2/104441 کلزا دیم

یفرنگگوجه  2/38311 6/42807 1/47304 4/51800 1/57164  
 های تحقیقمآخذ: یافته

 . * واحد سطح زیرکشت هر یک محصوالت هکتار است

 
 

سناریوهای اول تا چهارم دارای نوسان است و با کاهش مقدار ریسک، در فرنگی، گندم دیم، و سویا آبی در سطح زیر کشت گوجه

ر، کاهش سود مورد انتظا یافته است. سطح زیر کشت محصول کلزا آبی باسناریوهای انتهایی سطح زیرکشت این دو محصول افزایش

د الگوی کشت منطقه شده است و سطح زیر افزایش یافته است. محصول جو دیم با کاهش درآمد مورد انتظار نسبت به الگوی بهینه وار

( محصوالت پنبه )آبی ۳کشت این محصول با کاهش ریسک در سناریوهای آخر افزایش داشته است. همچنین با توجه به نتایج جدول )



 

 7 

ه شده نطقو دیم(، جو آبی و گندم دیم وارد الگوی کشت منطقه نشده اند و محصول سویا دیم فقط در سناریو سوم وارد الگوی کشت م

تواند به علت پایین بودن سود ناخالص این محصوالت نسبت به سایر محصوالت است و در سایر سناریوها حضور ندارد که علت این امر می

 واردشده در الگو باشد.

 

 گیرینتیجه -4
در این تحقیق با های طبیعی و اقتصادی مواجه هستند، ای از ریسکبرداران بخش کشاورزی ایران با مجموعهبا توجه به اینکه بهره

ریزی خطی موتاد در حالت انحراف مطلق از بازده ناخالص انتظاری در پایان هر دوره الگوی کشت بهینه زراعی از الگوی برنامه استفاده

 دهد که برای الگوی موتاد رابطه بین درآمدمحاسبه شد. نتایج این مطالعه نشان میرای کشاورزان استان گلستان تحت شرایط ریسک ب

انتظاری و مقدار ریسک مثبت است و با افزایش سطح درآمد انتظاری، مقدار ریسک نیز افزایش یافته است. در درآمدهای مورد انتظار با 

 که نسبت به سایر محصوالت اندشدهفرنگی وارد الگوی کشت  ، سویا آبی، کلزا دیم و گوجهریسک باال محصوالت برنج، گندم دیم 

ی فرنگوجهگمانند سویا آبی، کلزا دیم، گندم آبی و  پرسودترمحصوالت  کشت یرزپرسودتر هستند. در الگوهای کشت با ریسک کمتر سطح 

ی دارند، ااستراتژیک جایگاه ویژه ازنظرعالوه بر اینکه برای منطقه . همچنین با توجه به اینکه کشت محصول برنج است یافتهکاهش

را به این محصول اختصاص دهند که دلیل این امر آن است که  کشتقابلهای سنتی تمایل دارند همواره زمین طوربهکشاورزان استان 

 یرزیجه با توجه به بیشتر بودن سطح درنتود شین میتأمدرآمد ساالنه بیشتر کشاورزان منطقه همواره از طریق فروش این محصول 

یری این الگو برای استان مناسب است. بنابراین کارگبهاین محصول در الگوی موتاد در حالت انحراف از بازده ناخالص مورد انتظار   کشت

مانند  تر یسکرالگوی کشت کم توانند از آمده در مواقعی کشاورزان استان با ریسک جدی مواجه باشند میدستبا توجه به نتایج به

ت های کاشیفناورهای موجود و توسعه سریع ی، کلزای آبی و گندم آبی استفاده نمایند. همچنین با توجه به ریسکآب یاسوکشت 

رد. بینی کیشپمدت های کم و در بازه زمانی کوتاهباید متغیرهای آینده مانند درآمد مورد انتظار را با استفاده از داده معموالًمحصوالت 

های بینی مناسب با نوع داده مانند روشیشپهای شود از روشی توصیه میموردبررسهای و تعداد سال هادادهبنابراین با توجه به نوع 

 تر باشند.یحصح آمدهدستبههای تر و انحرافهای رگرسیون فازی استفاده شود تا مقادیر مورد انتظار دقیقهموارسازی و مدل

 

 

 ابعمن

 

گیری ریسک کشت محصوالت زراعی در استان همدان با استفاده اندازه(. 1۳۸7اکبری، ن. زاهدی کیوان، م. و زاهدی کیوان، م.)

 .۸۲-6۳(:64)16. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. ریزی ریاضی تحت شرایط ریسک و نبود قطعیتاز برنامه

. ی کشاورزانای در تعیین الگوی بهینهریزی ریاضی چند دورهروش برنامه استفاده از(. 1۳7۹ترکمانی، ج. و عبدشاهی، ع.)

 .50-۳5(:۳۲)۸، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه

ریزی ریاضی های برنامهبرداران کشاورزان مقایسه روشریسک بر الگوی بهینه بهره ریتأث(. 1۳7۸یی، ع.)وکالترکمانی، ج. 

 .۲۸-۲5:6. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. با ریسک موتاد و تارگت موتاد توأم

مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوراق بهادار (. 1۳۸۸تهرانی، ر. و پورابراهیمی، م.ر.)

 .17۳-14۹(: 40. )پژوهش های اقتصادی ایران تهران و تحلیل تاثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده.

 .ریسک بر الگوی کشت و درآمد کشاورزان مطالعه موردی بخش کشاورزی شهرستان ارسنجان ریتأث(. 1۳۸6ی، م.)شاه حسن

 .۹-۲ (:77. )پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی

 .زیدشت تبر ازیپ دیتول سکیو ر دیموثر بر تول ینهاده ها نییتع(. 1۳۹۲ف. و قهرمان زاده، م. ) ،یابانیق. و خاکسار خ ،یدشت
 .۳۹7-۳۸۹(: ۳)44 ران،یا یاقتصاد و توسعه کشاورز قاتیتحق

(. بررسی تمایل به مشارکت گندم کاران شهرستان مشهد در طرح های جدید 1۳۹4رحمتی، ا.ا . کهنسال، م.ر. و قربانی، م. )

 .15۸-1۳5(: ۹1)۲۳فصلنامه کشاورزی و توسعه، بیمه محصوالت کشاورزی. 



 

 ۸ 

الگو سازی ریسک عملکرد محصول با استفاده از روش های . 1۳۹6. راحلی، ح. و دشتی، ق. عارف عشقی،ط. قهرمان زاده، م

. فصلنامه اقتصاد و توسعه پارامتریک و ناپارامتریک: مطالعه موردی محصوالت گندم و جو استان آذربایجان شرقی

 .۲6-14(: 1)۳1کشاوزی، 

ربرد نیم رخ ریسک در مدیریت ریسک محصوالت زراعی استان کا(. 1۳۸۸قربانی، م. کوچکی، ع. کهنسال، م. و جعفری، ف. )

  .۳1-4۸(:۳فصلنامه اقتصاد کشاورزی، ) خراسان شمالی )مطالعه موردی چغندرقند(.

های عصبی مصنوعی در پیش بینی مقدار های اقتصاد سنجی و شبکهمقایسه روش(. 1۳۹۳کاظم نژاد، م. و گیالن پور، ا.) 

 .۲1۳-۲۳5(: ۸5)۲۲، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، واردات ذرت ایران
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