
 

 

با محوریت تغییر الگو  شناسایی مولفه های ریسک پذیری انارکاران کاشمر

 کشت محصول ارگانیک انار

  3اکبری احمد و* 2حسینی مهدی سید ،1نوروزیان محمد

 چکیده

 یبرا یزیمه رروبروست، برنا ییها-خسارت زا، با مخاطره یعیطب یدادهایوجود رو لیبه دل یکشاورز تیهرگونه فعال نکهیامروزه با توجه به ا
 رگذاریعوامل تاث ییمطالعه با هدف شناسا نیاست. ا یضرور یبخش، امر نیدر ا یگذار هیسرما تیامن بیضر شیو افزا سکیر زانیکاهش م

فاده با است یصورت گرفته است. نمونه آمار تیالج یونیو مدل رگرس تمیشهرستان کاشمر با استفاده از روش تقرب تابع الگور رکارانانا سکیبر ر

 الت،یتحص یهانشان داد که عامل جیشده است. نتا آوری¬جمع 1331شهرستان در سال  نیانار کاران ا 131از  یتصادف یریگاز روش نمونه
 سکیمحصول انار با ر مهیدر گردش و ب هیسرما ،یاریزمان آب تینوع نژاد درخت، اهم ک،یبه کشت ارگان یعالقمند ،یوانیمصرف کود ح
 متینوسانات ق ،یعامل حرارت و سرمازدگ ک،یعدم شناخت بازار محصوالت ارگان یمولفه ها نیمر رابطه مثبت داشته است. همچنانارکاران کاش

نشان  زین تیالج یبه دست آمده از برآورد با الگو جیداشته است. نتا یمنف یاثرگذار سکیبر ر یکیارگان زو عدم ثبات آن و کاهش درآمد کشاور
 یهامولفه نیاند. از بدار شده یدر گردش معن هیو سرما کیبه کشت ارگان یعالقمند ک،یشناخت بازار از محصول ارگان الت،یداد عامل تحص

که به منظور کاهش  شود¬یم شنهادیراستا پ نای در. دارد مثبت اثر کاران¬انار سکیر تیریمد ردر گردش ب هیو سرما یعالقمند الت،یتحص

انار کاران را به حداقل  نیب ییتا مصرف کننده نها متیارتقاء داده و اختالفات ق یمحصوالت کشاورز مهیب شافزای کاران¬انار سکیر تیریمد
 هی( و سرما کیمحصوالت ارگان دیتول یبرا ارانهیو دادن مشقافات  جی)آموزش و ترو کیبه کشت ارگان یعالقمند شیممکن کاهش داد با افزا

 را کاهش داد. نکاورگای کاران¬انار سکیر تیریدر گردش)اعطائ وام کم بهره( ، مد
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 مقدمه 

 کشاورزی. است توسعه حال در کشورهای در فقر کردن کن ریشه و توسعه اقتصادی، رشد بستر کشاورزی

کشاورزی  .(Sertoğlu et al, 2017شود )می گرفته نظر در اقتصادی رونق محرکه موتور عنوان به همچنین

ترین فعالیت تولیدی و اقتصادی، نقش بسیار مهم و اساسی در توسعه اقتصادی همه کشورها و عنوان کهنبه

 Hosseiniای که کشاورزی محور توسعه و امنیت غذایی است )گونهویژه کشورهای در حال توسعه دارد؛ بهبه

et al, 2020می مدیریت را هاآن و کنند می مقابله کشاورزی خطرات مختلف انواع با مرتباً (. کشاورزان 

 تواندمی همچنین و است ترپایین درآمد و بازده جمله از منفی، پیامدهای شامل ذاتی طور به خطر کنند.

باشد  داشته پی در را انسان سالمت مشکالت و غذایی ناامنی مالی، ورشکستگی مانند آمیز فاجعه حوادث

(Komarek et al, 2020 راهبرد های مدیریت ریسک توسط کشاورزان باعث انتقال از وضع موجود به .)

ا آن روبه رو ترین منابع ریسک که کشاورزان ب(. مهمGravandi and Beygi, 2010 (شود وضع مطلوب می

هستند، شامل خطرات اقتصادی مثل نوسانات قیمت مواد اولیه مورد نیاز کشاورز شامل بذر و کود شیمیایی 

است و همچنین شامل خطرات اجتماعی مثل سرقت از مزارع و ماشین آالت کشاورزی و خطرات طبیعی مثل 

بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از  (.Hosseini et al, 2020شود )های محصوالت نیز میآفات و بیماری

رشد مستمر و پایدار اقتصادی، تأمین امنیت غذایی، بازدهی سرمایه، ارزآوری، ارز بری کمتر، ایجاد عدالت 

های اقتصادی کشور از قابلیتهای خاصی برخوردار است به نحوی که توانسته اجتماعی در قیاس با سایر بخش

(. Mousavi & Khosravipour. 2019تصادی کشور داشته باشد )است نقش بسیار بارزی در عرصه اق

درصد از اشتغال نیروی کار و دارابودن  23درصد از تولید ناخالص ملی،  12بخش کشاورزی ایران با تامین 

درصد از صادرات غیرنفتی،  21درصد از صادرات کشور و  33درصد از نیازهای غذایی کشور،  ۵۸بیش از 

 ,Hosseini et alهای توسعه اقتصادی کشور مطرح است )بخش اقتصادی و محور برنامه ترینعنوان مهمبه

 امنیت تامین مسئولیت کشاورزی دهد. بخشدرصد جامعه را پوشش می ۵8( و تأمین غذای بیش از 2020

 ریهای اخدر سال (.Mousavi & Khosravipour. 2019)دارد  عهده بر را افزایش حال در جمعیت غذایی

که  عتیطب به انسان هیو پوشاك، نگرش اول ییروزافزون به موادغذا ازین و تیعلت رشد روزافزون جمع به

 ،ییایمیکودهای ش ن،یبنابراد. دا عتیطب هیو برعل جانبهکی یتعامل دوستانه بود جای خود را به ینگرش

از  رییگشدند و با بهره ورزیکشا وارد بخش هاکیوتیبیو آنت یهای هورمونفرآورده ،ینبات سموم دفع آفات

کشاورزی جهت تأمین تقاضای رو به رشد  محصوالت دیتول شیدر افزا یبزرگ هایتیموفق ارقام اصالح شده
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محصوالت  در سم مصرف سرانه ما کشور در حاضر در حال. (Aazami et al, 2017) آمدوجود موادغذایی به

سال  18 در تن میلیون ۸/3 به ۸/2 از شیمیایی صرف کودم میزان و است گرم 088 نفر هر ازای به کشاورزی

 نظیر خطرناك شیمیایی ترکیب نوع 388از  بیش متعارف کشاورزی در. است یافته افزایش گذشته

 استفاده خاك حاصلخیزسازی و و حشرات آفات کنترل منظور به شیمیایی کودهای و هاکشها، علفکشآفت

 از بخشی و شده درختان و گیاهان زمینی، جذب زیر آبهای کردن آلوده بر هعالو مواد این که بقایای گرددمی

 منتقل انسان بدن به مصرف طی در و رسوب کرده هاسبزی و هامیوه نظیر کشاورزی در محصوالت آن

 سال در مرگ میلیون ۵.8 از بیش با مرگ اصلی عامل دومین (. سرطانet al., 2014 Mirsalimiشود )می

درصد  0۸ ،282۸ سال تا یافته توسعه کشورهای در ها سرطان شیوع که شودمی بینیست. پیشبوده ا 281۸

 پیری ویژه به فوق شرایط با اخیر هایدهه طی توسعه، حال در کشور یک عنوان به یابد.  ایران، افزایش

 عروقی، بیقل میر و مرگ و ترافیک و تصادف از بعد است شده روبرو سرطان خطر عوامل افزایش و جمعیت

 ,Roshandel et alایران شناخته شده است ) در مرگ شد علت مطرح گروه سومین عنوان به سرطان

وری استفاده از منابع کمیباب، (. با توجه به تقاضای در حال افزایش محصوالت کشاورزی، افزایش بهره2019

عنوان یک هدف تامین تقاضای جامعه به برداری مطلوب از این منابع، افزون برضرورتی انکارناپذیر است. بهره

ایجاد چنین مشکالتی که ناشی از مصرف برداران را که برای آنها فعالیت تواند افزایش درآمد بهرهکالن، می

دلیل نگرانی از غذایی بود سبب شد با گذشت زمان به های شیمیایی در تولید محصوالتبیرویه نهاده

یک و   (Rodrigues et al., 2003)رزی صنعتی مورد انتقاد قرار گیرند های کشاومشکالت ایجاد شده، نظام

وری تولید، کمترین آسیب را به اجماع جهانی درباره اینکه کشاورزی بتواند ضمن افزایش و دوام بهره

 ,Drink,2008; Didier et alآمد. تعدادی از محققان )وجود زیست و سالمتی انسان وارد سازد، بهمحیط

 عنوان به توانمی را کشاورزی ارگانیک. عتقدند کشاورزی ارگانیک توانایی انجام این مهم را داراستم (2009

 انسانی و یافته نظام کشاورزی یکپارچه تولید هایسیستم ایجاد آن هدف که تعریف نمود کشاورزی از نوعی

درصد جمعیت 2۸(. حدود et al., 2018 Parvazندارد ) اقتصادی و منافع زیست محیطی با تضادی که است

( که شغل اکثر آنها  Iran Statistics Center Report 2018کنند )کشور در مناطق روستایی زندگی می

کشاورزی است، بنابراین کشاورزی در اقتصاد روستایی ایران، بسیار مهم است و سهم آن درمعیشت 

ندارند، بسیار حائز اهمیت است. عالوه روستاییان بخصوص کشاورزان خرده پا که اغلب منبع درآمد دیگری 

هایی با سایر زمینه های تولیدی و تجاری دارد، که مهمترین آنها اتکاء بر این، تولید در بخش کشاورزی تفاوت

های این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی مانند سیل، زیاد فعالیت

باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توأم با مراض نباتی میتگرگ، سرما و گرما، آفات و ا
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کشت متناسب با وضعیت  یالگو انتخاب(. Mousavi & Khosravipour .2019ریسک تبدیل کرده است )

و تأمین امنیت  داریپای به کشاورز یگام در دستیاب نیتراولین و مهم یاقلیم طیشرا منابع آب و خاك و

ی مختلف یهاها و روشمنطقه مدل ایدشت  کیکشت در  یالگوی سازبهینه ی. براباشدیامعه مج ییغذا

ی خطی، برنامه ریزی غیرخطی، منطق فازی، زیربه برنامه توانیها مروش نیشده است. از جمله ا ارائه

لهای اخیر بهینه در سا(. Parvaz et al., 2018)الگوریتم سلسله مراتبی و الگوریتم ژنتیک استفاده نمود 

سازی الگوی کشت با استفاده از الگوریتم ژنتیک توسعه یافته است. در مورد مدیریت ریسک روشهای زیادی 

 از طرف محقیقین داخلی و خارجی انجام گرفته است.

 (Salami and Thahmipour (2013   به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت ذرت دانه ای در ایران

ها در واردات ذرت، در قیمت های جهانی ذرت، در حاصل از پژوهش  نشان داد که نوسان پرداختند. نتایج

 Mohammadi  (قیمت گوشت مرغ و در نرخ ارز اثر معنی داری بر ریسک قیمت ذرت در بازارداخلی دارند.

Kani Golzar et al (2014  پرتقال به بررسی تحلیل عوامل اثر گذار بر مدیریت ریسک تولید در کشاورزان

کار جیرفت پرداختند. نتایج پژوهش  نشان داد که عامل اقلیمی و محیطی و عامل آفات و بیماری بیشترین 

ها برای اثر را در ایجاد ریسک دارد و استراتژیهای مالی و تکنولوژی و مدیریت بازاریابی از مهم ترین شیوه

قه کار بیشتر و تحصیالت باالتری دارند بهتر مدیریت ریسک پرتقال کاران است و کشاورزانی که درآمد و ساب

 تیریعوامل مؤثر بر مدبه بررسی Hosseini et al (2020)  می توانند عوامل ریسک را مدیریت کنند. 

فاکتور،  00نشان داد که از پرداختند که  (ناتی: شهرستان قایکار )مطالعه موردکشاورزان زعفران سکیر

 سکیانداز با رتر و پسآب، بذر جوان تیفیکارشناسان، ک یفروش، راهنمازمان  ،یاریعملکرد، آب یهاعامل

حل اختالف، فروش  ها،تیفعال یسازمتنوع یفاکتورها نیرابطه مثبت دارد و همچن ناتیکاران قازعفران

به تعیین درجه  Fakori et al (2015)دارد.  یمنف رابطه کارانزعفران سکیبا ر ازیپ دیخر نهیکل، هز

گریزی مطلق کشاورزان در منطقه خرم آباد شهرستان تنکابن با استفاده از روش استخراج مستقیم ریسک 

تابع مطلوبیت پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بیشتر کشاورزان در منطقه ریسک گریز متوسط هستند. 

 et al (2018) ود.های کشاورزی تدوین شهایی توسط خود کشاورزان و سیاست گذاران بخشپس باید برنامه

 Kooshki   کشت زعفران در استان کرمانشاه به صورت  سکیمنابع ر لیو تحل ییپژوهش با هدف شناسادر

و  ینهاد سکیرا کم و ر یو مال متیق د،یتول سکینشان داد که اکثر زعفران کاران ر جیانجام شد. نتا یکم

)عرضه نشدن به موقع دیتول یهاسکیر نیترن مهمنمودند. از نظر زعفران کارا انیرا متوسط و باال ب یانسان

و جوندگان و عدم شناخت سموم مختلف جهت مبارزه با  واناتیزعفران، وجود ح یهاها بخصوص بنهنهاده

و مهاجرت افراد  یماریب ،برداشت زعفران یدر دسترس برا یروی)کمبود ن یانسان سکیهرز(؛ ر یهاعلف
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و کمک  تی)فقدان حماینهاد یهاسکیو ر بازار سکی(؛ ریات کشاورزجوان خانواده و سرقت محصول و ادو

توسط دولت، عدم وجود  یامهیمناسب، عدم وجود پوشش ب متیزعفران با ق یابیدولت در فروش و بازار

 .باشندی( میاو منطقه یزعفرانکاران در سطح محل نیب یشبکه ارتباط

 (Bellarby et al (2017 حیط زیست با توجه به خطرات و ریسک امنیت غذایی بر به بررسی  هزینه های م

تولید و رشد اقتصادی پرداخته اند. نتایج نشان داد که مدیریت حاصلخیزی خاك به طور بالقوه می تواند 

باعث بهبود عملکرد شود و  خطر زیست محیطی بدون از دست دادن عملکرد کاهش دهد. موانع مهم برای 

 ر و عملکرد سیستم های دانش و سیستم های نوآوری کشاورزی است.تغییر کشاورزان شامل ساختا

(Altieri (2018  .به بررسی تشخیص زودهنگام و مدیریت ریسک خطرات در بخش کشاورزی پرداخته است

نتایج نشان داد که کشاورزان اسلواکی در معرض ریسک قیمت، ریسک تولید یا درآمد به عنوان مهمترین 

باشد. مهمترین . تنوع پذیری به عنوان مهم ترین استراتژی مدیریت ریسک میعوامل ریسکی می باشند

همبستگی مثبت بین اندازه زمین و ریسک قیمت  وجود دارد. مهمترین ریسک، ریسک درآمدی بین 

 کشاورزان شناخته شده است.

تن  ونیلیم کی انهیسال دیبا تول رانیو ابوده  انار در کشور یمحصول باغ دکنندهیتول نیسوم یخراسان رضو

اساس   نینظر دارد. بر ا نیدوم را از ا گاهیانار در جهان است. هند جا دکنندهیتول نیمحصول بزرگتر نیاز ا

با هفت  زددرضد، ی 18اصفهان با درصد،  11با  یدرصد، خراسان رضو 11با  یدرصد، استان مرکز 2۸فارس با 

محصول در  نیمحصول ا دیبرتر تول یاستانها رانیدر اانار  دیدرصد و سمنان با شش درصد از حجم کل تول

هکتار از باغات خراسان رضوی زیرکشت انار است و با توجه به  ۵888درحال حاضر  .شوندیکشور شناخته م

هزار تن انار در استان  128تن است، ساالنه بیش از  13اینکه متوسط تولید این محصول در هر هکتار حدود 

 Agricultural Jihadباشد )هکتار می 2388که دشت ترشیز با سطح زیر کشت  ودشتولید و برداشت می

Statistics 2019.) 

 های مورد نیاز جامعه آماری و داده - 

ی کاشمر، شهرهاتشکیل شده از  که ، در باختر خراسان،لومترمربعیک 3308حدود  یابا پهنه دشت ترشیز

 نیا یهوا و . آبشودیمحسوب م ین خراسان رضومهم استاشهرهای   کوهسرخ و خلیل آباد که از

 گرادیدرجه سانت 03تا  گرادیدرجه سانت -8/۵ نیمعتدل و خشک است. تفاوت درجه حرارت ب شهرستان

کشت محصوالت  ریسطح ز. شده است  زده نیتخم متریلیم 0/128ساالنه حدود  یبارندگ زانی. مباشدیم

مختلف از نظر  ییآب و هوا طیتحت شرا زانیم نیرآورد شده، که اهکتار ب 32۸08 دشت ی آبی و دیمیزراع
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که متشکل از  جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه کشاورزان منطقه ترشیز  .باشدیم ریمتغ یبارندگ

است که در اراضی فاریاب یا شهرستان کاشمر )بخش مرکزی شهر کاشمر و بخش کوهسرخ ( و خلیل آباد 

و زعفران اشتغال  ، انگورانار الت منتخب زراعی مانند گندم آبی، جو آبی، طالبی،آبی خود به کشت محصو

گیری باشد و نمونه آماری با استفاده از روش نمونهتولیدکننده انار کاشمر می 138جامعه آماری شامل دارند. 

عات مربو  به ها و اطالداده ( استخراج شده است. 133۵انارکاران کاشمر )در سال  138تصادفی ساده از 

 آوری شدند.جمع انارکاران شهرستان کاشمر از جهاد کشاورزی منطقه سطح زیرکشت 

 
 موقعیت جغرافیای )دشت ترشیز( شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی( 1شکل )

با نرخ رشد  133۵هکتار بوده که تا سال  888،1338سطح زیر کشت اناز در شهرستان کاشمر در سال  

هکتار گزارش شده است  81۸درصدی افزایش یافته است و در این سال بالغ بر  3/2ساالنه میانگین 

َ(Asharfi , 2015 بنابراین با توجه به اهمیت محصول انار در کاشمر، در این پژوهش به بررسی عوامل موثر .)

تابع ژنتیک و الجیت الگوریتم تقریب  بر تعیین کننده های مدیریت ریسک انار درکاشمر با استفاده از روش

شود تا مشخص شود چه عواملی موثر بر ریسک پذیری انارکاران در شهرستان کاشمر در کشت پرداخته می

محصول ارگانیک انار داشته باشد. در پژوهش حاضر متغیرهای بهینه و اثرگذار بر ریسک انارکاران کاشمر با 

منظر نیز نسبت به سایر مطالعات نوآوری دارد و  استفاده از تقریب تابع ژنتیک حاصل شده است که از این

با استفاده از روش الجیت مورد مقایسه قرار  همچنین شناسایی مولفه های ریسک پذیری انارکاران کاشمر

 گرفت.

 هامواد و روش
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 1در این پژوهش، پیش بینی عوامل موثر بر ریسک انارکاران کاشمر با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک

صورت گرفته است که در ابتدا به اختصار روش الگوریتم تقریب تابع ژنتیک شرح داده شده است.  2و الجیت

ها یا انتخاب الگوریتم ژنتیک، الهامی از علم ژنتیک و نظریة تکامل داروین است و بر اساس بقای برترین

کننده است. عنوان تابع بهینهبهطبیعی استوار است. یک کاربرد متداول الگوریتم ژنتیک، استفاده از آن 

( 138۸)3کاربردهای الگوریتم ژنتیک در مهندسی و دیگر علوم از جمله اقتصاد، نخستین بار توسط جان هلند

ها برای کاربرد الگوریتم متخصص علوم کامپیوتر دانشگاه میشیگان پیشنهاد شد. کار وی آغاز تمامی کوشش

( در زمینه بررسی و مقایسه چندین روش 138۸ی دیجانگ )ژنتیک در مهندسی است. پس از آن کارها

پردازد به مسأله اساسی تقریب تابع می GFA های نظری بحث را فراهم آورد. الگوریتمالگوریتم ژنتیک پایه

که عوامل زیادی برمتغیر پاسخ اثر گذار است. در این روش، ورودیهای اولیه برای همبستگی با بهترین پاسخ 

باشد به این صورت که یک یا چند رشته کد را جستجو . اساس الگوریتم ژنتیک ساده میگیردصورت می

ها موسوم به جمعیت ای از رشتهکند. هر رشته یک موقعیت را در فضای جستجو است. الگوریتم با دامنهمی

یک  GFA شود. مطابق با مدلیابد و برای این هدف جستجو انجام میکند و این جمعیت تکامل میعمل می

 3و جهش ۸، آمیزش0گیرد. سه عملگر متناسب با آن یعنی انتخابمعیار جستجو برای هر رشته صورت می

معیار امتیازدهی برای GFA شود. در عضوهای جدید بر اساس معیار برازش امتیازدهی می شود.اجرا می

های انتخاب بایستی به هر الگیرد. احتمها صورت میها بر اساس کیفیت رگرسیون برازش شده به دادهمدل

عضو جدید اضافه شده و برای جمعیت مجدداً ارزیابی شود. این روش برای تعداد مشخصی از نسل تا زمان 

(. در زیر هر یک از عملگرهای سه گانه مورد Samuel et al, 2015یابد )رسیدن به همگرایی ادامه می

 بررسی قرار گرفته است. 

 باشد:به شرح ذیل می GFAسازی با اصل از مدلهای مهم حبرخی از آماره

LOF برای هر معادله مطابق قابل محاسبه است: -فریدمن 

(1) 
 

                                           
1- Genetic function algorithm 

2- logit 
3- Holland 
4- Selection 
5- Crossover 
6- Mutation 
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SSE ،مجموع مربعات خطا :cبه غیر از ضریب ثابت(،  : تعداد توابع اصلی(d ،پارامتر تعدیل :f کل ویژگیها در:

 شودبر اساس فرمول ذیل محاسبه میd های ورودی است. پارامتر یکنواخت :کل دادهnتوابع اصلی و 

(Hosseini et al, 2020:) 

(2)  

(. پارامتر تعدیل است که حداکثر طول معادله )حداکثر تعداد پارامترها در معادله( و 

ها تناسب ا دادهفریدمن، کمترین احتمالی است که با تقریب مدل الگوریتم ژنتیک ب LOFکمترین ارزش 

 (. Hosseini et al, 2020بیشتری دارد )

 برابر است با: مقدار این  -1معتبر متقاطع

 (3) 
 

بینی قدرت یک معیار کلیدی برای پیش بینی شده است. این مجموع مربعات پیش PRESSکه در آن 

(. 281۸بینی بهتری برای مدل دارد )ساموئل و همکاران، شد، قدرت پیشمدل است. هر چه به یک نزدیکتر با

گیری تصادفی باشد و نمونه آماری با استفاده از روش نمونهتولیدکننده انار کاشمر می 138جامعه آماری شامل 

 باشد:می 1سازی بصورت جدول انارکاران کاشمر استخراج شده است. متغیرهای مدل 138ساده از 

                                           
squared-RCross validated -1  
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 سازی مدیریت ریسک انار . متغیرهای مورد استفاده برای مدل1جدول

  متغیرها توضیحات

 x1 سن سال

 X2 تجربه 8ندارد= 1دارد=

 X3 عملکرد  تن در هکتار

 X4 سطح زیر کشت  متر مربع

 X5 ادوات کشاورزی 8ندارد= 1دارد=

 X6 تاهل 1، متاهل= 8مجرد=

 X7 نیرو کار نفر

 X8 تحصیالت 0، کارشناسی ارشد به باال=3، کارشناسی=2دیپلم و فوق دیپلم= 1= ، راهنمایی 8ابتدایی=

 x9 نوع مالکیت 8، اجاره=1شخصی =

 x10 مشارکت در کالس ترویجی 1،  شرکت کردم= 8شرکت نکرده ام=

 x11 شغل اصلی 8غیر کشاورزی= 1کشاورزی=

 x12 یکود حیوان 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 x13 کود شیمیایی 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 x14 کشت ارگانیک 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 x15 شناخت بازار از محصول ارگانیک 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 x16 استفاده از تجارب 0=، خیلی زیاد3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 X17 یکپارچه کردن اراضی 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

خشکسالی و بالیای طبیعی)عامل  0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 سرما زدگی

X18 

 X19 عالقمندی در کشت ارگانیک 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 X20  ت دسترسی و حمل و نقلکالمش 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 x21 قیمت )کیلوگرم / ریال(

 x22 باغچند ساله بودن  سال

 x23 خرید آب مصرفی ریال

 x24 هزینه نیروی کار ریال

 x25 هزینه کود حیوانی ریال

 X26 هزینه ابیاری ریال

 X27 هزینه برداشت ریال

 X28 محصول یافروش فله 8خیر= 1بلی =

 X29 زمان فروش ماه سال

 X30 راهنمای کارشناسان 8خیر= 1بلی =

 X31 استفاده از تکنولوژی جدید  0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 x32 نوسانات قیمت 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=
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 x33 کیفیت آب 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2توسط=، م1، کم=8خیلی کم=

 x34 نوع نژاد درخت 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 x35 اهمیت زمان ابیاری 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 X36 دانش بومی درپیش بینی هوا 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 X37 سرمایه در گردش 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 X38 پیش بینی هواشناسی 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 X39 دستیابی به اطالعات  0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 X40 محصول انار بیمه 0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 Y پیش فروش کشاورز 8خیر= 1بلی =

کاهش درآمد کشاورز کشت  0، خیلی زیاد=3، زیاد=2، متوسط=1، کم=8خیلی کم=

 ارگانیک

X41 

 های تحقیقمأخذ: یافته

شناسایی تعیین سازی برای ، با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک، مدل1با توجه به اطالعات جدول 

متغیرمستقل چه متغیرهایی بر  01ای مدیریت ریسک انار صورت گرفت تا مشخص شودکه از کننده ه

ارائه  2باشد. مشخصات برای تقریب تابع الگوریتم ژنتیک در جدول مدیریت ریسک انار در کاشمر موثر می

 فت. صورت گر  Stata 14شده است. در ادامه پیش بینی با رگرسیون الجیت با استفاده از نرم افزار 

 نتایج و بحث

سازی برای شناسایی تعیین کننده های مدیریت ریسک اناز با استفاده از تقریب تابع الگوریتم ژنتیک مدل

متغیر مستقل چه متغیرهایی )به صورت بهینه( بر  01کاران کاشمر صورت گرفت تا مشخص گردد که از 

  مدیریت ریسک انار تاثیر دارد.

 الگوریتم تقریب تابع ژنتیکمدیریت ریسک انارکاران با   ل از رگرسیون:  نتایج آماری حاص2جدول  

Y = 0.16*x4 +0. 29* x12 -1.36* x15 -0. 11* x18 +0.065* x19 -1. 24* x32  +0.035*x34 +0.328* x35 +2.122* x37 +0.074* x40  

-0.092* x41 

Critical SOR F-value (95%)= ۵3/2  Friedman LOF= 13/8  

های تکرار شدهداده  = 8 =8/۵8  

خطای تجربی محاسبات8=  =8/۵۸  

 Cross validated = 8/۵0 

LOF حداقل خطای غیر معنی دار  (3۸/8) =  103/8  F= ۸0/38  

 های تحقیقمأخذ: یافته   
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رکاران در تولید محصول ارگانیک و ، موثرترین عوامل موثر بر مدیریت ریسک انا2بر اساس نتایج جدول 

عامل با روش الگوریتم تقریب تابع ژنتیک برآورد شدند که  01توسعه آن در شهرستان کاشمر از بین 

، مصرف کود حیوانی، شناخت بازار از محصول ارگانیک، عامل بالی تحصیالتمتغیرهای همچون 

سانات قیمت و ثبات آن، نوع نژاد درخت، طبیعی)خشکسالی و سرمازدگی(، عالقمندی به کشت ارگانیک، نو

اهمیت زمان آبیاری، سرمایه در گردش، بیمه محصول انار و کاهش در آمد کشاورز از کشت محصول 

توان اشاره کرد. از بین عامل موثر تحصیالت، مصرف های موثر بر ریسک انارکاران  کاشمر میاروگانیک عامل

نوع نژاد درخت، اهمیت زمان آبیاری، سرمایه در گردش و بیمه  کود حیوانی، عالقمندی به کشت ارگانیک،

انداز( ها سرمایه در گردش)پسمحصول انار با ریسک انارکاران کاشمر رابطه مثبت داشته که در بین آن

اثرگذاری مثبت بیشتری بر ریسک کشاورزان داشته است. همچنین مولفه های که تاثیر منفی بر ریسک 

و کشت محصول ارگانیک انار داشته، عبارت اند: عدم شناخت بازار محصوالت ارگانیک، کشاورزان بر توسعه 

عامل حرارت و سرمازدگی، نوسانات قیمت و عدم ثبات آن و کاهش درآمد کشاورز ارگانیکی که می توان 

ازی بر ریسک اثرگذاری منفی بیشتر داشته است. در مدلسو عامل نوسانات قیمت و عدم ثبات آن  اشاره کرد

محاسبه شده است. مدل خطای تجربی 13/8فریدمن که  LOFبا الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، معیار 

 ۵8/8دهد و صفر بدست آمده است و ضریب تعیین محاسبات که خطای تجربی دادهای تکراری را نشان می

م ژنتیک برای ای است که توسط تابع تقریب الگوریتبرای مدل حاصل شده است و این بهترین مدل بهینه

 عوامل موثر بر ریسک انارکاران کاشمر بدست آمده است.
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 نتایج رگرسیون الجیت مدیریت ریسک تولید محصول ارگانیک انار  -3جدول

 متغیرها احتمال Zآماره  ضریب
 تحصیالت 883/8 281/3 233/8**

 مصرف کود حیوانی 332/8 -۵۵1/2 833/8

 ناخت بازار از محصول ارگانیکش 818/8 -۵۵۸/2 -8۸0/8**

 عامل بالی طبیعی)خشکسالی و سرمازدگی( 183/8 083/1 8۵3/8

 عالقمندی به کشت ارگانیک 1۸3/8 383/1 8۸2/8

 نوسانات قیمت و ثبات آن 881/8 -230/8 -882/8

 نوع نژاد درخت 881/8 88۸/0 8۵0/8**

 اهمیت زمان آبیاری 330/8 038/8 801/8

 سرمایه در گردش ۸۵3/8 138/2 830/8

 بیمه محصول انار 830/8 83۵/8 883/8

 کاهش در آمد کشاورز از کشت محصول اروگانیک 333/8 3۵8/8 -3۸2/8

 عرض از مبدا 821/8 ۸32/8 8۸2/1
2= Pseudo R 1۵۵/8  88۵ /8 = احتمال LR chi2 =  28/22 

 درصد( 1درصد و  ۸درصد،  18در سطح  داری¬یمعن بی)* و **، *** به ترتهای تحقیقمأخذ: یافته   

مدل بهینه با استفاده از رگرسیون الجیت برآورد شد. معنی داری مدل ، 3بر اساس اطالعات جدول 

شناخت بازار از محصول ارگانیک، متغیرهای تحصیالت،  .تایید شد  LRرگرسیون با استفاده ازآماره 

اند. برای تفسیر ضرایب الگوی الجیت بهتر دار شده معنی در گردش هیسرماو  به کشت ارگانیک یعالقمند

 شود.آمده است، استفاده می  0که در جدول  رهایمتغ یاثرات نسبت برتراست از 
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 متغیرها با استفاده از الگوی الجیت نسبت برتریاثرات  -0جدول

 رهایمتغ احتمال Zآماره  ضریب
 تحصیالت 888/8 08۸/۸ 3۸2/8**

 مصرف کود حیوانی 213/8 301/8 830/8

 شناخت بازار از محصول ارگانیک 888/8 -230/8 830/8**

 عامل بالی طبیعی)خشکسالی و سرمازدگی( 811/8 032/8 818/8

 عالقمندی به کشت ارگانیک 883/8 231/3 213/8**

 نوسانات قیمت و ثبات آن 1۸8/8 0۸2/1 833/8

 نوع نژاد درخت 123/8 ۸82/1 832/8

 اهمیت زمان آبیاری 888/8 -233/8 -880/8

 سرمایه در گردش 888/8 33۸/3 880/8**

 بیمه محصول انار 308/8 081/8 81۵/8

 کاهش در آمد کشاورز از کشت محصول اروگانیک 838/8 -322/1 -301/8*

 درصد( 1درصد و  ۸درصد،  18در سطح  داری¬یمعن بیهای تحقیق)* و **، *** به ترتمأخذ: یافته   
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متغیرهای رگرسیون الجیت گزارش شده است. ضریب  نسبت برتری، ضریب 0بر اساس نتایج جدول 

یک واحد  در گردش هیسرمادهد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط اگر نشان می در گردش هیسرما

یش خواهد واحد افزا 880/8افزایش یابد، نسبت ریسک پذیری به عدم پذیرش ریسک به طور متوسط 

شناخت بازار از بر ریسک اثر مثبت دارد.  ضریب  در گردش هیسرمایافت که مطابق انتظار است یعنی 

شناخت بازار از محصول نیز نشان داد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط اگر  محصول ارگانیک

 830/8ط یک واحد افزایش یابد، نسبت ریسک پذیری به عدم پذیرش ریسک به طور متوس ارگانیک

واحد کاهش خواهد یافت و دیگر متغیرها)نوع نژاد درخت، بیمه محصول انار و ...(در رگرسیون الجیت 

از آنجا که انار محصول استراتژیک در ایران به حساب می آید و انار محصول  معنی دار نشده است.

اهی از وضعیت ریسک صادراتی است که ارزآوری شایانی را برای اقتصاد ایران دارد. بدین منظور آگ

تولیدکنندگان انار از ضروریات اقتصاد در بخش کشاورزی است. با توجه به صادرات محصوالت ارگانیک و 

کننده به سمت مصرف محصوالت ارگانیک و طرفی وجود بازار جدید رو به رشد و نو تغییر الگوی مصرف

تقریب تابع الگوریتم تایج حاصل از پا، الزم است توجه ویژه برای صادرات محصوالت ارگانیک شود. ن

، مصرف کود حیوانی، شناخت بازار از محصول ارگانیک، عامل بالی تحصیالتنشان داد که ژنتیک 

طبیعی)خشکسالی و سرمازدگی(، عالقمندی به کشت ارگانیک، نوسانات قیمت و ثبات آن، نوع نژاد 

ار و کاهش در آمد کشاورز از کشت درخت، اهمیت زمان آبیاری، سرمایه در گردش، بیمه محصول ان

بر ریسک عامل اساسی  11متغیر  01محصول اروگانیک بر ریسک انارکاران تاثیر بسزایی دارد. از 

شناخت بازار از محصول ارگانیک، نتایج الگوی الجیت نیز نشان داد تحصیالت، شناسایی شد. انارکاران 

 باشد.دار میریسک معنی اثر بر در گردش هیسرماو  به کشت ارگانیک یعالقمند

 نتیجه گیری

در بخش کشاورزی انواع مخاطرات طبیعی)خشکسالی، تگرگ و...(، اجتماعی)سرقت( و 

های اقتصادی)نوسانات قیمت( وجود دارد. بنابراین تولیدکنندگان این بخش نسبت به سایر بخش

تند. با توجه به اهمیت تری مجبور به تخصیص بهینه منابع هساقتصادی در شرایط و محیط نامطمئن

های مدیریت محصول انار در کاشمر  و منطقه، در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر تعیین کننده

الگوریتم تقریب تابع ژنتیک و الجیت  ریسک انار اروگانیک در شهرستان کاشمر با استفاده از روش
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د حیوانی، شناخت بازار از محصول ، مصرف کوتحصیالتبر اساس نتایج، متغیرهای  شود.پرداخته می

ارگانیک، عامل بالی طبیعی)خشکسالی و سرمازدگی(، عالقمندی به کشت ارگانیک، نوسانات قیمت و 

ثبات آن، نوع نژاد درخت، اهمیت زمان آبیاری، سرمایه در گردش، بیمه محصول انار و کاهش در آمد 

توان اشاره کرد. از بین انارکاران  کاشمر می های موثر بر ریسککشاورز از کشت محصول اروگانیک عامل

عامل موثر تحصیالت، مصرف کود حیوانی، عالقمندی به کشت ارگانیک، نوع نژاد درخت، اهمیت زمان 

آبیاری، سرمایه در گردش و بیمه محصول انار با ریسک انارکاران کاشمر رابطه مثبت داشته که در بین 

رگذاری مثبت بیشتری بر ریسک کشاورزان داشته است که با نتایج انداز( اثها سرمایه در گردش)پسآن

Hosseini et al, (2020)   وKooshki, et al (2018)   مدل بهینه با استفاده جهت و مطابقت دارد. هم

به کشت  یعالقمندشناخت بازار از محصول ارگانیک، و عامل تحصیالت،  از رگرسیون الجیت برآورد شد

در صورت  اند.  نتایج اثرات نسبت برتری نشان می دهد کهمعنی دار شده در گردش هیسرماو  ارگانیک

و سرمایه در گردش یک واحد  کشت ارگانیک به یعالقمندثابت بودن سایر شرایط اگر تحصیالت، 

افزایش یابد، لگاریتم نسبت ریسک پذیری به عدم پذیرش ریسک کاهش خواهد یافت. یعنی نحصیالت، 

براساس نتایج حاصل از  کاران اثر مثبت دارد.مایه در گردش بر مدیریت ریسک انارعالقمندی و سر

دو متغیر نوسانات قیمت و سرمایه در گردش اثرگذاری بیشتری نسبت به تقریب تابع الگوریتم ژنتیک 

شود که به منظور کاهش کاران دارد و در این راستا پیشنهاد میسایر متغیرها بر مدیریت ریسک انار

کاران از دخالت دولت در مدیریت بازار محصوالت کشاورزی و افزایش بیمه محصوالت دیریت ریسک انارم

کشاورزی ارتقاء داده و اختالفات قیمت تا مصرف کننده نهایی بین انار کاران را به حداقل ممکن کاهش 

ش فروش محصول و شود با توجه به رابطه منفی بین پیپیشنهاد می نتایج مدل الجیت داد و بر اساس

)آموزش و ترویج و  کشت ارگانیک به یعالقمندتوان با افزایش سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک می

دادن مشقافات یارانه برای تولید محصوالت ارگانیک ( و سرمایه در گردش)اعطائ وام کم بهره( ، مدیریت 

 کاران را کاهش داد.ریسک انار
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