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 پسته یمحصول باغ سکیر تیریبر مد یمیاقل یمولفه ها ریثأت

 2، حمید محمدی1*فهیمه یزدانی
 

 

 چکیده
 دیگفت که تول توان یله ممسا نییتب یپسته پرداخت. برا یمحصول باغ سکیر تیریبر مد یمیاقل یمولفه ها ریتاث یمطالعه به بررس نیا 

حالت  نیا باشد. در یم یدیلتو یمولفه ها ریدر کنار سا یمیاقل یه به مولفه هاخود وابست ییایجغراف تیپسته در موقع یمحصول باغ
 کید به عنوان توان یال مصل از سف کیمولفه ها در  نیاز ا کیقرار دهد. هر  ریپسته را تحت تاث دیتول سکیتواند ر یم یمیاقل راتییتغ

نچه آد. براساس ساز یم آنها مشخص یرا برا سکیر تیریبه مد ازیدرختان پسته محسوب شود که ن ایپسته و  یمحصول باغ یخطر برا
 یتفاده براوش مورد اسرش ها: پسته بود. مواد و رو یمحصول باغ سکیر تیریبر مد یمیاقل یمولفه ها یررسمطالعه ب نیگفته شد هدف ا

سته اثرگذار پ یصول باغمح سکیر تیریمد بر یمطالعه نشان داد که سرمازدگ یها افتهی: جیبود. نتا تیپروب ونیمحاسبات به صورت رگرس
 یباز م یمیاقل راتییغت طیادر شر یمحصول باغ دیکاهش خطر در خصوص تول ییزان توانایحالت به م نیدر ا سکیر تیریبودند. بحث: مد

 ود.ش یم فیتعر یآب و هوا و کم آب یخشک ایو  یمعموال در دو دسته سرمازدگ یمیاقل راتییتغ انیم نیگردد. در ا
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 مقدمه

 ییها-رهزا، با مخاطخسارت یعیطب یدادهایوجود رو لیبه دل یکشاورز تیهرگونه فعال نکهیامروزه با توجه به ا

 نیدر ا یگذارهیسرما تیامن بیضر شیو افزا سکیر زانیکاهش م یبرا یمیاقل یروبروست، توجه به مولفه ها

واع ان تیفعال نیتوان گفت درا یکه م یصورتبه  (.Najafi, 2019)است ریناپذو اجتناب یضرور یبخش، امر

 یبرا یریپذ بیدست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آس یو عمد یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیمخاطرات طب

 یکشاورز ،یخشکسال دهیاز پد رپذی¬بیآس یهابخش  نیتراز مهم یکی نیفراهم کرده است. همچن دکنندگانیتول

 یامولفه ه از یشنا سکیر تیریمد ن،یشیپ هایاز پژوهش یاریبر اقتصاد کشورها دارد. در بس یمهم ریبوده که تأث

 یمیلفه اقل(. موNaji et al., 2020مطرح شده است) تیریمد یعلم یروش ها نیاز مناسب تر یکیبه عنوان  یمیاقل

 یاورزکش داتیتولدر  ریموجب تأث ،یدر کشاورز سکیمهم است، چرا که تعدد و تنوع منابع ر سکیر تیریمد یبرا

 ریثمعه تأاقتصاد جا یعنیتر تبع آن در بخش بزرگبه میتوسط کشاورزان بر اساس اقل سکیر تیریو مد گرددیم

 (.Jeshari et al. 2021دارد) ییبسزا

 ،یاختشن نیمز ،یبهداشت ،ییگوناگون از جمله آب و هوا یها سکیر ریتحت تاث یکشاورز یبهره بردار یها نظام

ا و سرم یگریو د یو همزاد خشکسال یساختار سکیدو ر دیهستند و در کشور ما در مرحله تول یبازار وانسان

 میاقل رییو تغ نیزم شیگرما ریاخ یسالهادارند. در  یاست وزن مخصوص ییآب و هوا راتییکهمرتبط با تغ خبندانی

رار خود ق ریحت تاثکشور ما را ت یکشاورز یبهره بردار یشکننده حاکم بر نظام ها میاقل ژهیو به و ،جهانیشاورزک

ا به ر یشاورزک طیمح تنگ نموده و یروز به روز عرصه را بر کشاورز یعیطب ییایبال زانیم گرید یداده است. و ازطرف

 دیتول یابر یریپذ بی(. شکننده و آسSavari et al. 2019کرده است) لیکشاورزان تبد شتیمع ینبراناام یطیمح

 تیریه مدنند کک یم یرا طراح ییو برنامه ها استهایس یاز کشاورز تیکنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حما

ا لکرد رو عم متیق سکیر مانکه همز دیا یبه شمار م دیجد یاز طرحها تیریمد نیاز انهاست . ا یکی سکیر

 (. Lotfi, 2018)کند یم تیریمد

 یاز آنچه مورد انتظار است،مفهوم اتیو امکان انحراف نامطلوب واقع ندهینسبت به آ ینانیبه مفهوم نااطم سکیر

 یامدهایما وجود دارد و با پ تیو ذهن که مستقل از شناخت یمعن نیاست.به ا یواقع یبلکه امر ستیمجرد ن

جامع در  یابرنامه نیتدو ازمندیآنها ن یامدهایپ و سکهایانواع ر ت.کاهش شدکندیم دینامطلوبش ما را تهد یاقتصاد

 یتدارک منابع مال یشود و روشها یمنته یاقتصاد یتهایفعال تیامن نیکه به تأم یاست به نحو یسطح محصول باغ

که نگرش به  دهیباعث گرد یمیاقل طیبوجود آمده در شرا راتییارائه دهد. تغ زیمقابله با خسارات را ن یبرا یکاف

(. هدف از Hosseini et al., 2015)ابدی رییتغ کیستماتیکل گرا و س یاز منظر جزء گرا به نگرش سکیر تیریمد

 یو کاهش آن با استفاده از منابع اقتصاد سکیر یابیو ارز ییپسته شناسا یدر خصوص محصول باغ سکیر تیریمد

 به ستیابیمحصول پسته د حدوا هر در فعالیتی هر منجا(. هدف از اGhaderi et al., 2019است) ریمد اریدر اخت

 دی(. تولAhmadi, 2019)دشو می گفته دعملکرآن  به حصطالدر ا که باشد می ییراکاو  ثربخشیا سطح باالترین

محسوب  ریپذ بیکشاورزان جز قشر آس تیبخصوص که اکثر باشدیکشاورزان م یبرا سکیمحصول پسته پر ر

است که ازانواع  یزیمحصول پسته آن چ گرماحصلی(. به سخن دGorgin Karaji & Khosropour, 2020)شوندیم
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 ریناپذ زیگونه خسارت ها گر نیا ندهیرخداد افزا میاقل رییتغ طیماندوباشرا یم یبرجا یعیوطب یقهر یایبال

 (. Amini Zareh & Amini Zareh, 2020است)

وقابل  یعمل زمیا مکانکننده است که تنه دیتول یو بازتوان دیمحصول پسته آن چه مهم است استمرار و ادامه تول یبرا

 یمیقلا راتییاز تغ یناش یسکهایر تیریمد یمحصول است. توسعه روش ها یها سکیر تیریآن،مد یاتکا برا

 هر یاورزو کش یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یمیاقل طیو مناسب با شرا نهیبه یدستورالعمل ها هیو ارا یکشاورز

لف مخت یامحصوالت پسته از جنبه ه دی. تولباشدیدر بخش پسته م سکیکاهش ر های¬وهیش نیتریاصل منطقه از

ست لذا ااطره پر مخ یتیفعال یخشکسال ،یمیاقل طیشرا ،یمحصول پسته، آفات نبات ،افتیجو طیشرا رییاعم از تغ

. ردیرت پذصو یمیاقل طیشرابراساس  سکیشود و کنترل ر هیارا یراهکار سکهایو ر اتخطر نیا یالزم است برا

 و یقتصادا ،یاعاجتم ،یعیانواع مخاطرات طب تیفعال نیسرشار از مخاطرات است. در ا یتیمحصول پسته فعال دیتول

ه رده کک راهمبخش ف نیا دکنندگانیتول یبرا یریپذ بیدست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آس یعمد

ت طمئن نسبنام یطیوشرا طیمحصول پسته درمح دکنندگانیتول نیت. بنابرادرآمد آنها اس یثبات یآن ب یینها جهینت

 هپسته اغلب ب پسته قرار دارند. دیمنابع و تول صیدر خصوص تخص یریگ میو عملکردها مجبور به تصم متهایبه ق

 ته وجودسپدر  کسیاز ر یادیشود. منابع ز یدر اقتصاد محسوب م نانیباال و عدم اطم اریبس سکیبا ر یعنوان بخش

 کند. یم رییپر خطر و در حال تغ طیمح کیدر  یریگ میدارند که کشاورزان را وادار به تصم

 روش تحقیق
دو  یوشه اخ یریو روش نمونه گ 1399در سال  ازیمورد ن یباشد. داده ها یم یشیمایو پ یحاضر کاربرد قیتحق

باشد.  یمبهره بردارن پسته کار  یفرع یو خوشه  یبخش مرکز یآن روستاها یاصل یاست که خوشه  یمرحله ا

شده  یمان جمع آور)استان کر رجانیس ستانکشاورز پسته کار شهر 150تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران از 

 استفاده شده است.  spssو  STATAو نرم افزار  پروبیتاز مدل  لیو تحل هیتجز یاست. برا

 شود یموارد  یتپروب یمستقل در الگو یرهایبگذارد به صورت متغ ریتاثمدیریت ریسک تواند بر  یکه م ییها عامل

 ابسته درو ریتغ. مردیگ یقرار م یخط ونیرگرس یمستقل در الگو یرهایدر مجموعه متغکه این عامل ها می توانند 

یریت ریسک توانایی مد نشان دهنده 1است. عدد  1و  0 ریبا مقاد ایدو جمله  ریمتغ کیشامل  تیپروب یالگو

ی مدیریت ریسک نشان دهنده عدم توانای 0محصول باغی پسته براساس تغییر شرایط اقلیمی است، در حالی که عدد 

ورت به ص نآاز  یناش یخط ونیو رگرس تیپروب یالگوهامحصول باغی پسته با توجه به شرایط اقلیمی می باشد. 

 شود. ینشان داده م رابطه زیر

 
ش باال الگوی محاسباتی برای تابع پروبیت مرتبط با تاثیر مولفه های اقلیمی بر مدیریت ریسک محصول براساس رو

(، وضعیت گرمایی X1متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه کمبود بارش ) باغی پسته مورد بررسی قرار می گیرد.
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اورزی در خصوص اثرگذاری ( همچنین نظر کارشناسان کشX4( و سرما زدگی)X3(، خشکی هوا )X2منطقه )

 شرایط اقلیمی بر مدیریت ریسک باغی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.

 

 نتایج و بحث
 0.05متر از کو در سطح  101.8اسکوئر برابر با -براساس یافته های پژوهش می توان گفت که مقدار آماره کای

رخوردار خمین بتورد شده از راستی آزمایی معنی داری برای معنی دار بود. این موضوع نشان می دهد که مدل برآ

 است.
 اسکوئر برای مدل تخمینی پروبیت-( آزمون کای1جدول )

 سطح معنی داری مقدار آماره آماره آزمون ردیف

 0.00 101.86 اسکوئر-کای 1

 
 ( مقادیر تخمینی مرتبط با متغیرهای تحقیق2جدول )

 سطح معنی داری طاانحراف خ ضریب تاثیر متغیر ردیف

 0.04 0.258 0.518 کمبود بارش 1

 0.00 0.141 0.875 وضعیت گرمایی 2

 0.00 0.231 0.773 خشکی هوا 3

 0.01 0.221 0.535 سرمازدگی 4

 بر نیاز اری رادبراساس تخمین مرتبط با متغیرهای تحقیق می توان گفت که کمبود بارش رابطه علی مثبت و معنی 

دیریت میاز به ایجاد می کند، به عبارتی می توان انتظار داشت که با افزایش کمبود بارش، نبه مدیریت ریسک 

شان نجدول  ریسک نیز تقویت شود و با کاهش کمبود بارش نیاز به مدیریت ریسک نیز کاهش یابد. همچنین این

 0.87ی برابر با یی ضریب علبود. متغیر وضعیت گرما 0.51می دهد که ضریب علی و اثرگذاری کمبود بارش برابر با 

یاز اشت که ندنتظار ارا نشان داد و می توان گفت که با افزایش وضعیت گرمایی مرتبط با منطقه باغی پسته می توان 

ضعیت ه با وبه مدیریت ریسک نیز افزایش خواهد یافت، به عبارتی نیاز به مدیریت ریسک در محصول باغی پست

چنین هد. همدایش وضعیت گرمایی نیاز به مدیریت ریسک نیز افزایش نشان می گرمایی در ارتباط است و با افز

ی هوا زایش خشکبا اف خشکی هوا ارتباط علی مثبتی را با نیاز به مدیریت ریسک نشان داد، به عبارتی انتظار می رود

بود.  0.77بر با برانیاز به مدیریت ریسک باغات پسته رو به افزایش قرار گیرد و ضریب علی مرتبط با خشکی هوا 

می توان  ن داد،عالوه بر این متغیر سرمازدگی ارتباط علی مثبت و همسویی را با مدیریت ریسک محصول باغی نشا

کلیه  یش یابد.ت افزاانتظار داشت که با افزایش سرمازدگی در باغات محصول پسته نیاز به مدیریت ریسک در این باغا

سک دیریت ریز به موان مولفه های اقلیمی اثرات مثبت و معنی داری را بر نیامتغیرهای مورد بررسی مطالعه به عن

معنی دار  0.05ز نشان دادند، به عبارتی می توان گفت که نیاز به مدیریت ریسک در این متغیرها در سطح کمتر ا

 بود.
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 گیری و پیشنهادهانتیجه
 ییها-رهزا، با مخاطخسارت یعیطب یدادهاید رووجو لیبه دل یکشاورز تیهرگونه فعال نکهیامروزه با توجه به ا

 یرورض یمربخش، ا نیدر ا یگذارهیسرما تیامن بیضر شیو افزا سکیر زانیکاهش م یبرا یزیرروبروست، برنامه

ئه و ارا تهبرای محصول پس یمیاقل راتییاز تغ یناش یسکهایر تیریمد یتوسعه روش ها است. ریناپذو اجتناب

 محصولر د سکیکاهش ر یها وهیش نیتریهر منطقه از اصلی میاقل طیو مناسب با شرا نهیبه یدستورالعمل ها

مجموعه  داده و دست به دست هم یو عمد یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیانواع مخاطرات طب تیفعال نی. دراباشدیم پسته

مایی، عیت گرارش، وضدر این بین متغیرهای کمبود ب فراهم کرده است. محصول پسته یبرا یریپذ بیشکننده و آس

ه گونه بفزایش اخشکی هوا و سرمازدگی از متغیرهایی هستند که نیاز به مدیریت ریسک را افزایش می دهند. این 

داد  پیشنهاد ی توانمای خواهد بود که نیاز به مدیریت ریسک با این متغیرها در ارتباط قرار می گیرند. بنابراین 

رمازدگی سنی بر سته کاری  کرمان الگوهای مرتبط با تغییرات اقلیمی و مبتجهت بهبود مدیریت ریسک در مناطق پ

 یا خشکی هوا مورد بررسی و بازبینی قرار گیرند.
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