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 تأثیز افشایص ریسک بز سًد واخالص کشايرسانِ استان کزماوشاٌ

 1حسه علی بخشی

 داًطزَی کارضٌاسی ارضذ التػاد کطاٍرسی داًطگاُ فزدٍسی هطْذ

Hali44477@gmail.com 

 2علی رضائی مقذم

 ٍسی هطْذسیست داًطگاُ فزدهحیط-داًطزَی کارضٌاسی ارضذ ػوزاى

Arezaiy11rezaeemoghaddam@mail.um.ac.ir 

 

 چکیذٌ

ّای هختلفی در ایي ّا ٍ حَادث طثیؼی در تخص کطاٍرسی تاػج تِ ٍرَد آهذى ریسکتیٌی تَدى پذیذُغیز لاتل پیص

د تخص ضذُ است کِ تاػج ضذُ کطاٍرسی یک فؼالیت ّوزاُ تا ریسک ضَد. در ایي هطالؼِ تأحیز افشایص ریسک  تز سَ

ذُ است. ًتایذ تا استفادُ اس ًاخالع کطاٍرساى تا استفادُ اس هذل تزًاهِ ریشی ریسکی دررِ دٍم در استاى کزهاًطاُ پزداختِ ض

استخزاد گزدیذُ است. ًتایذ  59-59ی رْاد کطاٍرسی تزای سال سراػّای هَرد ًیاس اس سایت گوش تِ دست آهذُ ٍدادُ افشارًزم

تا افشایص ریسک در سٌاریَّای هختلف سطح سیز کطت گٌذم، رَ ٍ چغٌذرِ آتی تِ تزتیة  دّذ کِایي تحمیك ًطاى هی

یاتذ ٍ سیة سهیٌی آتی در توام سٌاریَّا غفز گشارش ضذُ است. ّوچٌیي سَد ًاخالع کطاٍرساى کاّص، افشایص ٍ کاّص هی

 یاتذ.تا افشایص ریسک تزای هحػَالت هٌتخة ًیش کاّص هی

 ریسک( خالع،)سَد ًا کلمات کلیذی
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 مقذمٍ-1

ّای کطاٍرسی در طثیؼت ٍ هَارِ ضذىِ تا تغییزات هحیطی، ارتواػی، هالی ٍ لاًًَی در ایي خػَظ فؼالیت سیاد تخص

 (.Fraiss et al.,2015تاػج تِ ٍرَد آهذى فؼالیت پز خطز ٍ ّوزاُ تا ریسک ضذُ است )

تیٌی ًطذُ ٍ تالیای طثیؼی ّای، اس تِ ٍرَد  آهذى حَادث پیصتَلیذ کٌٌذگاى هحػَالت سراػی ٍ تاغی ّویطِ تا خسارت

ّای تماضا تَاى تِ ًَساىگزدد. در کٌار ایي ػَاهل کٌتزل ًاپذیز، هیدچار خطزاتی ًیش هی هَارِ ّستٌذ ٍ سًذگی التػادی آًْا

ضَد کِ کطاٍرساى ٍ داهذاراى، اس ضزایط تاسار ًیش پزداخت. تِ طَری کِ ایي ایي هثاحج هَرة هی ی تِ ٍرَد آهذٍُ ػزضِ

 ،رحیوی)ّای هَرد ًیاس سًذگی ٍ هؼاش خَد تاضٌذ. ّای هختلف تَلیذ ٍ حتی ّشیٌِّوَارُ تاػجِ ًگزاى ضذى پزداخت ّشیٌِ

9935.)  

-ای را در تخص کطاٍرسی تِ ٍرَد آٍردُ است ٍ تػوینّا ٍ حَادث طثیؼی، ضزایط ٍیژُتیٌی تَدى پذیذُغیز لاتلِ پیص

ای کِ فؼالیت ّای هتفاٍت تحت تاحیز خَد لزار دادُ است، تِ گًَِی ٍ چگًَگی اًزام فؼالیت تْزُ تزداراى را اس رٌثِگیز

ًذ. تزای هَارِ ضذى تا ایي کطاٍرسی ّوَارُ ّوزاُ تا خطز )ریسک( تَدُ ٍ کطاٍرساى ًسثت تِ درآهذ آیٌذُ خَد اطویٌاًی ًذار

ّای رلَگیزی اس خطز را ای اس تزًاهِریشاىِ کطَرّای هختلف، هزوَػِوچٌیي تزًاهِ، رَاهغ رٍستایی ٍ ّکطاٍرساىخطزات 

 .Walker, Jodha,1986) ) اًذایزاد کزدُ

درغذ ریسک ٍ تْذیذ  37تِ  ًشدیکدّذ کِ ًتایذ تحمیمات کِ در ساسهاى خَارٍتار ٍ کطاٍرسی اًزام ضذُ است؛ ًطاى هی

)ًَری،هحوذ تاضذ تَاًذ ًاضی اس رخذاد حَادث لْزی ٍ طثیؼی َد دارد کِ هیدر تخص کطاٍرسی تزای سزهایِ گذاری ٍر

9957.) 

ضَد. خطز سیاد ٍ ػذم لطؼیت تاال درًظز گزفتِ هی اس رْتی در التػاد، کطاٍرسی تِ ػٌَاى یک تخص هٌحػز تِ فزد، تا

هحیط خطز آهیش ٍ ّوَارُ در حال تغییز ٍ  . کطاٍرساى در یکٍرَد داردهٌاتغ تاالیی اس خطز ٍ ًااطویٌاًی در تخص کطاٍرسی 

ّای ریسک ٍ ػذم لطؼیت ػثارتٌذ اس ػذم تارًذگی، تغییزات ّستٌذ. تزخی اس هؤلفِهتفاٍتی گیزی، تحَل، هزثَر تِ تػوین

ػَاهلی ّا، فمذاىِ ًیزٍی کار در هَالغ ًیاس، خزاتی هاضیي آالت در ضزایط غیز هٌتظزُ، تغییزات در سیاست دٍلت ٍ سایز لیوت

 (Akcaoz,  Ozkan,2005 ) تاضذکِ هی تَاًذ دخیل تاضذ. ایي ػَاهل ػلل اغلی ًَساًات درآهذ در تخص کطاٍرسی هی

 غَرت تِ ریسک هذیزیت در تَلیذ ٍاریاًس ٍ گزیشی ریسک ضزیةای تِ تزرسی ( در هطالؼ9931ِاحساى ٍ ّوکاراى )

حیز ػَاهل أت تِ ٍاًذ کزدُغیز خطی تزآٍرد  هزتؼاتِ ای حذاللٍِش سِ هزحلِتا استفادُ اس رکِ  دسفَل کاراىفزًگیگَرِ هَردی

کاراى هَرد هطالؼِ ریسک فزًگیکِ تیطتز گَرِاًذ. ًتایذ ایي هطالؼِ ًطاى داد)ریسک( پزداختِتَلیذ در ٍاریاًس تَلیذ 

ّای کَد حیَاًی ضَد ًْادُالت، پیطٌْاد هیّای کَد ضیویایی، تذر هػزفی ٍ هاضیي آحیز ًْادُأگزیشًذ. ّوچٌیي تا تَرِ تِ ت

 . راًطیي کَد ضیویایی ٍ ًیزٍی کار رایگشیي هاضیي آالت ضًَذ
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 استاى کطاٍرساى سراػی هحػَالت ّایریسک فزاٍاًی تز حزؤه ػَاهلای تِ تزرسی ( در هطالؼ9933ِلزتاًی ٍ رؼفزی )

 هتغیزّای سي، هالکیت سهیي ٍ اضتغالًِتایذ ایي هطالؼِ ًطاى داد اًذ. پزداختِ تا استفادُ اس الگَی تَتیت ،ضوالی خزاساى

حیز هٌفی ٍ هؼٌی داری تز فزاٍاًی اغاتت ریسک هحػَالت سراػی استاى خزاساى ضوالی داضتِ ٍ هتغیزّای أخارد اس هشرػِ ت

حیز هخثت أح ًاظز گٌذم تّای کطاٍرسی، سطح سیز کطت، فزاٍاًی ریسک دٍرُ گذضتِ ٍ هطارکت در طزاضتغال در سایز فؼالیت

ّا هزتَط تِ هتغیزّای سي کطاٍرس، فزاٍاًی ریسک دٍرُ ٍ هؼٌی داری تز فزاٍاًی ریسک سارػاى داضتِ است. تیطتزیي کطص

 . گذضتِ ٍ اضتغال خارد اس هشرػِ است

 ريش تحقیق-2

 مذل بزوامٍ ریشی ریسکی درجٍ ديم 

-( تؼزیف هیV( ٍ ٍاریاًس )Eرا تز هثٌای هیاًگیي یا ارسش اًتظاری )تاتغ هطلَتیت  (ev)1 تزًاهِ ریشی ریسکی دررِ دٍم

ای اس ارسش ضَد. تاتغ هطلَتیت هزوَػِکٌذ. در ایي هذل، ریسک تِ ٍسیلِ ٍاریاًس درآهذ ٍ ػَاهل هختلف تخویي سدُ هی

تِ طَر کلی هسائل تزًاهِ  د.ضَ( در ًظز گزفتِ هیE-Vتاضذ کِ اس ایي رْت ایي هذل )اًتظاری ٍ ٍاریاًس هتغیز تػادفی هی

ٍاریـاًس حذاکخزایي هطالؼـِ اس رٍش در ضَد. دٍ فـزم حـذالل ٍاریـاًس ٍ حذاکخز هطلَتیت اًتظاری هطزح هیتِ  ریشی دررِ

 تَاى تِ غَرت سیز ًَضت : َع دررِ دٍم تاضذ تَاى آى را  هیضذُ است. اگز تاتغ هطلَتیت تْزُ تزدار اس ًاسـتفادُ 

U( Y ) = aY +bY2                                                                                                                                              (1) 

  کِ
U( Y )،تاتغ هطلَتیت تْزُ تزدارY   ٍ درآهذ ًاخالعa  ٍb . ضزایة حاتت ّستٌذ 

or 

j j j k jkMax C X X X   

S.to. 

                    
ij j ia X b                                                                                                                             (2)                                                                                                                                               

                0jX            all i 

  

 

 

                                                            
Expected value Variance model9 
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  jدرآهذ اًتظاری ًاخالع فؼالیت  jCّاست کَاریاًس درآهذ ًاخالع فؼالیت–ػٌاغز هاتزیس ٍاریاًس jkδدر ایي رٍاتط   

 ،bi  همذار هَرَد هٌثغi، jXٍkX سطح فؼالیتj  ٍk، ija  ُهمذار ًْادi  تزای یک ٍاحذ اس فؼالیتj   ٍΨ  ضزیة ریسک

 .(9957غثَحی،) ّذدگزیشی را ًطاى هی

 یافتٍ َای تحقیق-3

 مذل بزوامٍ ریشی ریسکی درجٍ ديم: وتایج  1جذيل 

 97سناریو 5سناریو 3سناریو 3سناریو 1سناریو 9سناریو 4سناریو 9سناریو 2سناریو 9سناریو سطح سیز کطت

 915928945 492578394 419348939 991358992 935238972 197938532 329478733 329338953 329358593 329358593 گٌذم آتی

 952948719 932978315 937338253 993778333 949428329 921318934 975938512 973338935 973298139 973298139 رَآتی

 929328399 997498327 999378975 949128175 943998339 991798799 919538519 919938329 919378917 919378917 چغندر قندآبی

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 یٌی آتیسیة سه

 787777795 787777793 787777793 787777791 787777799 787777794 787777799 787777792 787777799 787777797 ریسک

 99798459 94248914 99498292 92118979 99318537 99738393 97238373 5458931 3378444 3598999 ٍ اریاًس

 9334998339 9519498723 2799328137 2999238211 2219538375 2952338497 2924198794 2923998773 2925428135 2925428135 سَد ًاخالع

 َای تحقیق  ماخذ: یافتٍ

 

 وتایج ي بحث-4

سهیٌی آتی تزای هحػَالت گٌذم، رَ، چغٌذر ٍ سیة 7777797/7تا احتساب ریسکسٌاریَ اٍل  همذار 9رذٍل ضوارُ در

 ذُ است.تِ غَرت سیز گشارش ض

ٍ  917/91937، 139/97329، 593/32935سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ٍ همذار سَد ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  999/359غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 ست.گشارش ضذُ ا 9هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  135/292542

 تزای هحػَالت هٌتخة تاال تِ غَرت سیز گشارش ضذُ است. 7777799/7کتا ریس 2در سٌاریَ ضوارُ 

ٍ  917/91937، 139/97329، 593/32935سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  ٍ همذار سَد ًاخالع 444/337غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 گشارش ضذُ است. 2هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  135/292542

 تزای هحػَالت هٌتخة تاال تِ غَرت سیز گشارش ضذُ است. 7777792/7 تا ریسک 9در سٌاریَ ضوارُ 
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ٍ  329/91993 ،935/97333، 953/32933تِ تزتیة سهیٌی آتی همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ٍ همذار سَد ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  931/545غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 گشارش ضذُ است. 9هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  773/292399

 تزای هحػَالت هٌتخة تاال تِ غَرت سیز گشارش ضذُ است. 7777799/7 تا ریسک 4در سٌاریَ ضوارُ 

ٍ  519/91953، 512/97593، 733/32947سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ٍ همذار سَد ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  373/9723غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 گشارش ضذُ است. 4هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  794/292419

 تزای هحػَالت هٌتخة ضذُ تاال تِ غَرت سیز گشارش ضذُ است. 7777794/7 تا ریسک 9سٌاریَ ضوارُ در 

ٍ 799/99179،  934/92131، 532/19793سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة ٍ همذار سَد ًاخالع  393/9973غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 گشارش ضذُ است. 9هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  497/295233

 تزای هحػَالت هٌتخة ضذُ تاال تِ غَرت سیز گشارش ضذُ است. 7777799/7 تا ریسک 1در سٌاریَ ضوارُ 

ٍ  339/94399، 329/94942، 972/93523سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ٍ همذار سَد ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  537/9931غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 گشارش ضذُ است. 1هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  375/221953

 ذُ است.تزای هحػَالت هٌتخة ضذُ تاال تِ غَرت سیز گشارش ض 7777791/7 تا ریسک 3در سٌاریَ ضوارُ 

ٍ  175/94912، 333/99377، 992/99135سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ٍ همذار سَد ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  979/9211غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 است.گشارش ضذُ  3هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  211/299923

 تزای هحػَالت هٌتخة ضذُ تاال تِ غَرت سیز گشارش ضذُ است. 7777793/7 تا ریسک 3در سٌاریَ ضوارُ 

ٍ  975/99937، 253/93733، 939/41934سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  ٍ همذار سَد 292/9949غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 گشارش ضذُ است. 3هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  137/279932

 تزای هحػَالت هٌتخة ضذُ تاال تِ غَرت سیز گشارش ضذُ است. 7777793/7 تا ریسک 5در سٌاریَ ضوارُ 
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ٍ  327/99749، 315/93297 ،394/49257سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ٍ همذار سَد ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  914/9424غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 گشارش ضذُ است. 5هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  723/951949

 گشارش ضذُ است. تزای هحػَالت هٌتخة ضذُ تاال تِ غَرت سیز 7777795/7 تا ریسک 97در سٌاریَ ضوارُ

ٍ  399/92932، 719/95294، 945/91592سهیٌی آتی تِ تزتیة همذار سطح سیز کطت گٌذم، رَ، چغٌذرلٌذ ٍ سیة

ٍ همذار سَد ًاخالع کطاٍرساى تزای هحػَالت هٌتخة  459/9979غفز ّکتار؛ همذار ٍاریاًس ّز چْار هحػَل تاال 

 شارش ضذُ است.گ 97هیلیَى تَهاى در سٌاریَ ضوارُ  339/933499

 وتیجٍ گیزی-5

ّای تَاًذ ضاهل ریسکّا هیضَد کِ ایي ریسکّایی است کِ ّوَارُ تا ریسک در گزفتِ هیکطاٍرسی در سهزُ فؼالیت

طثیؼی، اًساًی ٍ غیزُ ضَد درًتیزِ تا افشایص ریسک درسٌاریَّای هختلف همذارسطح سیزِ کطت گٌذم، رَ ٍ چغٌذرِ آتی تِ 

 یاتذ ٍ سیة سهیٌی آتی در توام سٌاریَّا غفز گشارش ضذُ است.یص ٍ کاّص هیتزتیة کاّص، افشا
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 مىابع-6

تزرسی ضزیة ریسک گزیشی ٍ ٍاریاًس تَلیذ در هذیزیت ریسک " ،(9931) اسالهی تیذگلی غالهزضاضا، تْزاًی ر ،احساى ػثذالزحوي -9

  .93-99 ،19( 91) ٍتَسؼِ التػاد کطاٍرسی، هطالؼِ هَردی گَرِ فزًگی کاراى دسفَل

هزکش تحمیمات ٍ  اًتطارات:، "سیاستْای حوایت اس کطاٍرساى: هطالؼِ هَردی تخطْای دام ٍ ضیالت کطَر" (،9935رحیوی ع ) -2

 تْزاى.، ایی ٍسارت رْاد ساسًذگیل رٍستتزرسی هسائ

اًتطارات داًطگاُ ساتل  ساتل:، "استفادُ اس ًزم افشار اکسل تزًاهِ ریشی ریاضی در التػاد کطاٍرسی تا تاکیذ تز کارتزد"(، 9959غثَحی ) -9

 ٍ ًَر ػلن.

 ّای هحػَالت سراػی کطاٍرساى استاى خزاساى ضوالیریسکتزرسی ػَاهل هَحز تز فزاٍاًی  ،(9933) رؼفزی فاطوِ، لزتاًی هحوذ -4

  .49-43 ،9(29)، )ػاد ٍ تَسؼِ کطاٍرسی )ػلَم ٍ غٌایغ کطاٍرسیالت 

هزوَػِ هماالت دٍهیي ّوایص سزاسزی هسَلیي ٍ  ،"تیوِ ٍ ًمص آى در تَسؼِ التػادی"(، 9957) هحوذ رضا ًَری سؼیذ، -9

 .35-39، تیوِ هحػَالت کطاٍرسی اًتطارات غٌذق تْزاى:، کارضٌاساى غٌذق تیوِ هحػَالت کطاٍرسی

6- Akcaoz ,H.,& Ozkan,B. (2005). Determining risk sources and strategies amoung farmera of contrasting risk 

awareness: A case study for cukurova region of Turkey. Jourm of Arid Environmments, vol.62, No.4, pp.661-

675. 

7- Fraiss, CW. Breuer NE. Zierden D. Bellowc JG. Pazd J. Cabrera VE. Garcia Y Garcia A. Ingram KT. Hatch 

U. Hoogenboomd G. Jones J.W. and Obrien J.J. (2006). A climate forecast information system for agricultural 

risk management in the southeastern USA. Computers and Electronic in agricultural. 53: 13-27. 

8- Walker, T. S. and N. S. Jodha.(1986). How small farm households adapt to risk. In: P.B.R.Hazell,C.Pomarada 

and A. Valdes (Eds.), Crop Insurance for Agricultural Development: Issues and Experience.John Hopkins. 
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