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بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی محصوالت کشاورزی با استفاده از 

 (رگرسیون شمارشی)مطالعه موردی: شهرستان خوی
 ارجانید یفرزانه حسن ،*1یبهناز ناظران

 چکیده
 بیثباتی نآ نهایی نتیجه که هآورد فراهم تولیدکنندگان براي پذیرآسیب و اي شکنندهمجموعه کشاورزي هايفعالیت بودن مخاطرهآمیز

 حصوالتمدر  تنوع یرند.ایجادگبه کار کارهایی براي مقابله با این شرایط کشاورزان راه آنهاست. این موضوع سبب شده است که درآمد

هرستان زراعی موجود در کشاورزي ش باشد. مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر تنوعمی مسأله این با مقابله ترین راهعمده کشاورزي
مختلف،  ملعوا اثر در محصوالت تنرف بین از دفعات تعدادبا استفاده از رگرسیون شمارشی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان داد که  خوي

اهکارها، بیمه نار سایر رکیسک در هاي مدیریت رداراي اثري مثبت و معنادار بر تنوع زراعی است. لذا الزم است هنگام تدوین استراتژي
یروي کار و تعداد د ناهمچنین، تعد زي مورد توجه قرار گیرد و اقدامات الزم براي پذیرش این عامل در منطقه انجام گیرد.محصوالت کشاور

-ور طرح یکپارچهمنظسب به اي مناهها و سیاستقطعات زمین داراي تاثیري منفی و معنادار بر تنوع زراعی است. از اینرو، تدوین برنامه

 ر گسترش تنوع کشت در منطقه موثر باشد. تواند دسازي اراضی می

 : تنوع، ریسک، مدیریت، رگرسیون شمارشیکلمات کلیدی

                                           
 دانشگاه تبریز  کشاورزی اقتصاد تخصصی دکتری 1

E mail: b.nazerani89@gmail.com 
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 مقدمه
 الیتی باشور، فعتر نقاط کدلیل وجود تنوع آب و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیشکشاورزی در ایران به

یکی  اند.رفتهگر پیشدکارهای متفاوتی را یط راهریسک بسیار باالست. بدین جهت، کشاورزان برای مقابله با این شرا

بع ی از مناجدد برخمکارهای عمده، استفاده از تنوع زراعی است. در زمینه کشاورزی، تنوع مربوط به تخصیص از راه

شد باهای تولیدی میکار در رشته فعالیتوری مزرعه نظیر زمین، سرمایه، تجهیزات مزرعه و پرداختی به نیرویبهره

(farhadian et al, 2013؛) والت مختلف که در آن کشاورزان نوسانات درآمدی خود را بر پایه ارتباط میان محصو 

ل گریزتر هستند، تمایطورکلی، کشاورزانی که ریسکرسانند. به کمترین مقدار  می های در دسترس بهمنابع و نهاده

رعه، مالی مز ارامترهای، عوامل مختلفی مانند شرایط اقلیمی، پهای زراعی متنوع دارند. از طرف دیگرطرحبیشتری به 

اثیر را تحت ت های اجرایی دولت، تنوع زراعیهای مدیریتی، شرایط اقتصادی و سیاستهای فردی و مهارتویژگی

رزان را یسکی کشاورذکر است که کلیه موارد گفتهشده، تمایالت به همچنین الزم(. Patten et al , 1998)دهدقرار می

 ت در سطحالگوی کش تواند افزون بر تغییرگرفتن این شیوه مدیریت ریسک، میدهد. در پیشنیز تحت تاثیر قرار می

 (. Ayene band, 2006) مزرعه، الگوی کشت در  منطقه را هم تحت تاثیر قرار دهد

رد که شامل ک بندیطبقه ضهعر و تقاضا طرف نیروهای دسته دو به میتوان را کشاورزی در تنوع سرعت و ماهیت

 جمعیت ایشافز و سرانه درآمد های خارجی، تغییر اقلیم،العمل در مقابل شوکهای دولت، عکستغییر سیاست

 و کارنیروی و بآ زمین، مانند منابعی وجود تکنولوژی، ها،جاده و بازارها وضعیت شامل همچنین باشد.می شهری

عنوان رهیافتی هتنوع ب (.pitgalli & rozigerent , 1992)باشند می باسوادی رخن مانند اجتماعی- متغیرهای اقتصادی

ذاری، گسرمایه کند. تنوع، نقش مهمی را ایفا می ی روستایی برای از بین بردن آسیب پذیری و محرومیت جامعه

ع ذاری، تنوگمایهو سر کنند. از لحاظ تاریخیاستراتژی است که کشاورزان توسط آن خود را در مقابل خطر بیمه می

تجاری  تی مزارعحباشد. همچنین تنوع برای مزارع معیشتی و های مهم کشاورزی آمریکا مییکی از مهمترین ویژگی

 (.  Castli et al, 1987)باشد نیز مطلوب می

 & Kasemعوامل مختلف داخلی و خارجی بر تنوع زراعی اعمالشده توسط کشاورزان مناطق مختلف تاثیر دارد. 

Thapa (2011)،  عوامل موثر بر کاربرد تنوع کشت توسط کشاورزان در کشور تایلند را مورد بررسی قرار دادند. نتایج

 ،Mishra et al (2004) .های ترویجی تاثیر کمی بر تصمیم کشاورزان به کشت متنوع داشته استنشان داد که برنامه

نتایج  نشان داد که سن، سطح سواد کشاورز، نسبت سرمایه به بدهی به بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی پرداختند. 

ترکیب بهینه محصول پنبه را در  Guvele (2001،)و قیمت محصوالت کشاورزی بر تنوع زراعی در منطقه موثر است. 

داری بر یتواند اثرات معنمنطقه سودان مورد ارزیابی قرار داد. نتایجنشان داد که در برخی مناطق، تنوع زراعی می

 درآمد خانوار کشاورزی و کاهش بیکاری در مناطق روستایی داشته است.  

اول را در استان آذربایجان  شهرستان خوی در تولید اغلب عمده محصوالت کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی رتبه

غال و امنیت استان خود اختصاص داده است. بخش کشاورزی این شهرستان نقش اساسی در تولید، اشتغربی به

توجه به اهمیت کشاورزی در شهرستان خوی و همچنین تغییرات گسترده در  کند. لذا باآذربایجان غربی ایفا می
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های اخیر، این مطالعه درصدد بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی موجود در کشاورزی شهرستان ویژه در سال تولید به

 خوی بوده است. 

 تحقیق روش
ای و مقطعی است که روی یک نمونه تصادفی از تعداد محصول کشت شده توسط اضر، یک مطالعه مشاهدهمطالعه ح

انجام گرفته است. به دلیل اینکه حجم جامعه  1397کشاورزان شهرستان خوی تحت عنوان تنوع در نیمسال اول 

این مطالعه از فرمول کوکران  شده مشخص بوده، بنابراین برای تعیین حجم نمونهمورد نظر در مقطع زمانی بیان

است. با توجه به اینکه متغیر آمدهدست عنوان نمونه این مطالعه بهنفر به  90استفاده شده است که در نهایت تعداد 

-تعداد محصول کشتشده توسط کشاورزان شهرستان خوی، تحت عنوان تنوع در گروه متغیرهای شمارشی قرار می

-رگرسیون الگوهای ترینمعروف های رگرسیون شمارشی استفاده شده است. از جملهمدل گیرد، لذا در این مطالعه از

 و 1یافته تعمی منفی ایدوجمله دوم، نوع و نوع اول منفی ایدو جمله پوآسن، الگوهای به توانهای شمارشی، می

 پرداخته شده است.  آنها به شرح زیر در که کرد اشاره 2 تعمیمیافته پوآسن

 هایادهد تحلیل برای که است تعمیمیافته خطی هایمدل از نوعی پواسون رگرسیون پواسون: یونرگرس الف(

 تحلیل .است انیزم بازه یک در اتفاقات تعداد نشانگر پاسخ متغیر مدل، این در. رودمی به کار شمارش از حاصل

 ایفا هاداده نوع این تحلیل در لیدیک نقش پواسون توزیع و دارد غنی و طوالنی ایسابقه شمارشی، هایداده آماری

 (.Johnson et al, 1992)کند می

و دارای توزیع پوانسن باشد، تابع چگالی احتمالی آن  یک متغیر تصادفی شمارشی به صورت  اگر 

 ( خواهد بود:1ی )صورت رابطه به

(1) 

 
 

  ه برابر با امیدریاضی و واریانس پارامتر توزیع پوآسن است ک 

ای کرد. بر نی تعریفتوان برای آن یک معادله رگرسیوباشد که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. لذا مینیز می

(  2ی )رت یک تابع نمایی به شکل رابطهصوبه ، الگوی رگرسیونی یا و  اطمینان از غیر منفی بودن 

 (:Ismaeil & jamadin, 2007)شود نمایش داده می

(2)  
 

 شود:( نمایش داده می3صورت  رابطه )( به2لگاریتم رابطه )

(3)  
 

                                           
1 Generalized Negative Binomial 
2 Generalized Poisson 
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برای الگوی پوآسن به   نماییبرداری از پارامترهای الگو است. تابع درست برداری از متغیرهای مستقل و   

 ( است:5صورت رابطه )

(5) 

 
 

های تواند با احتمالمی ، مجموعه مقادیری است که متغیر تصادفی ، پارامتر توزیع  پوآسن، (، 5در رابطه )

دهنده نشان lnدهنده عالمت فاکتوریل و نشان دهنده عدد نپر، ، نشانexpمنتسبه هریک از مقادیر اختیار کند، 

روف به یژگی معباشد. در الگوی پوآسن، امید ریاضی و واریانس باید برابر باشند که این ولگاریتم طبیعی می

ضی باشد مید ریااشود. اگر واریانس بزرگتر از پراکندگی یکسان است. این ویژگی باعث محدودیت الگوی پوآسن می

ند که نفی هستمبه پراکندگی بیش از حد است، برآوردهای الگوی پوآسن دارای انحراف معیار با تورش که معروف 

ر از نس کوچکته واریادهد. درصورتی کناکارآمد خواهند بود. لذا مقدار آماره آزمون هر یک از ضرایب را افزایش می

ه کاهش مقدار نتیج ی انحراف معیار  و درمیانگین باشد، پراکندگی کمتر از حد ظاهر شده که باعث بیش برآورد

 (.Pishbahar et al, 2017) شودآماره آزمون ضرایب می

هر دو  کان برازشیافته در این است که امبرتری استفاده از توزیع پوآسن تعمیم یافته:ب( الگوی پوآسن تعمیم

تمال به ابع چگالی احیافته، توآسن تعمیمآورد. برای توزیع پو کمتر از حد را فراهم می حالت پراکندگی بیش از حد

 باشد:( قابل بازنویسی می6رابطه ) صورت 

(6) 

 
 

 و  (، میانگین و واریانس توزیع به ترتیب به صورت 6در رابطه )

شود و در ی پوآسن ساده تبدیل مییافته به الگوبرابر صفر باشد، الگوی پوآسن تعمیم است. اگر در رابطه باال، 

باشد، واریانس بزرگتر از میانگین شده و پراکندگی بیش  شود. اگر برقرار می نتیجه، 

 دهد.واریانس کوچکتر از میانگین شده و پراکندگی کمتر از حد رخ می دهد. در نهایت اگر از حد رخ می

( بیان 7ورت رابطه  )ص نمایی به(، لگاریتم درست2یافته با معادله رگرسیونی رابطه )پوآسن تعمیم برای یک الگوی

 گردد:می

(7)  -

) ln 
 

، مجموعه مقادیری است دهنده پارامتر پراکندگی، ، نشانیافته، ، میانگین توزیع پوآسن تعمیم(، 7در رابطه)

 شد، گفته که آنچه به توجه باهای منتسب به هر یک از مقادیر اختیار کند. تواند با احتمالمی که متغیر تصادفی 

 هیچ که صورتی در. نه یا باشدمی حد از کمتر یا حد از پراکندگی بیش مشکل دچار الگو آیا که گردد مشخص باید

 در که، حالی در. بود خواهد رگرسیونی الگوی برآورد برای گزینه بهترین الگوی پوآسن باشد، اشتهند وجود مشکلی

به  توجه با الگو بهترین و گردند بررسی دیگر الگوهای باید حد، از یا کمتر و حد از بیش وجود پراکندگی صورت
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بیزین انتخاب  آکائیک و شوارتز عیارم ،2درستنمایی نسبت ، 1دو-خی برازش نیکویی مانند برازش خوبی معیارهای

  (.Ismaeil & jamadin, 2007)شوند 

ا باشد. ب و همگن با درنظر گرفتن توزیع پوآسن، میانگین، باید در درون طبقات ثابت ای منفی:ج( توزیع دوجمله

ثال، با فرض یک توزیع آید.  برای م، امکان همگن بودن درون طبقات فراهم میتعریف یک توزیع خاص برای 

دهنده که نشان و تعریف رابطه  و واریانس  با میانگین گاما برای 

از یک توزیع  ایتوان نشان داد که توزیع حاشیهاست، می یک توزیع پوآسن به شرط میانگین 

 کند:می پیروی (8احتمال ) چگالی تابع با نفیم ایجمله دو

(8

) 

 
 

  انواع توانمی مختلف، هایپارامترسازی باشند. بامی و  صورت ترتیب بهبه میانگین و واریانس 

ای منفی باشد، یک توزیع دو جمله کرد. برای نمونه اگر  ایجاد را منفی ایجمله دو هایتوزیع از متفاوتی

برابر صفر  αپارامتر پراکندگی است. اگر  دهندهنشان αآید که میبدست  و واریانس  با میانگین 

اگر  د.شوباهم برابر شده و در نتیجه، توزیع تبدیل به یک توزیع پوآسن ساده می باشد، میانگین و واریانس 

ای دهد. چنین توزیعی را دوجملهباشد، واریانس بزرگتر از میانگین  بوده و پراکندگی بیش از حد رخ می 

 نامند.منفی نوع اول می

ی منفی نوع اول انمایی برای توزیع دوجمله( در نظر گرفته شود، لگاریتم درست2اگر معادله رگرسیونی رابطه )

 شود:( بیان می9بصورت  )

(9

) 
  

 

و واریانس  آید که میانگین آن دست میای منفی بهتعریف شود، نوع دیگری از توزیع دوجمله اگر 

باهم برابر شده  ن و واریانس برابر صفر باشد، میانگی αباشد. همانند حالت قبل، اگر می صورت آن به 

باشد، واریانس بزرگتر از میانگین  بوده و  گردد. اگر و در نتیجه، توزیع تبدیل به یک توزیع پوآسن ساده می

 نامند.ای منفی نوع دوم میدهد. چنین توزیعی را دوجملهپراکندگی بیش از حد رخ می

( 10صورت رابطه )هبای منفی نوع دوم نمایی توزیع دوجمله( تابع لگاریتم درست2رابطه)با فرض معادله رگرسیونی 

 قابل بیان است:

                                           
1 Goodness of fit Chi-squares 
2 Likelihood ratio 
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(10

) 
 

 

 

یافته، ی منفی تعمیماجمله دو توزیع در واقع، در داد. تعمیم ساده اصالح یک با توانمی را منفی ایجمله دو توزیع

 تغیرهای مستقل مصورت یک رگرسیون خطی از تواند به نبوده و میدیگر ثابت  αlnلگاریتم پارامتر پراکندگی یا 

 صورت رابطه زیر تبیین شود:به

(11)  
 

 نتایج و بحث

ت. میانگین هکتار بوده اس 42/3کشاورز  مورد بررسی شهرستان خوی، میانگین سطح زیرکشت آنها،  90از بین 

ت؛ و در سطح قطعه بوده اس 24/4انگین تعداد قطعات کشاورزی آنها محصول و می 75/2تعداد محصوالت کشت شده 

درصد  68 شده و تعداد قطعات زراعی  وجود دارد.درصد تفاوت آماری معناداری بین تعداد محصوالت کشت 5

 اند. های زراعی خود را حداقل به دو محصول اختصاص دادهکشاورزان مورد بررسی، زمین

واریانس تعداد  و انگینمی برابر باشند. بنابراین یکدیگر با بایستی وابسته متغیر واریانس و میانگین پوآسن، الگوی در

اورز مورد کش 90شده توسط کشاورزان که به عنوان تنوع زراعی مدنظر قرار گرفته است، برای محصوالت کشت

رای پراکندگی شده دات کشتتوان گفت که توزیع تعداد محصوالباشد. لذا میمی 68/2و  75/2ترتیب  بررسی به

 بررسی با تا ده ش برآورد شمارشی رگرسیون الگوهای انواع بیشتر، منظور اطمینان کمتر از حد است. در نتیجه به

 الگوی پوآسن بتداگیرد. ا صورت بهتری گیریتصمیم پراکندگی نوع مورد در توزیع مختلف در انواع پراکندگی پارامتر

 ( آمده است.1آن در جدول ) به ربوطم نتایج که گردید برآورد

 
 (، تعیین عوامل موثر بر تنوع زراعی با استفاده از الگوی پوآسن1جدول)

 z probآماره  ضریب برآوردی متغیر

 00/0 -78/2 -11/0*** کارنیروی

 محصوالت بیمه دفات تعداد

 کشاورزی
02/0- 35/0- 72/0 

 آالت ماشین اجاره دفعات تعداد

 کشاورزی
06/0- 93/0- 35/0 

 رفت بین از دفات تعداد

 مختلف عوامل اثر در محصوالت

**06/0 90/1 05/0 

 44/0 77/0 10/0 هکتار در درآمد

 03/0 -15/2 -05/0** قطعات زراعی تعداد

 56/0 -57/0 -03/0 کشاورزی قطعات بین فاصله

 00/0 76/2 58/1*** عرض از مبدا
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log likelihood function =157.57 

 

 
 دهند.(درصد نشان می 5و  1ترتیب معناداری را در سطح های تحقیق)*** و ** بهماخذ: یافته

برای  ماره آ .دهدمی نشان را رگرسیون کلی معنیداری شده برازش آماره نسبت راستنمایی الگوی (،1در جدول)

 در پوآسن و الگوی هنبود حد از بیش پراکندگی دچار الگو گفت میتوان نتیجه، بود.در صفر برابر تقریبا هر سه الگو

 این در پراکندگی پارامتر که از آنجایی همچنین .است تریمناسب الگوی منفی، ایدوجمله الگوی انواع با مقایسه

 یکسان سنپوآ الگوی نتایج با منفی ایدوجمله توزیع برآورد انواع از دستآمدهبه  نتایج بود، صفر با برابر تقریبا الگوها

 الگوی تواند هممی که چرا باشد؛می تریجامع الگوی الگوها، دیگر با مقایسه در تعمیمیافته پوآسن الگوی .شد

 بررسی منظور به مهادا نماید. در حل  را حد از کمتر و حد از بیش پراکندگی مشکل هم و برگیرد در را ساده پوآسن

 ( آمده است. 2ول )جد در آن به مربوط نتایج  که شد یمیافته برآوردتعم پوآسن الگوی حد، از کمتر پراکندگی وجود
 یافته(، تعیین عوامل موثر بر تنوع زراعی با استفاده از الگوی پوآسن تعمیم2جدول)

 z probآماره  ضریب برآوردی متغیر

 00/0 -78/2 -11/0*** نیروی کار

 محصوالت بیمه دفات تعداد

 کشاورزی
02/0- 35/0- 72/0 

 آالت ماشین اجاره دفعات عدادت

 کشاورزی
06/0- 93/0- 35/0 

 رفت بین از دفات تعداد

 مختلف عوامل اثر در محصوالت

**06/0 90/1 05/0 

 44/0 77/0 10/0 هکتار در درآمد

 03/0 -15/2 -05/0** قطعات زراعی تعداد

 56/0 -57/0 -03/0 کشاورزی قطعات بین فاصله

 00/0 76/2 58/1*** عرض از مبدا

  -03/49 شاخص پراکندگی

log likelihood function =157.57 

 
 

 دهند.(درصد نشان می 5و  1ترتیب معناداری را در سطح های تحقیق)*** و ** بهماخذ: یافته

 در را پراکندگی پارامتر بودن صفر است که فرض 41/21برابر  LRدر آزمون  (، مقدار آماره 2مطابق جدول)

 این بودن منفی هب توجه با نتیجه باشد. درمی 03/49کند. پارامتر پراکندگی برابر درصد رد می یک اطمینان سطح

 دچار الگو و دهبو آن میانگین از شده کمترمتغیر تعداد محصوالت کشت واریانس که کرد بیان توانمی پارامتر،

 و در معیار حرافان برآوردی بیش باعث ساده پوآسن الگوی زا استفاده بنابراین است. حد از پراکندگی کمتر مشکل

 .شودمی ضرایب آزمون آماره مقدار کاهش نتیجه

یافته نسبت به  تعمیم پوآسن الگوی کارگیریبه ساختگی با شود که ( مشاهده می2( و جدول)1باتوجه به جدول)

توان ذکر کرد که بین الگوی است. لذا می 06/0ر دو الگو برابر الگوی پوآسن معمولی اصال تغییری نکرده است و در ه
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یافته تفاوتی وجود ندارد. بنابراین در این مطالعه از الگوی پوآسن معمولی برای پوآسن معمولی و پوآسن تعمیم

 تشریح نتایج استفاده خواهد شد.

ی اثری مثبت و مختلف دارا عوامل اثر در محصوالت رفت بین از دفعات تعدادشود که (، مشاهده می1مطابق جدول)

مچنین هک است. حل اساسی برای مقابله با ریسمعنادار بر تنوع زراعی است. چرا که اصوال تنوع زراعی یک راه

ی رای تاثیرزراعی دا کار تاثیری منفی و معنادار بر تنوع زراعی دارد.  تعداد قطعات(، تعداد نیروی1مطابق جدول)

دا فزایش پیامحصول  توان گفت که با افزایش تعداد قطعات، کشت متنوعتنوع زراعی است. لذا می منفی و معنادار بر

-ر هزینهرا از نظدهند. زیهای زراعی کشت تکمحصولی را ترجیح میکند. چرا که کشاورزان در سطوح پایین زمینمی

ارچه ت و یکپکشا افزایش سطح زیرتری نسبت به کشت متنوع دارند. اما بای، کشت تکمحصولی سطح هزینه پایین

ع مورد شت متنوکها دارد، تر است و توانایی باالتری در پوشش هزینهبودن اراضی، کشت محصوالت مختلف اقتصادی

-د را میخاص خو هایگیرد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه هر محصول رسیدگی و مراقبتتوجه کشاورزان قرار می

ش یافته یز افزاینه تولید کار، هزینیابد. لذا با افزایش نیرویکار، تنوع زراعی  کاهش میویطلبد، لذا با افزایش نیر

کار و تعداد قطعات  ویواحد افزایش در نیر هر ازای به رودمی انتظار یابد.است و تمایل برای تنوع زراعی کاهش می

ابد. همچنین یواحد کاهش  05/0و  11/0ب ترتیشده بهانتظار تعداد محصوالت کشت مورد شمار لگاریتم زراعی،

 شمار لگاریتم ،تلفمخ عوامل اثر در محصوالت رفت بین از دفعات تعدادواحد افزایش در  هر ازای به رودانتظار می

 واحد افزایش یابد. 06/0شده انتظار تعداد محصوالت کشت مورد

 گیری و پیشنهاداتنتیجه
آب و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیشتر نقاط کشور، فعالیتی با کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع 

این امر  کارهایی برای مقابله با این شرایط شده است.ی کشاورزان منجر به کاربرد راهریسک باال است که به وسیله

کارهای با ریسک راهمنظور مقابله ها دارای ریسک باالیی باشد. به باعث شده که کشاورزی نسبت به سایر فعالیت

باشد. مطالعه حاضر می مسأله این با مقابله ترین راهعمده از کشاورزی در محصوالت تنوع ایجاد .متفاوتی وجود دارد

به بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی موجود در کشاورزی شهرستان خوی با استفاده از رگرسیون شمارشی پرداخته 

مختلف دارای اثری مثبت و  عوامل اثر در محصوالت رفت بین از دفعات تعدادست که است. نتایج مطالعه نشان داده ا

حل اساسی برای مقابله با ریسک است. همچنین، تعداد معنادار بر تنوع زراعی است. چرا که اصوال تنوع زراعی یک راه

 ازای به رودمی انتظارهمچنین  کار و تعداد قطعات زراعی دارای تاثیری منفی و معنادار بر تنوع زراعی است.نیروی

ترتیب شده بهانتظار تعداد محصوالت کشت مورد شمار لگاریتم واحد افزایش در نیروی کار و تعداد قطعات زراعی، هر

 رفت بین از دفعات تعدادواحد افزایش در  هر ازای به رودواحد کاهش یابد. همچنین انتظار می 05/0و  11/0

از  واحد افزایش یابد. 06/0شده انتظار تعداد محصوالت کشت مورد شمار لگاریتم ،تلفمخ عوامل اثر در محصوالت

ها و بین متغیرهای فوق بیشترین تاثیرگذاری مربوط به تعداد قطعات زراعی بوده است. از اینرو، تدوین برنامه

در منطقه موثر باشد. تواند در گسترش تنوع کشت سازی اراضی، میمنظور طرح یکپارچههای مناسب به سیاست

بینی باتوجه به این امر که تنوع کشت به عنوان یک استراتژی قدیمی مدیریت ریسک در مقابل شرایط غیرقابل پیش

جوی و محیطی  و نااطمینانی از شرایط بازار برای محصوالت کشاورزی مطرح است، الزم است هنگام تدوین 
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ارها، نظیر بیمه محصوالت کشاورزی مورد توجه قرار گیرد و اقدامات های مدیریت ریسک در کنار سایر راهکاستراتژی

 ش این عامل در منطقه انجام گیرد.   الزم برای پذیر
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