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 كسیت ریریمناسب در مد یارک؛ راهیشاورزکمه محصوالت یب

 3، محمدرضا ارسالن بد2یبی، آرام حب1شرمه یما حصارین

 :دهکیچ

 ين زدذا يد و تدام يد ژه از نظر اقتوداد تول يگوناگون، به و يهادگاهياز د يتوسعه اقتواد يهادر برنامه يشاورزكنقش 

رد  از جملده  يد گدذاران قدرار گ  اسدت يزان و سيرد مورد توجه اهل نظر، برنامهيش بايش از پينده جامعه بيت فزايجمع

د يد در بعدد تول  يريمطدرح شدده، خطرپدذ    ين بخدش اقتوداد  يد ل در راه توسدعه ا کوسته به عنوان مشيه پك يموانع

-هيدر راه سدرما  يجدو  يرهدا ير مانند متغيناپذ ينيبشيل احتمال وقوع حوادث پيل به دلکن مشيمحووال  است، ا

مده  يه بكد ن جهدت اسدت   يد ا از ندد  كيفدا مد  يا ياساسد  يافته، موان  نقشد يسازمان  يشاورزكبخش  ييو برپا يگذار

ژه قدرار  يد توسعه، مدورد توجده و   يهابه هدف يابيدست  ير براياجتناب ناپذ يارکبه عنوان راه يشاورزكمحووال  

-يمدار ي، اندواع ب ي، آفا  نباتيعيطب ياياست  بال ياقتواد يهاتين فعاليتراز پر مخاطره يکي يشاورزك ديتول رد يگ

ندد و از آنجدا   كشداورزان وارد  كبه  ين است خسار  فراوانکموق  مميگاه ب يدما و حت يرا  ناگهانيي، تغياهيگ يها

دارندد   يمحددود  يدر حال توسعه جهان، توان مدال  يشورهاكژه در يبه و يشاورزكنندگان كدياز تول يه بخش مهمك

ندد   كل يرا بر آنها تحم يبارتكفال يط زندگيند، شراكساقط  ين است آنها را از هستکن خسار  مميمترك يگاه حت

را بدا  يد دانسدت، ز  يشداورز كتوسدعه   يهدا از اهرم يکيتوان يرا م يشاورزك  مه محوواليه بكل است ين داليبه هم

مه يشاورزان به عنوان حق بكاز  يريثكه انبوه ك كياند ياندازهاق پسيتوان از طريار نه تنها مكن سازو ياستفاده از ا

 يرا بدرا  يشتريت بيتوان امنيله آن ميسه به وکرد، بلكده جبران يشاورزان خسار  دكپردازند، خسارا  وارد به  يم

 رد كفراهم  يشاورزكنندگان كد يتول

 كسیت ریری، مدیشاورزکمه، ی: بیدیلک واژگان

 

 . مقدمه1

 كسی. مفهوم ر1-1

را به   سين فرهنگ نامه وبستر، ريبه خطر ترجمه شده است  همچن يه در فارسكاست  يفرانسو ياواژه  سير

وابسته به زمان است و  يندي، فرا سي(  ر1377،يمانكرده است )تركم يتعر يو مال يان جانيعنوان احتمال ضرر و ز

گذارد، يم ريتأثزان شناخت ما از آن ينده است، گذشت زمان بر ميواقعه در آ ي مربوط به   سيه رك يياز آنجا

ت يد و ماهت موجويه از وضعك يشتريت، هر چه زمان بگذرد، با شناخت بيا فعاليار ك ي ه در طول انجام يکبطور

نخواهد بود   سينده ريرسند، در آيبه نظر م  سير ي نون كه اكاز مسائل  ياريم، بسينكيدا ميار پك

(Abourizk, 2002 ) 
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 يريم گيران مزارع، مجبور به توميا همانا مديشاورزان كهستند و   سيتوام با ر يبه طور ذات يشاورزك يهاتيفعال

ط يها در شراآن يريگميتوم يران است و چگونگيمد يت اصليفعال يريگمياند  اساسا توميطين محيدر چن

  سيگر، متفاو  بودن نگرش آنان نسبت به ريدارد  به عبار  د  سيبه نگرش آنان نسبت به ر يز بستگيآم سير

 رند يبگ يما  متفاوتيط مشابه توميشود تا افراد در شرايسب  م

 شوند: يم ميبه سه گروه تقس  سيافراد بر حس  نگرششان به ر يلكبه طور 

 زيگر سيافراد ر-1

ت مقعر يتاب  مطلوب يز دارايگر  سيشود افراد ريت آنان استنتاج ميل تاب  مطلوبکش ياز رو  سينگرش افراد به ر

را به   سين دسته از افراد حالت بدون ريتفاو  محدب نسبت به مبدا مختوا  هستند  ايت بيمطلوب يهايو منحن

 دهند يح مياما با ارزش مورد انتظار برابر ترج کيسيحالت ر

  سيبه ر يافراد خنث-2

آنان ثابت است  از  ييت نهاين مطلوبيهستند  بنابرا يت خطيتاب  مطلوب يو دارا  سياعتنا به ر ين گروه از افراد، بيا

 ندارد  يانتخاب نامطمئن اما با ارزش برابر تفاوت ي انتخاب مطمئن با  ي ن گروه از افراد ينظر ا

 ريپذ سيافراد ر-3

 ي در مواجه با  ين افرادياست  چن يآنان صعود ييت نهاياند و مطلوبت محدبيتاب  مطلوب ين گروه از افراد دارايا

ر يز ين ست بازکمم ينند و حتيگزيمنوفانه را بر م يبرابر با آن، باز يبا ارزش انتظار يباز ي انتخاب مطمئن و 

با انتخاب مطمئن(  يباز ين ارزش انتظارير منوفانه بودن آن )اختالف بيزان زيه مكنند كرا هم انتخاب  يامنوفانه

ج حاصل يبه دو مفهوم نامعلوم بودن نتا  سيلمه رك يلكشخص داشته باشد  به طور  يريپذ  سيبه درجه ر يبستگ

 ( 1988ارد و والترز،يرود )ل يار مكن به مفهوم خطر به يهمچن نده وينش )فعل و عمل( مشخص در آكاز 

 كسیت ریری. مد2-1

ند يفرا  سيت ريريد دارد  مدكيت نقش فرد تاين امر بر اهميبوده است و ا يعمل ذهن ي شه يهم  سين ريتخم

ق يستم از طريها و درآمد سييه در جهت حفظ داراياقدام اول ي ن ياست و ا يا احتمال ضرر مالينترل شانس ك

و حذف ضرر است   يريمراحل مختلم جهت جلوگ يزيرن آن و برنامهيضرر، تخم يص تمام علل احتماليتشخ

ضرر  ي ت متحمل ين است در نهاکستم شما مميه سكرد يگيت صور  مين واقعيرش ايبا پذ  سيت ريريمد

ستم يه سك ينه خطريتواند هزيم  سيت ريريصور  نگرفته باشد  مد يچ لغزشينون هكاگر تا يشود حت ياتفاق

 يتوانند از آنها دوريه مك ييها سيبه شما در شناخت ر  مكق ين از طرياهش دهد و اكشما با آن روبروست را 

به شد  تواند  يمردن با آن كبرخورد  يا اتفاقيو   سياز ر ياطالع يرد  بيگيد انجام مياهش دهكد و آنها را ينك

 ستم گردد يا  سياز انجام موثر عملگران تمام شود و مان  

 كسیت ریریمد یهای. استراتژ3-1

جاد يا يشاورزكدر   سيه رك ياثرا  عوامل ياهش نسبكا يحذف  يه براك ييبه عنوان روشها  سير يهاياستراتژ

ط يا بقاء در شراياهش خطر و ك يبرا  سير يهايقت استراتژيشوند  در حقيم ميروند تعريار مکند بكيم

 هستند  يضرور يشاورزك يهاتيفعال ينامطلوب برا

 وجود دارد:  سيت ريريمد يه برايپا ياستراتژ 4يلكبطور 

 يون دام و ضدعفونيسناسكاست )وا کت خطرنايط و موقعيز از قرار گرفتن در شرايشامل پره  سينترل رك -1

 بذر( 

مت ياست )معامال  سلم ق ياحتمال يضررها يبرا يمال يهاتيانتقال بار مسئول يبه معنا  سيانتقال ر -2

 مه( يو ب ينيتضم
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-يستم است صور  ميس يباالتر از حد قابل قبول برا يخطرات يه داراك يطيق حذف شراياز طر  سيحذف ر -3

 د( يرد )انتخاب روش توليگ

-ياز ضرر بالقوه بر م يا بخشيتمام  يبرا يت ماليبه عهده گرفتن مسئول يستم برايم سيبه توم  سيرش ريپذ -4

 د محووال ( يگردد )تنوع تول

و نگرش  يت مالياز جمله مزرعه، وضع يشاورز به عوامل متعددك ياز سو  سيت ريريمناس  مد يانتخاب استراتژ

 دارد  يبستگ  سيشاورزان نسبت به رك

 م:يپردازيمهم م يهاياز استراتژ يکينجا به يما در ا

 یشاورزکدر مزارع  كسیت ریریار مدکن راهیترمه، مناسبی. ب4-1

ح يدارند، تور يدر پ يان ماليگذار، زمهيب يه براكاز حوادث را  ياه مجموعهكاست  يد قرارداديخر يمه به معنيب

ه در رابطه با پوشش اعالم شده كشود يم يگر متعهد به جبران خساراتمهيها، بانين زيند  در صور  وقوع اكيم

پردازد  يرا م يامهينان خاطر در زمان عقد قرارداد حق بياطم يگذار برامهيزرامت(  در مقابل، ب يعنياست )

ان بار هستند، خسارا ، پوشش و حق يه زك يمه عبارتند از: حوادثيب يتمام قراردادها ياساس يهايژگين، ويبنابرا

 ( 1390،ي)سور مينكيان ميمه بيپوشش و نرخ حق ب مه را به صور  حاصل ضربيمه  حق بيب

 

 . اصطالحات5-1
 اطالعات درون زا

ه درباره نوع كان را دارند کن اميار ندارند  اما آنها اكشرفت يپ يبرا يچ گونه اطالعاتيه در آن افراد هكاست  يتيموقع

 نند كس  ك ياطالعات  سير

 اطالعات برون زا

 باشد  يمدل از نوع برون زا م يبرا ياطالعا  ساختاره با آن مواجه اند مطل  اند، ك کيسيه افراد از نوع رك يوقت
 اطالعات متقارن

جه يتوانند نتين آنها ميند، همچنكه فرد انجام دهد را مشاهده كرا  يرفتارتواند  يممه گر يه در آن بكاست  يمورد

 افراد وجود دارد  يامل درباره كگر، اطالعا  ينند  به عبار  دكز مشاهده ين رفتار را نيا
 اطالعات نامتقارن

در اجرا  يالتک، با مشيل وجود اطالعا  نامتقارن، انتخاب نامساعد و مخاطرا  اخالقيبه دل يمه ايب يهاستميس

ه ك يتيباشد  در واق  موقع يعمده در اقتواد اطالعا  م ياز بحث ها يکيهمراه هستند  مساله اطالعا  نامتقارن 

گر مبادله آن اطالعا  را ندارد  يه طرف دكدارد  يخود اطالعا  خاص يدر مورد مبادله  يعلمل اقتواد ي درآن 

شود يم يانتخاب نامساعد )انتخاب بد( و مخاطره اخالق ياطالعا  نامتقارن موج  بروز دو نوع رفتار فرصت طلبانه

 ( 1388،يرك)شا

 انتخاب نامساعد

 يرو يگر، هنگامياطالعا ، نامتقارن باشد  به عبار  ده كافتد ياتفاق م يمه، هنگاميب يانتخاب نامساعد در بازارها

 يتراملكگذار اطالعا  مهيند و بكگذار را مشاهده مهيب  سينامه نتواند رمهيگر در زمان صدور بمهيه بكدهد يم

ه به طور معمول كگردد يجاد مين رو ايوس از اکانتخاب مع يشاورزكخود داشته باشد  در   سيراج  به ر

مه شدن يبه ب يشتريل بيمه تمايشتر در معرض مخاطرا  هستند؛ در صور  ثابت بودن نرخ بيه بك يشاورزانك

ص دهد و بر يگر تشخيديکارو با مخاطرا  متفاو  را از يا )نخواهد( افراد رويننده نتواند كمه يدارند  لذا اگر موسسه ب

ننده پر از كمه يتواند موج  گردد تا موسسه بين امر مي ادين نماييمه را تعيط قرارداد از جمله نرخ بياساس آن شرا
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ن موضوع را ي( ا1970رلوف)ك(  آ1997راندا و گالبر،يروبرو شوند )م ياديباال شود و آنها با ضرر ز  سيافراد با ر

آن مه گذاران بالقوه داشته باشند، در يب  سير يراج  به تفاوتها يگران، اطالعا  ناقومهيه اگر بكرد كمطرح 

 ارا خواهد بود كز نايموجود ن يامهيب ير بازارهايشوند و سايل نمکيتش يامهيب ياز بازارها يصور  برخ

 
 یمخاطره اخالق

ست،احتمال رخداد حوادث را تحت يقابل مشاهده ن يه اقداما  وك يه طرفكافتد  ياتفاق م يوقت يمخاطره اخالق

ار از كموج  استفاده نا يدهد  مخاطره اخالقيش ميگر را افزايا احتمال پرداخت توسط طرف ديقرار دهد  ريتأث

 يمه شدن رفتار خود را به نحويشاورز پس از بكه كآن است  يمنظور از مخاطرا  اخالق يشاورزكشود  در يمناب  م

به  يباالتر يهامه متحمل پرداخت زرامتيت بكش دهد  لذا شريافت خسارا  را افزايه احتمال دركر دهد ييتغ

 گزاران خواهد شد مهيب
 املکمه یب

امل كمه يشود  بيامل پوشش داده مكگر به صور  مهيب يهاتكان توسط شريل زكامل، كمه يت بيوضع ي در 

باشد  در يان وارده ميدرست برابر با ز يامهيشود و پوشش بيجاد ميبرابر باشد ا يان احتمالينه با زينقطه به يوقت

 نه منوفانه )عادالنه( وجود دارد ينقطه بهشود ين مورد گفته ميا

 مه ناقصیب

ت مثبت بوجود يظرف ي متر خواهد بود و ك يان انتظاري، پوشش نسبت به زيجزئ يمهيت پوشش بيوضع ي در 

 رد يگيقرار م يان احتمالينه باالتر از زيد و نقطه بهيآيم

 ثرکمه حدایب

-يم يان انتظاريشتر از زيب يليه خكرا  يامهيب يهادهد تا پوششيان اجازه ميگر به مشترمهيمه، بين نوع بيدر ا

 ي است  يان انتظاريشتر از زيب يليخ يمه ايچون پوشش ب يامهين مورد پوشش بينند  در اك يداريباشد را خر

 رد يگيقرار م يان احتماليتر از زنيينه پايگر نقطه بهيد  به عبار  ديآيبوجود م يت منفيظرف

ها و خسارا  آنها، انيو جبران ز ي، دامداريشاورزكنندگان بخش كديت از توليمختلم حما يهاستمين سيدر ب

د يتول يت از مناب  ماليمناس  جهت حما يتيحما ياز ابزارها يکيو دام به عنوان  يشاورزكمه محووال  يب

صاح  نظران علوم اقتواد  يسو، از يعيو طب يها در هنگام بروز حوادث قهرن بخشيه گذاران اينندگان و سرماك

در حال  يشورهاكثر كا يو دامدار يشاورزكمختلم  يهاقرار گرفته است و در نظام يد جدكيشورها، مورد تاك

در  يتكزم مشاريانکم ي  يشاورزكمه محووال  ي(  ب1377،يمانكشود )تريافته جهان اعمال ميتوسعه و توسعه 

مه ينندگاه به بكد يشاورزان و تولكاز   سينه بر جهت انتقال ريابزار هز ي است، اما در عمل،   سيرش ريپذ

ن انواع يتراز مقبول يکي يشاورزكمه محووال  ي(  بAnderson&Dillon 1992باشد )يم يا خووصي يدولت

و  يشاورزكمه محووال  يه بكن گونه در نظر داشت يد اياست  با يشاورزكاعتبارا  در بخش  يها براقهيوث

ن دو يرا به دنبال داشته باشد  ا يگرياهش دك يکيش يگر قرار ندارند تا افزايديکدر تقابل با  يياعتبارا  روستا

ن آنها يب يدر هماهنگ ييروستا ياز شروط اعتبار رسان يکيگر هستند ويديکگر و در تعامل با يديکمل کده ميپد

 يها، در زمانيشاورزكمه محووال  يو سهولت ب يسادگد شده به يق يهاقهياز وث ي چ ينهفته است  در واق  ه

نقش  يشاورزك يبه بازپرداخت وام ها ييشاورزان و پاسخگوك يتوانند در اعاده توان ماليو وقوع خسارا  نم يبحران

 داشته باشد 

 يگذارهيسرمات يجاد امنيه افزور بر اكموثر است  يمه محووال ، ابزاريه بكجه گرفت ين نتيتوان چنين رو، مياز ا

ند  كين ميز تاميشاورزان را نكت خاطر و مناف  مورد نظر ين بخش، رضايدر ا  سيط همراه با ريبا شرا ييارويو رو
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به دست  يت زمانين امنيرد و ايگيرونق نم يشاورزكت، يه بدون امنكتوان گفت ين ميقيگر سخن، به طور يبه د

 ابد ياز آنهاست، تحقق  يکي يشاورزكمه محووال  يه بك  سيت ريريه اهداف مدكخواهد آمد 

 اريبس نقش متوجه ران؛يا چون مياقل انواع به يشورك در هم آن يشاورزك ژهيو طيشرا و  سير با توجه به مفهوم

 اهشك به رو محدود بودجه صيتخو يدشوار و بخش نيا به توجه يبرا گذاراناستيس و مرداندولت مهم و حساس

  ميشويم بخش نيا به يخووص النك يهاهيسرما يبرا رزبت جاديا و يساز يخووص يهااستيس به توجه با دولت

 تا جهان گرسنگان زانيم شدن نوم بر يمبن( ملل سازمان در توافق مورد اسناد از) هزاره توسعه اهداف يراستا در

  است ازين مورد ياضاف وجوه دالر ارديليم 30حداقل ساالنه هك است داده نشان يجهان خواروبار سازمان ،2015 سال

 ياضاف نهيهز دالر ارديليم 100 تا 90 حدود در يزيچ ساالنه 2050 سال تا يگرسنگ املك ينك شهير نيهمچن

 گريد يمال يها مك و بوده محدود هاافکش نيا ردنكپر يبرا توسعه حال در يشورهاك تيظرف  داشت دربرخواهد

  ستندين ييارگشاك چندان نهيگز زين شورهاك

 ديشا  است افتهي اهشك درصد 5 ريز به شوند،يم ريسراز يشاورزك بخش يسو به هك ييها مك سهم قتيحق در

 عدم در را رديگ قرار توسعه محور توانديم هك يشاورزك بخش در يگذارهيسرما به ميضع شيگرا نيا ليدل بتوان

 دارند، نظر اتفاق رانيا بودن زيبالخ بر نظران صاح  هيلك البته رد؛ك وجو جست هيسرما برگشت از خاطر نانياطم

 رانيا در آن نوع 31 يعيطب هيبل نوع 40 انيم از  مدعاست نيا گواه زيبالخ يشورهاك انيم در رانيا دهم گاهيجا هك

 42 يط يفن و يعيطب حادثه 235 با رانيا هك است نيا نيمب جهان در شده منتشر گزارش نيآخر  شوديم محقق

 نام به ييدارو با زين امر نيا يچالش هر چون البته هك است شده شناخته جهان زيخ حادثه شورك نيازدهمي سال

 د؛يتول عوامل مهيب بر يمبن 1387 سال ماهيد 22 خيتار در يشاورزك مهيب قانون  يتوو با  است درمان قابل مهيب

 حفظ جهت در يشاورزك مهيب خدما  توسعه يبرا راه يشاورزك مهيب صندوق خدمت دوم قرن رب  آستانه در

 خاطر نانياطم با هك دهديم گذارانهيسرما به را انکام نيا و شده بازتر يگذارهيسرما تيامن شيافزا و هيسرما

 محوول وديک از شيب پوشش با نونكا يشاورزك مهيب صندوق  بپردازند بخش نيا در يگذار هيسرما به يشتريب

 يرسان خدمت و تالش سالگرد نيپنجم و ستيب در انيآبز و وريط و دام و يبازبان زراعت، يهاربخشيز در مختلم

  پردازديم زين ديتول عوامل پوشش به نيزم رانيا شاورزانك به

 یریگجهیو نت یبند. جمع2

مانند  ينترل نشدنكط يل وجود شراين بخش به دليت در ايشورها، فعالكدر اقتواد  يشاورزكت بخش يبا وجود اهم

 ياقتواد يهاتين فعاليزتريمت بازار از مخاطره آميهمچون ق يز عوامل اقتواديها و نيماري، آفا ، بيعوامل جو

را  يشاورزكدر بخش  يگذارهيه سرماك يشور ما، مخاطراتك يو اقتواد يعيط طبيشود  با توجه به شرايشمرده م

ت انواع مخاطرا  ين فعاليسرشار از مخاطرا  است  در ا يتيفعال يشاورزكاست   يار جديند، بسكيد ميتهد

د يتول ير را براي  پذيننده و آسکش يادست به دست هم داده و مجموعه يو شخو ي، اقتوادي، اجتماعيعيطب

-يمحسوب م  سيپرخطر و توام با ر يتيذاتا فعال يشاورزكت در بخش ين رو، فعاليسازند  از اينندگان فراهم مك

وجود  يگوناگون ي، راه هايشاورزكمحووال   يريپذزان خطريو م  سينترل رك ين است براکچه ممشود  اگر 

، محدود  سيت ريريباشد  مديم " سيت ريريمد"با آن،  ييارويرو يهان روشياز بهتر يکي يداشته باشد، ول

ند  در واق ، كيد ميرا تهد يشاورزكه بخش كاست  ياهش خطراتكبه منظور  يار بستن چارچوبكا به يردن ك

شتر يبا خطرها را ب ييارويان روکن رو، اميشود  از اينده منجر ميآ يبرا يزيو برنامه ر يبه طراح  سيت ريريمد

 آورد ين ميي  خسار  را پايرده و ضرك

نقش  توانديمه ميباشد  توسعه بيم يشاورزكمه محووال  ي، ب سيت ريرينه مديمهم و موثر در زم ياز ابزارها يکي

و درآمد و  يشاورزكش ارزش افزوده بخش يند و باعث افزاكفا ين بخش ايدر جبران خسارا  وارده به ا يقابل توجه
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ان، ياهش خطر و زك يمه برايار در استفاده از بكن يد دشوارتريشود  شا يشاورزكو  يياهش فقر در جامعه روستاك

 يبه آموزش، بها  سيت ريريل در مدين دليباشد  به هم شاورزانكمه در ياز به بيا فرهنگ نيالزم و  کنبود در

شاورزان فراهم آورد  مخلص ك يو ذهن يرکگسترش ف يرا برا يتوان بستريشود  با اهرم آموزش، ميداده م ياديز

  يقابل توجه، ضر ي، به عنوان عامل سياهش ركر عوامل ينار ساكدر  يشاورزكمه محووال  يه بکنيالم، اك

ل يدر حال توسعه از قب يشورهاك يشاورزكرا در توسعه  ين آورده و نقش مهمييرا پا يشاورزكبخش  يهاخسار 

 ند كيفاء ميشور خودمان اك

 منابع
 مجله يتوادف يد مرزياربرد تاب  تولك:يشاورزكبرداران بهره  سيش به ريد و گرايتول يياراكمه بر يب ريتأث، ج  يمانكتر-1

 169-29:161(،1377ران،)يا يشاورزكعلوم 

  مجله علوم يشاورزان شهرتان سارك ي: مطالعه مورديشاورزكمه محووال  يب ي  عوامل موثر تقاضاي،ج و م قربانيمانكتر-2

 240-233: 30(،1378ران،)يا يشاورزك

، يشاورزكوزار   يبانيو پشت يزيو توسعه، معاونت برنامه ر يشاورزك، فولنامه اقتواد، يشاورزكدار يبر توسعه پا يليتحل -3

  1376 يد
4-Ahsan, S.M., A. Ali and J. N. Kurian. 1987. Toward a theory of agricultural insurance. Am. J. Agric.Econ. 

69:520-529. 

 5-Arrow, K. J. 1965. Aspects of the Theory of the Theory of Risk-bearing. Academic Bookstore,Helsinki. 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

