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ABSTRACT
Determination of the cropping pattern and optimal combination of crops by diversification of
cultivation, as an approach to reduce income risk given the economic issues and resources. Income
risk as combination of price and performance risks is one of the most important risks for farmers.
In this study optimal cropping pattern of crops was determined to reduce income risk by applying
risk and return measures in Gorgan County in 2018. For this purpose, the diversification-consistent
DEA model based on directional-distance criterion was used. The results showed that 0.05 and 11
percent decreases, respectively, in the risk measures of the coefficient of variation and conditional
value at risk. Also, a 24 percent increase of the expected profit measure in the optimal cropping
pattern compared to the current pattern. Furthermore, the share of more profitable crops such as
medium and long rice grain with high quality and rapeseed increased in the optimal cropping
pattern and share of crops such as wheat and potatoes decreased. Due to the 60 percent share of
medium and long rice grain with high quality in the optimal pattern, it is recommended to use tools
such as income insurance and compensating for the development of rice cultivation in the region.
Keywords: Cropping pattern, Data envelopment analysis, Income risk, Gorgan County.
Extensive Abstract
Objectives
The existence of uncontrollable factors as well as the changing environment of agricultural
activities, create numerous risk that influence their managerial decisions in each crop period.
Income risk as combination of price and performance risk is one of the most important risks for
farmers. Cropping pattern is one of the most flexible risk management tools and study about
determining optimal cropping pattern due to decrease of income risk is important. Therefore, this
study was determined optimal cropping pattern of crops to reduce income risk in Gorgan County in
2018 and for this purpose, the diversification-consistent DEA model based on directional-distance
measures was used.
Methods
This study was used the diversification-consistent DEA model based on directional-distance
criterion. Data Envelopment Analysis method (DEA), which is one of the nonparametric methods
for determining and measuring efficiency, enables to calculate the technical efficiency of different
decision making with multiple inputs and outputs. The diversification-consistent DEA model
determines the optimal composition and weight of assets in a portfolio. The directional distance is
one of the methods used when negative data exists is based on the directional distance function and
can be used for positive and negative data without violating the assumption that the variables are
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positive in the DEA model. This study we used this method to investigate and determine optimal
cropping pattern for agricultural crops. Expected profit index was used as criteria of return and
Conditional Value at Risk (CVaR) and Coefficient of Variation (CV) as risk criterias. In order to
investigate the effect of income risk, yield, price and production cost in calculating CVaR, it is
considered randomly and for this purpose, historical data of these factors are used as scenarios.
Another criterion of risk used in this study is the coefficient of variation that measures variability
over the expected or average value and provides a better criterion of the variance than the mean.
These criterias are calculated endogenously in estimating the optimal pattern. The 12 common
crops in the study area were selected as crops.
The required data and information were collected from the Agriculture Bank and the production
cost of the Ministry of Agriculture Jihad and the Agricultural Jihad Organization of Golestan
Province during the period of 2017-2018. The data about the crop pattern and crop users was
prepared from the production cost questionnaires of Gorgan Agricultural Organization in 2017.
Other data for this research was obtained from the Iranian Statistical Center database and Water
Company of Golestan Province and GAMS software was used to estimate and estimate the optimal
cropping pattern.
Results
In order to estimate the optimal cropping pattern, distance vectors for each of the risk and return
criteria were calculated in the model. Therefore, the criterias were optimized according to the
limitations of the cropping pattern and the direction vector was estimated by calculating the
criterion distance in the current cropping pattern. The optimal value due to the limitations of the
cropping pattern is 24923 Rials. Its difference with the expected profit of current crop pattern is
7084 Rials. The calculated directional vector for the CV and the CVaR are 0.11, 1361.2,
respectively. It should be noted that the negative values of the CVaR criterion indicate the
profitability of the models. Estimation results of optimum crop pattern in Gorgan County indicated
that the optimal cropping pattern is crops such as wheat, long rice grain and medium rice grain with
high-quality, rapeseed and potatoes. The highest and lowest cultivation lands were for long rice
grain and potato, respectively.
Discussion
According to the optimal cropping pattern, the expected profit pattern will increase by 24 percent
and will increase from 17839 Rials in the current pattern to 22128 Rials in the optimal pattern.
Comparing the CV and CVaR shows a lower risk of the optimal pattern than the current one. The
CV decreased from 0.53 in the current pattern to 0.51 in the optimal pattern that indicate lower risk
of optimal cropping pattern. Also comparing the CVaR criterion in the two models showed that
with the negative criterion, the minimum possible profitability in the optimal pattern increases by
11 percent over the current pattern. As a result, the optimal model is preferred to the optimal model
both in terms of risk reduction and increased profitability.
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امینروان و همکاران :اثر ريسک درآمدي بر الگوي کشت بهینه...

اثر ریسک درآمدی بر الگوی کشت بهینه محصوالت زراعی
(کاربرد مدل تحلیل پوششی دادهها)
مرضیه امینروان ،1سیدمجتبی مجاوریان ،2سیدعلی حسینییکانی ،*3رامتین جوالیی ،4داوید ویاجی
 ،1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 ،3 ،2دانشیاران اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 ،4دانشیار اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران
 ،5دانشیار اقتصادکشاورزی ،دانشگاه بلونیا ،ایتالیا
(تاریخ دریافت -98/9/4 :تاریخ تصویب)99/4/15 :

5

چکیده

تعیین الگوی کشت و ترکیب بهینه محصوالت از طریق ایجاد تنوع ،با توجه به مسائل
اقتصادی و فرصتها و منابع موجود ،یکی از ابزارهای مقابله با ریسک درآمدی است که
بهعنوان برآیند دو ریسک قیمت و عملکرد ،از مهمترین ریسکهای پیشروی کشاورزان است.
در پژوهش حاضر الگوی کشت بهینه محصوالت زراعی کشاورزان شهرستان گرگان برای سال
 1397در جهت مقابله و کاهش ریسک درآمدی با بهکارگیری معیارهای ریسک و بازدهی
تعیین شد ،که برای این منظور از مدل تحلیل پوششی سازگار با تنوع بر مبنای معیار فاصله
جهتدار استفاده گردید .نتایج برآورد حاکی از کاهش به ترتیب  0/05و  11درصدی در
معیارهای ریسک ضریب تغییرات و ارزش در معرض خطر شرطی و افزایش  24درصدی
معیار سود انتظاری در الگوی کشت بهینه نسبت به الگوی فعلی است .همچنین در الگوی
کشت بهینه سطح زیرکشت محصوالت برنج دانهمتوسط مرغوب ،برنج دانهبلند پرمحصول و
کلزا افزایش و سطح زیرکشت گندم و سیبزمینی کاهش مییابد .با توجه به سهم 60
درصدی ارقام برنج دانهبلند پرمحصول و دانهمتوسط مرغوب در الگوی کشت بهینه ،اقداماتی
نظیر بیمه درآمدی و پرداختهای جبرانی به منظور ترویج بیشتر کشت این محصول در منطقه
توصیه میشوند.
واژههای کلیدی :الگوی کشت ،تحلیل پوششی دادهها ،ریسک درآمدی ،شهرستان گرگان.
مقدمه
بخش کشاورزي بهعنوان اصلیترين منبع تأمین مواد
غذايی ،با مشکالت متعددي از جمله نارسايیهاي
مديريت و نحوه بهرهبرداري اقتصادي از واحدهاي
تولیدي مواجه است ( Mahmoodi and Saboohi,
 .)2007داشتن برنامه الگوي کشت متناسب با شرايط
اقلیمی ،منجربه پايداري تولیدات کشاورزي و امنیت
غذايی میشود و با استفاده از پتانسیل هر منطقه عالوه

بر افزايش بهرهوري ،منابع طبیعی نیز ماندگار میشود.
وجود عوامل غیرقابل کنترل و همچنین ،محیط متغیر
فعالیتهاي کشاورزي ،کشاورزان را با منابع ريسک
بیشماري روبهرو میسازد که بر تصمیمات مديريتی
آنها در هر دوره کشت تأثیرگذار میباشند ( Tanaka et
 .)al., 2002اين ويژگیها باعث شده است که مديريت
ريسک در کشاورزي از اهمیت شايانی برخوردار باشد
( .)Yaghoobi et al., 2010ازاينرو ،کشاورزان همواره
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بهدنبال روشهايی براي مقابله با اثرات نامطلوب اين
ريسکهاي طبیعی و اقتصادي بر نوسانات عملکرد و
درآمد میباشند .انواع ريسکهاي مؤثر بر درآمد
کشاورزان به دو دسته ريسک کسبوکار (شامل ريسک
شخصی ،ريسک نهادي ،ريسک تولید و ريسک قیمت يا
بازار) و ريسک مالی تقسیم میشوند ( Bielza et al.,
 .)2008ريسک و نوسانات در قیمت و عملکرد محصوالت
موجب بروز ريسک درآمدي میشود .از مهمترين عوامل
ايجادکننده ريسک قیمتی محصوالت کشاورزي ،میتوان
بیثباتی تولید ،تجاري ،نوسانات قیمتهاي جهانی و
سیاستهاي دولت را نام برد .ريسک عملکرد نیز
درنتیجه تغییرات آب و هوايی و نیز ،آفات و بیماريها
روي میدهد که میتوان به اثر کمبود ريزشهاي جوي و
توزيع نامناسب بارش بر نوسانات تولید در ايران اشاره
نمود ( .)Tahamipour et al., 2013با توجه به اهمیت و
سهم باالي هر يک از ريسکهاي تولید و قیمت در
ريسک کسبوکار ،میتوان با استفاده از ريسک درآمدي
که برآيند اين دو ريسک است بهطور همزمان اثرات تکی
و متقابل آنها براي يکديگر را مورد بررسی قرارداد.
تعیین الگوي کشت و ترکیب بهینه محصوالت از
طريق ايجاد تنوع در کشت ،با توجه به مسايل اقتصادي
و فرصتها و منابع موجود ،يکی از انعطافپذيرترين
ابزارهاي مقابله با ريسک میباشد .الگوي بهینه کشت که
با توجه به ريسک ،عدم قطعیت و منابع در دسترس
کشاورز تعیین میشود ،میتواند کشاورزان ،مديران و
برنامهريزان اقتصادي را در انتخاب ترکیب و سطح کشت
مناسب محصوالت ياري داده و ضمن استفاده حداکثري
از منابع موجود ،کاهش خسارت احتمالی و افزايش
سودآوري را در پی داشته باشد (.)Hazell, 1982
بنابراين ،مطالعه درزمینه تعیین الگوي کشت بهینه
بهعنوان ابزاري انعطافپذير براي مواجه و مقابله با
ري سک درآمدي محصوالت کشاورزي ،از اهمیت بااليی
برخوردار است.
شهرستان گرگان در حدود  9درصد از مجموع 642
هزار هکتار سطح زيرکشت محصوالت و  13درصد از
بهرهبرداران زراعی استان گلستان را دارا میباشد
( .)Ministry of Agriculture-Jahad, 2017مهمترين و
متداولترين محصوالت زراعی شهرستان گرگان شامل

گندم ،سويا ،کلزا ،برنج ،گوجهفرنگی و سیبزمینی
میباشد .اين شهرستان با دارا بودن به ترتیب ،43 ،91
 33و  20درصد از سطح زيرکشت محصوالت
سیبزمینی ،سويا ،گوجهفرنگی و برنج در استان
گلستان ،از مهمترين تولیدکنندگان اين محصوالت در
اين استان است .مجموع اين محصوالت بیش از 40
درصد از سطح زيرکشت محصوالت زراعی شهرستان
گرگان را به خود اختصاص دادهاست ( Ministry of
.)Agriculture-Jahad, 2017
از مطالعات داخلی انجامشده در زمینه تعیین الگوي
کشت بهینه محصوالت زراعی در ايران میتوان به
مطالعه  ،)2015( Pishbahar and Khodabakhshiاشاره
نمود که در آن با استفاده از روش برنامهريزي رياضی
مثبت و حداکثر آنتروپی ،اثر حذف يارانه نهادههاي کود،
سم و حاملهاي انرژي را بر الگوي کشت محصوالت
زراعی استان تهران مورد بررسی قرار دادند .نتايج نشان
داد که سطح زيرکشت محصوالت پنبه ،پیاز ،خیار و
خربزه به تغییرات قیمت نهادهها واکنش بیشتري نشان
میدهند .نتايج الگوي کشت محصوالت زراعی
 )2016( Dourandish and Torabiدر شهرستان چناران،
با استفاده از برنامهريزي فازي چند هدفه و تأکید بر
محدوديت عرضه آب کشاورزي ،حاکی از کاهش مصرف
آب در بیشتر گروههاي زارعین میباشد و اعمال
محدوديت در عرضه آب موجب تغییر الگوي کشت و
کاهش درآمد کشاورزان گرديد .نتايج Kashiri Kolaei
 ،)2016( and Hosseini Yekaniدر تعیین الگوي کشت
بهینه محصوالت زراعی استان مازندران ،با استفاده از
مدل ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)1و تأکید بر
ريسک عملکرد نشان داد که مقادير معیار
محاسبهشده در اين پژوهش در کلیه سناريوها منفی
بوده که نشان میدهد الگوي بهینه در کلیه سناريوهاي
مختلف ريسکگريزي سودآور استAvazyar et al. .
( )2018در مطالعهاي الگوي کشت بهینه اراضی پاياب
سد مالصدرا در استان فارس را باهدف افزايش بازده
آبیاري و با استفاده از روشهاي برنامهريزي قطعی
CVaR

1. Conditional Value at Risk
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 (DLP)1و برنامهريزي خطی با محدوديتهاي تصادفی
) (CCLP2تعیین نمودند .نتايج نشان داد اگر بازده
آبیاري در بلندمدت  30درصد بیشتر شود ،سود ناخالص
نیز بیش از  50درصد افزايش میيابد .از مطالعات
خارجی نیز میتوان به مطالعه  )2014( Mesfinاشاره
کرد که اثر منابع عمده ريسک بر تغییرات الگوي کشت
و ترکیب محصوالت زراعی در اتیوپی شرقی را با استفاده
از الگوي موتاد مورد بررسی قرار داد .نتايج نشان داد که
ريسکهاي تولید ،قیمت و نهادي از مهمترين منابع
ريسک هستند .همچنین ،بهکارگیري تنوع در الگوي
کشت منجر به کاهش عمده ريسک خواهد شدFilippi .
 ،)2015( et al.الگوي بهینه کشت محصوالت زراعی در
ايتالیا را مورد بررسی قرار دادند .نتايج اين پژوهش بر
استفاده از مدل  CVaRبراي کشاورزان ريسکگريز
تأکید میکند ،)2017( Osama et al. .در مطالعهاي
الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی در مصر را با
استفاده از مدل برنامهريزي خطی موردبررسی قراردادند.
نتايج حاکی از کاهش سطح زيرکشت محصوالتی نظیر
پیاز ،جو ،سیر و عدس و افزايش سطح زيرکشت
محصوالت سودآوري نظیر گوجهفرنگی در الگوي کشت
بهینه است ،)2019( Zhong et al. .الگوي کشت بهینه
محصوالت زراعی دشت هبی3در چین را با هدف کاهش
مصرف آب مورد بررسی قراردادند .نتايج نشان داد که
الگوي کشت بهینه گندم و ذرت موجب صرفهجويی در
مصرف آب و حداقل میزان کاهش در سطح محصول
خواهد شد.
با توجه به بررسیهاي صورت گرفته تاکنون در
مطالعات خارجی و داخلی انجامشده ،از مدل تحلیل
پوششی دادهها بهمنظور تعیین الگوي کشت بهینه
استفاده نشده است که در اين مطالعه از اين روش براي
تعیین الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی استفاده
گرديد .همچنین در مطالعه حاضر ريسک درآمدي که
برآيند دو ريسک قیمت و عملکرد است ،مورد ارزيابی
قرار گرفته که در بیشتر مطالعات تنها يکی از اين دو
ريسک در نظر گرفتهشده است .کاربرد چندين معیار
1. Deterministic Linear Programming
2. Chance constrained Linear Programming
3. Hebei
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ريسک و بازدهی بهطور همزمان از ديگر نوآوريهاي اين
پژوهش است که از دو معیار ريسک ارزش در معرض
خطر شرطی و ضريب تغییرات و معیار بازدهی سود
انتظاري استفاده شده است .بنابراين ،در پژوهش حاضر
الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی کشاورزان
شهرستان گرگان در جهت مقابله و کاهش ريسک
درآمدي با بهکارگیري معیارهاي ريسک و بازدهی
موردبررسی قرار گرفت که براي اين منظور از مدل
تحلیل پوششی سازگار با تنوع بر مبناي معیار فاصله
جهتدار استفاده گرديد.
مواد و روشها
در اين مطالعه از مدل تحلیل پوششی دادهها
بهمنظور تعیین الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی
استفاده شد .روش تحلیل پوششی دادهها که از انواع
روشهاي ناپارامتري در تعیین و اندازهگیري کارايی
است ،اولین بار در سال  1987توسط چارنز ،کوپر و
رودز4بهعنوان يک روشی براي انتخاب واحدهاي کارا از
بین واحدهاي تصمیمگیري با ساختار يکسان از نهادهها
و ستادهها ارايه شد ) .(Branda, 2015يک مدل ،DEA
کارايی  Nواحد تصمیمگیري را با استفاده از  Kمعیار
ورودي و  Jمعیار خروجی مقايسه کرده و بهصورت
مجموع وزنی ستادهها به مجموع وزنی نهادهها تعريف
میشود .اگر از معیار ريسک بهعنوان نهاده يا ورودي و از
معیار بازدهی بهعنوان ستاده يا خروجی در اين مدل
استفاده شود ،نسبتهاي ريسک-بازدهی تولیدشده که
براي مقايسه فرصتهاي سرمايهگذاري بهکار میروند
(.)Lamb and Tee, 2012
مدل تحلیل پوششی دادههاي سازگار با تنوع که
توسط  )2012( Lamb and Teeارايه شد ،ترکیب و وزن
بهینه دارايیها را در يک پرتفوي تعیین مینمايد .اگر ρi
بازدهی و  wiوزن دارايی iام باشد ،آنگاه يک مجموعه
فرصتهاي سرمايهگذاري مانند  Zبا امکان تنوع کامل از
بین  nدارايی را میتوان بهصورت رابطه ( )1نشان داد
(:)Branda, 2015

4. Charnes, Cooper and Rhodes
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بازده تصادفی پرتفوي يا

مجموعه فرصتهاي سرمايهگذاري را نشان میدهد.
استفاده از معیار ريسک بهعنوان ورودي در مدلهاي
 DEAمتداول ،موجب برآورد بیش از حد ريسک پرتفوي
نسبت به مدلهاي  DEAسازگار با تنوع خواهد شد ،زيرا
وابستگی بین بازدههاي دارايیها در اين مدلهاي DEA
متداول در نظر گرفته نمیشود .به عبارتی ترکیب خطی
ريسک دارايیها با ريسک پرتفوي متشکل از اين
دارايیها برابر نخواهد بود .بنابراين يک پرتفوي متنوع از
دارايیهاي مختلف منجر به کاهش ريسک در مقايسه با
يک دارايی يا پرتفوي غیر بهینه میشود ( Branda,
.)2015
در اين مطالعه از مدل تحلیل پوششی دادههاي
سازگار با تنوع بر مبناي معیار فاصله جهتدار که توسط
 )2015( Brandaارايه شد ،استفاده شده است .معیار
فاصله جهتدار 1يکی از روشهايی است که در صورت
وجود دادههاي منفی مورد استفاده قرار میگیرد و
اساس آن بر مبناي تابع فاصله جهتدار است .معیار
فاصله جهتدار میتواند بدون نقض فرض مثبت بودن
متغیرها در مدل  ،DEAبراي دادههاي مثبت و منفی
بهکار رود ( .)Silva Portela et al., 2004در اين مدل،
امکان تعیین نقاط کارا در مجموعه امکانات تولید ،بهبود
شعاعی همزمان در وروديها و خروجیها و همچنین،
دستیابی به نزديکترين فرصت سرمايهگذاري کارا در
جهتهاي دادهشده بهوسیله بردارهاي جهت فراهمشده
است (.)Branda, 2015
در مطالعه حاضر مدل تحلیل پوششی دادههاي
سازگار با تنوع بر مبناي معیار فاصله جهتدار بهمنظور
بررسی و تعیین الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی
شهرستان گرگان استفاده شد .شاخص سود انتظاري
بهعنوان معیار بازدهی و معیارهاي ارزش در معرض خطر
شرطی ) (CVaRو ضريب تغییرات ) (CV2بهعنوان
معیارهاي ريسک مورداستفاده قرار گرفتند .معیار ارزش
1. Directional Distance Measures
2. Coefficient of Variation

در معرض خطر ) (VaRαکه از ابزارهاي اندازهگیري
ريسک نامطلوب میباشد ،بیانگر مقدار ضرر احتمالی (α
درصد) يک پرتفوي معین در  nدوره آينده است .معیار
 CVaRαانتظار شرطی زيان پرتفوي و بزرگتر مساوي
 VaRاست .بهعبارتديگر ،اين معیار بیان میکند اگر
زيان در  nروز آينده با احتمال  αدرصد از زيان انتظاري
 VaRαبیشتر باشد ،مقدار زيان بهطور میانگین چقدر
خواهد بود ( .)Kashiri Kolaei, et al., 2017معیار ارزش
در معرض خطر شرطی به دو صورت پارامتري و
ناپارامتري محاسبه میشود .روش ناپارامتري نسبت به
روش پارامتري به محاسبات و زمان بیشتري نیاز داشته
و در آن براي دادهها تابع توزيع خاصی در نظر گرفته
نمیشود (.)Heydari Kamalabadi et al., 2017
ازآنجاکه اين روش نتايج دقیقتري ارايه میکند ،در اين
مطالعه بهمنظور محاسبه معیار  CVaRمورداستفاده قرار
میگیرد .بهمنظور بررسی اثر ريسک درآمدي ،عملکرد،
قیمت و هزينه تولید در محاسبه  CVaRبهصورت
تصادفی در نظر گرفتهشده و براي اين منظور از دادههاي
تاريخی اين عوامل بهعنوان سناريوهاي موردبررسی
استفادهشده است .ديگر معیار ريسک مورد استفاده در
اين مطالعه ،معیار ضريب تغییرات است که تغییرپذيري
را نسبت به مقدار مورد انتظار يا میانگین اندازهگیري
نموده و معیار بهتري از پراکندگی متغیر نسبت به
میانگین ارائه میدهد ( .)D. Kay, 2012اين معیارها به
صورت درونزا در برآورد الگوي بهینه محاسبه میگردند.
مدل تعیین الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی با
بهکارگیري روش تحلیل پوششی دادههاي سازگار با
تنوع بر مبناي معیارهاي فاصله جهتدار و استفاده از
معیار بازدهی سود انتظاري و معیارهاي ريسک ضريب
تغییرات و  CVaRدر سطح احتمال  95درصد،
بهصورت زير است ):(Branda, 2015
1
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بردارهاي جهت نیز بهصورت رابطه ( )13است:

d CV ( X 0 )  CV ( X 0 )  min CV ( X ),
X Z

d CVaR ( X 0 )  CVaR ( X 0 )  min CVaR( X ),
X Z

) e( X 0 )  max  ( X )   ( X 0
X Z

()13
رابطه ( )2تابع هدف حداکثرسازي کارايی مدل
نهاده-ستادهگرا را نشان میدهد روابط ( )4( ،)3و ( )5به
ترتیب محدوديت بازدهی و محدوديتهاي ريسک
میباشند که در آن معیار بازدهی ،سود انتظاري و
معیا رهاي ريسک ،ضريب تغییرات و ارزش در معرض
خطر شرطی است .روابط ( )6تا ( )10محاسبه معیار
 CVaRبه روش ناپارامتري است که بهصورت درونزا
برآورد گرديده است .روابط ( )6و ( )7مربوط به تعريف
 CVaRبوده و رابطه ( )8زيان بهدستآمده از کشت
محصوالت در هر عملکرد ،قیمت و هزينه تصادفی را
نشان میدهد .رابطه ( )9بیانگر زيان انتظاري و رابطه
( )10محدوديت زيان مورد انتظار میباشد .مقدار زيان
مورد انتظار که با  ρنشان دادهشده است ،از حداقلسازي
زيان انتظاري حاصل از کشت محصوالت با توجه به
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محدوديتهاي تولیدي (روابط  11 ،9 ،8و )12
محاسبهشده است .رابطه ( )11محدوديتهاي الگوي
کشت محصوالت را نشان میدهد که در اين مطالعه
شامل محدوديتهاي نیرويکار ،سرمايه ،ماشینآالت و
آب میباشند .همچنین ،رابطه ( )12نیز محدوديت سطح
زيرکشت يا سهم محصوالت در يک هکتار است و رابطه
( )13معیارهاي فاصله جهتدار ريسک و بازدهی را
نشان میدهند .براي محاسبه بردار جهت معیار بازدهی،
حداکثرسازي سود انتظاري با توجه به محدوديتهاي
الگوي کشت برآورد شده و تفاوت مقدار سود انتظاري
بهینه با سود انتظاري الگوي کشت فعلی بهعنوان پارامتر
معیار فاصله جهتدار بازدهی برآورد گرديد .بردار جهت
معیارهاي ريسک نیز از حداقلسازي معیار ريسک
مربوطه با توجه به محدوديتهاي الگوي کشت و تفاوت
آن با مقدار معیار ريسک در الگوي کشت فعلی محاسبه
گرديد.
در اين مدل q ،شاخص کارايی معیارهاي ريسک و
 شاخص کارايی معیار بازدهی را نشان میدهدi .
محصول X i ،سطح زيرکشت  ، i = 1,..., n
معیار سود انتظاري CV ،ضريب تغییرات، CVaR ،
ارزش در معرض خطر شرطی در سطح احتمال ، 

  ارزش در معرض خطر ) (VaRدر سطح احتمال

 e ، بردار فاصله جهتدار معیار بازدهی dCV ،و
معیارهاي
جهتدار
فاصله
بردار
d CVaR
ريسک t  1, 2,...,T ،تعداد سالهاي موردبررسی،
 Z tمتغیر کمکی pi ,t ، y i ,t ،و  c i ,tبه ترتیب
عملکرد ،قیمت و هزينه محصول  iام در سال  tام ،
)  f (x i , y i ,t , pi ,t , c i ,tزيان محصول  iام در
عملکرد ،قیمت و هزينه تصادفی ali ،ضريب فنی
محدوديت  lام يا مقدار نهاده موردنیاز از منبع  Lبراي
تولید هر هکتار محصول  iام b l ،موجودي منبع  Lام،
 E  f (x , y , p , c ) زيان انتظاري ρ ،سطح زيان

انتظاري X ،پرتفوي بهینه و  X 0الگوي کشت فعلی را
نشان میدهند 12 .محصول زراعی متداول در منطقه
موردمطالعه بهعنوان محصوالت موردبررسی در اين
پژوهش انتخابشدهاند .اين محصوالت که بیش از 80
درصد از سطح زيرکشت اراضی زراعی شهرستان گرگان
را تشکیل میدهند ،شامل گندم ،پنبه ،کلزا ،سويا بهاره،
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سويا تابستانه ،گوجهفرنگی ،سیبزمینی و برنج دانهبلند
مرغوب ،برنج دانهبلند پرمحصول ،برنج دانهمتوسط
مرغوب ،برنج دانهمتوسط پرمحصول و برنج دانهکوتاه
پرمحصول میباشند.
دادهها و اطالعات مورد نیاز از بانک زراعت و هزينه
تولید وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جهاد کشاورزي
استان گلستان در دوره زمانی  1377-96جمعآوري
گرديد .اطالعات مربوط به الگوي کشت و بهرهبرداران
زراعی از پرسشنامههاي هزينه تولید سازمان جهاد
کشاورزي شهرستان گرگان در سال  1396تهیه شده
است .ساير اطالعات موردنیاز اين پژوهش نیز از پايگاه
مرکز آمار ايران و شرکت آب منطقهاي استان گلستان
تأمین گرديد و از نرمافزار گمز ( )GAMS23.4بهمنظور
برآورد و تخمین الگوي کشت بهینه استفاده شد.

بازدهی موجود در مدل محاسبه شد .از اينرو ،بهینهيابی
معیار مورد نظر با توجه به محدوديتهاي الگوي کشت
صورت گرفت و بردار جهت از طريق محاسبه فاصله
مقدار معیار در الگوي کشت فعلی )  ، (X 0با مقدار
بهینه برآورد گرديد .نتايج برآورد بردارهاي جهت در
جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  :1نتايج محاسبه بردارهاي جهت معیارهاي ريسک و
بازدهی
معیار

مقدار فعلی

مقدار بهینه

بردار جهت

سود انتظاري
(ريال)

17839

24923

7084

ضريب
تغییرات

0/53

0/41

0/11

CVaR
(ريال)

-3737/3

-5098/5

1361/2

منبع :يافتههاي پژوهش

نتایج و بحث
در پژوهش حاضر الگوي کشت بهینه محصوالت
زراعی شهرستان گرگان براي زارعین خردهمالک (اراضی
کمتر از پنج هکتار) با بهکارگیري روش تحلیل پوششی
دادههاي سازگار با تنوع و معیار فاصله جهتدار
موردبررسی قرار گرفت .بدين منظور از معیارهاي ريسک
ضريب تغییرات و ارزش در معرض خطر شرطی در سطح
احتمال  95درصد به عنوان متغیرهاي ورودي و از معیار
بازدهی سود انتظاري بهعنوان متغیر خروجی استفاده
گرديد .در اين پژوهش ،بهمنظور تقسیمبندي
بهرهبرداران زراعی و ايجاد گروه همگن از زراعین
خردهمالک ،از آزمون آماري مقايسه میانگین 1و روش
خوشهبندي دومرحلهاي در نرمافزار  SPSS22استفاده
شد .جهت محاسبه معیار ارزش در معرض خطر شرطی،
سطح زيان انتظاري ( )ρاز حداقلسازي زيان انتظاري با
توجه به محدوديتهاي الگوي کشت و زيان حاصل از
کشت محصوالت در سالهاي مختلف محاسبه و مقدار
حداکثر زيان قابلقبول به میزان  90درصد حداقل زيان
انتظاري (فرض ريسک گريزي متوسط) تعیین شد.
بهمنظور برآورد الگوي کشت بهینه ،ابتدا بردارهاي
فاصله يا بردارهاي جهت هر يک از معیارهاي ريسک و
1. ANOVA

الزم به ذکر است بهمنظور حذف اثر تورم از متغیرها،
کلیه قیمتها بر حسب سال پايه  1390محاسبه و
تورمزدايی شدهاند .همانطور که جدول ( )1نشان
میدهد ،مقدار بهینه يا حداکثر سود انتظاري با توجه به
محدوديتهاي الگوي کشت  24923ريال در هکتار (به
قیمت سال  )1376است که تفاوت آن با مقدار سود
انتظاري الگوي کشت فعلی ،بردار جهت معیار سود
انتظاري 7084 ،ريال ،میباشد .بهعبارت ديگر ،اين بردار
حداکثر بهبود ممکن در مقدار سود انتظاري با توجه به
محدوديتهاي موجود را نشان میدهد .بردار جهت
محاسبه شده معیارهاي ضريب تغییرات و ارزش در
معرض خطر شرطی نیز به ترتیب 1361/2 ،0/11
میباشند .الزم به ذکر است که مقادير منفی معیار
 CVaRبیانگر سودآوري الگوها است .براي نمونه مقدار
 CVaRمحاسبهشده در الگوي کشت فعلی نشان میدهد
که اين الگو به احتمال  95درصد ،حداقل به اندازه
 3737/3ريال سودآوري خواهد داشت .در نهايت ،الگوي
کشت بهینه محصوالت زراعی شهرستان گرگان براي
گروه کشاورزان خرده مالک با استفاده از روش تحلیل
پوششی دادههاي سازگار با تنوع و بهکارگیري معیارهاي
فاصله جهتدار برآورد گرديد و متغیرهاي سود انتظاري،

امینروان و همکاران :اثر ريسک درآمدي بر الگوي کشت بهینه...

ضريب تغییرات و ارزش در معرض خطر شرطی بهصورت
درونزا محاسبه شدند .در جدول ( )2نتايج برآورد الگوي
کشت بهینه محصوالت زراعی شهرستان گرگان با
استفاده از روش تحلیل پوششی سازگار با تنوع و کاربرد
معیار فاصله جهتدار نشان دادهشده و نتايج با الگوي
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کشت فعلی مقايسه شده است .الزم به ذکر است بهدلیل
قرار دادن محدوديت وزنی در برآورد الگو ،سطوح
زيرکشت بهصورت سهم محصوالت در هکتار
بیانشدهاند.

جدول ( :)2نتايج برآورد الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی شهرستان گرگان
متغیر
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12

الگوي کشت فعلی

الگوي کشت بهینه

تغییرات نسبت به الگوي فعلی

محصول

0/18
0/03
0/10
0/28
0/04
0/04
0/02
0/02
0/04
0/17
0/00
0/09

0/04
0/00
0/00
0/36
0/24
0/00
0/00
0/34
0/00
0/00
0/00
0/02

-0/14
-0/03
-0/10
+0/08
+0/20
-0/04
-0/02
+0/32
-0/04
-0/17
00/0
-0/07

سود انتظاري

17839

22128

% +24

ضريب تغییرات

0/53

0/50

% -0/05

-3737/3

-4141/9

% -11

گندم
پنبه
برنج دانهبلند مرغوب
برنج دانهبلند پرمحصول
برنج دانهمتوسط مرغوب
برنج دانهمتوسط پرمحصول
برنج دانهکوتاه پرمحصول
کلزا
سويا بهاره
سويا تابستانه
گوجهفرنگی
سیبزمینی

ارزش در معرض خطر شرطی )(CVaR

منبع :يافتههاي پژوهش

الگوي کشت بهینه کشاورزان شهرستان گرگان با
توجه به معیارهاي ريسک و بازدهی محصوالت شامل
گندم ،برنج دانهبلند پرمحصول ،برنج دانهمتوسط
مرغوب ،کلزا و سیبزمینی است .بیشترين و کمترين
تغییر در سطح زيرکشت محصوالت به ترتیب مربوط به
کلزا و گوجهفرنگی میباشد .در الگوي بهینه سهم
محصوالت گندم و سیبزمینی کاهش و سهم محصوالت
کلزا ،برنج دانهبلند پرمحصول و برنج دانهمتوسط مرغوب
افزايشيافته است .ساير محصوالت نیز از الگوي کشت
بهینه حذف شدهاند .در صورت اجراي اين الگو ،سود
انتظاري  24درصد بیشتر شده و از  17839ريال در
الگوي فعلی به  22128ريال در الگوي بهینه افزايش
خواهد يافت .مقايسه معیارهاي ضريب تغییرات و
 CVaRمحاسبهشده نیز ريسک کمتر الگوي بهینه
نسبت به الگوي فعلی را نشان میدهد .معیار ضريب
تغییرات از  0/53در الگوي فعلی به  0/51در الگوي

بهینه کاهش يافته که نشاندهنده ريسک کمتر الگوي
کشت بهینه است .همچنین ،مقايسه معیار  CVaRدر دو
الگو نشان میدهد که با توجه به منفی بودن اين معیار،
حداقل سودآوري ممکن در الگوي بهینه  11درصد
نسبت به الگوي فعلی افزايش میيابد .در نتیجه الگوي
بهینه هم از نظر کاهش ريسک (کاهش به ترتیب 0/05
و  11درصدي در معیارهاي ضريب تغییرات و ارزش در
معرض خطر شرطی) و هم از نظر افزايش سودآوري
(افزايش  24درصدي معیار سود انتظاري) نسبت به
الگوي فعلی ترجیح دارد .نتايج حاصل از اين مطالعه با
نتايج مطالعات)Kashiri ، Mirkarimi et al. (2015
)Joolaei et al. ، Kolaei and Hosseini Yekani (2106
) (2016و ) Kashiri Kolaei et al. (2017که از نظر
منطقه مورد بررسی و اهداف پژوهش بیشترين شباهت
را با پژوهش حاضر دارند ،همخوانی دارد.
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 افزايش سطح زيرکشت محصوالت،با توجه به نتايج
کلزا و برنج دانه متوسط مرغوب در الگوي کشت بهینه
.توصیه میگردد
 درصدي ارقام برنج دانلهبلند پرمحصول و60 سهم
دانهمتوسط مرغوب در الگوي کشت بهینه نشاندهنده
 در.سودآوري بیشتر و ريسک کمتر اين محصوالت است
 پرداختهاي، اقداماتی مانند بیمه درآمدي،نتیجه
جبرانی (در صورت کاهش درآمد) و يا صندوق تثبیت
درآمد میتوانند موجب ترويج بیشتر کشت اين محصول
.در منطقه شوند
 با توجه به حذف محصوالتی مانند پنبه و سويا از بازنگري در قیمتگذاري اين،الگوي کشت بهینه
محصوالت با درنظر گرفتن هزينههاي تولید و افزايش
. پیشنهاد میگردد،سودآوري نسبی
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 الگوي کشت بهینه محصوالت،در اين پژوهش
زراعی شهرستان گرگان با توجه به عامل ريسک درآمدي
 در برآورد الگوي بهینه از روش.مورد بررسی قرار گرفت
تحلیل پوششی دادههاي سازگار با تنوع بر مبناي
، براي اين منظور.معیارهاي فاصله جهتدار استفاده شد
 ارزش در،از معیارهاي ريسک و بازدهی ضريب تغییرات
.معرض خطر شرطی و سود انتظاري استفاده گرديد
نتايج برآورد الگوي کشت بهینه محصوالت زراعی حاکی
از افزايش سطح زيرکشت محصوالت برنج دانهمتوسط
 برنج دانهبلند پرمحصول و کلزا و کاهش سطح،مرغوب
زيرکشت گندم و سیبزمینی در الگوي کشت بهینه
 همچنین نتايج نشان داد که الگوي کشت بهینه.میباشد
سودآوري بیشتر و ريسک کمتري نسبت به الگوي فعلی
.دارد
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