
89-106هايصفحه/ 4ي شماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي

یافت زراعی استان فارس با استفاده از رهيتعیین برنامه
کارا-ریزي مطلوبیتبرنامه

1محسن الوانچی، محمود صبوحی صابونی و فاطمه رستگاري پور

19/11/1390: تاریخ پذیرش7/9/1389: تاریخ دریافت

چکیده
ـ برداري مطلوب از منابع و عوامل تولید در مـدیریت کـشاورزي اهمیـت ویـژه    ریزي براي بهره برنامه کـشاورزي  . داردیی

زراعی به ایـن موضـوع توجـه    يهاراه با مخاطره و نبود حتمیت، و الزم است که در تعیین و ارزیابی برنامه      فعالیتی است هم  
نتایج . کارا تعیین شد  -ریزي مطلوبیت زراعی براي استان فارس با استفاده از روش برنامه         يهارحي حاضر، ط  در مطالعه . شود

سطح زیرکشت چغندرقند با افزایش مقـدار      . نشان داد که در تمام سطوح خطرگریزي، گندم در الگوي کشت مدل وجود دارد             
افـزون بـرآن، در هـیچ سـطحی از     .شـود خطرگریزي کاهش و گوجه فرنگی در نهایت از الگـوي کـشت مـدل حـذف مـی              

تواند منجـر بـه کـاهش خطـر     نتایج داللت بر آن دارد که دخالت دولت می        . پیاز وارد الگوي کشت مدل نگردید      يخطرگریز
دولـت و  يهـا بنابراین، هدفمند کـردن دخالـت  . شود) مانند گندم(تولید و در نتیجه افزایش سطح زیرکشت محصول خاصی   

. رسدتر شود، ضروري به نظر میتر و منافع اجتماعی آن بیشهایی کمي چونین سیاستعمل به نحوي که هزینه
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مقدمه
یریت کـشاورزي   برداري مطلوب از منابع و عوامل تولیـد در مـد          ریزي در راستاي بهره   برنامه

ي کارآتر از منابع و عوامل تولید امکان افزایش تولید محصوالت           با استفاده . دارد ییاهمیت ویژه 
کشاورزي فعالیتی است که همـواره تحـت    ). 1378سلطانی و همکاران،    (کشاورزي وجود دارد    

یعـی  هـاي طب  تولیـد اسـت، و از سـوي دیگـر پدیـده            يهاکرد و هزینه  تأثیر نوسان قیمت، عمل   
ها موجب تشدید خطر و نبـود حتمیـت در ایـن            ها و بیماري  سالی و آفت  چون سیل، خشک  هم

بینـی  این عوامل که چندان قابـل پـیش       ). 1383ترکمانی و صبوحی،    (شود  ها می رشته از فعالیت  
ریزان بخش کشاورزي تصویري روشن از وضع آینـده  شود که مدیران و برنامه نیست، باعث می  

از سوي دیگر نبود توجه بـه       ). 2007،  1فالتن و الین  (ریزي کشاورزي نداشته باشند     براي برنامه 
ي کـشاورزان،  گریزانـه آمدهاي وجود خطر در تولید محصوالت کشاورزي و نیز رفتار خطـر           پی

ي کـشاورزان  هـاي اتخـاذ شـده   انجامد که در عمل بـا تـصمیم  اغلب به نتایج غیرقابل قبولی می 
ریـزي در سـطح مزرعـه       ریزي به ویژه برنامه   جداناپذیر هر نوع برنامه   خطر جزء   . متفاوت است 

تـرین کـردن    ند تولید عالوه بـر بـیش      یشود که تولیدکنندگان در فرآ    عامل خطر باعث می   . است
هاي درآمد، و کسب سود مطمئن را نیز در نظر بگیرنـد   ترین کردن نوسان  سود، اهدافی مانند کم   

ي مدیریت خطـر در کـشاورزي تـا کنـون مطالعـاتی در              زمینه در). 2004هاردکر و همکاران،    (
. داخل و خارج کشور انجام شده است

، )2007(، فالتـــن و الیـــن )2010(2در بخـــش مطالعـــات خـــارجی بلـــزا و همکـــاران 
ــولی) 2007(4، الرســن و زیتکــوي)2004(3کورشــالم ــگ و ن مطالعــاتی را در ) 2010(5و زان

در ایـن زمینـه   ییهـا کارا انجام دادند و به معرفی مدل-بیتي تابع مطلوبیت و روش مطلو  زمینه
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ــد ــم. پرداختنـ ــونهـ ــارانیچـ ــت و همکـ ــانی)2003(1ن جاسـ ــارتین و ) 2005(2، ترکمـ و مـ
در بخـش  . ي مدیریت خطر در کشاورزي انجـام دادنـد    مطالعاتی را در زمینه   ) 2007(3مارکیوس

ي ی آبیـاري گنـدم را در منطقـه        یکارآ–برد خطر راه) 1380(مطالعات داخلی زیبایی و همکاران      
بـرد  نتـایج نـشان داد کـه چهـار راه         . کوار با استفاده از معیارهاي برتري تـصادفی انجـام دادنـد           

آبیـاري براسـاس معیـار      بـرد کـم   و یـک راه    1ي  آبیاري براساس معیار برتري تصادفی درجه     کم
) 1381(ي و ترکمـانی     عزیـز . آبیـاري برتـري دارد    بـرد تمـام   بـر راه   2ي  برتري تصادفی درجـه   

ي نتایج مطالعه . ریزي ریاضی موتاد را انجام دادند     بهینه از جنگل با استفاده از برنامه       يبرداربهره
میلیارد ریـال شـود چهارگونـه درخـت          900ها نشان داد که هنگامی که درآمد انتظاري برابر          آن

زیرکشت بلوط و توسکا کاهش     با این حال با افزایش درآمد انتظاري سطح         . شودوارد برنامه می  
ي فرصـت آب و سـطح خطرگریـزي         ي میان هزینـه   رابطه) 1383(صبوحی و بخشوده    . ابدیمی

ي نتـایج نـشان داد کـه مجموعـه    . ریزِي چندمنظوره انجام دادندبرنامهکشاورزان را با استفاده از
کـشاورزان مـورد    بنابراین سـطح خطرگریـزي      . کندتوافقی با تغییر نسبت وزن اهداف تغییر می       

86/0مطالعه نسبتا خطرگریز است، و سطح خطرگریزي آنان با توجه به شاخص معرفی شـده،                 
هـزار ریـال     29/7ي فرصـت آب را      چونین نشان داد که کشاورزان هزینه     نتایج هم . دست آمد به

ي کـارآیی   برابر خطرپذیرترین کشاورزان بر اساس مجموعه      9کنند، که چیزي حدود     برآورد می 
تـابع  ازاستفادهباخطرپذیري تولیدبرهانهادهاثربه تعیین) 1385(نقشینه فرد و همکاران . است
وبذرکود حیوانی،هاي سم،نهادهکهدادنشانمطالعهنتایج. یافته پرداختندتعمیمتصادفیتولید
ود شـیمیایی کـار، کـو  نیـروي هـاي نهـاده است، وتولیدتغییراتبرداريمعنیتاثیردارايآب

ي به تعیین الگوي بهینه) 1387(شاهی حسن. ندارددارمعنیاثرخطرپذیري تولیدبرآالتماشین
خطـی  يهـا موتاد پرداخت و نتایج حاصل را با مدل-ي ارسنجان با مدل هدف  کشت در منطقه  
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میان ریـسک وي نشان داد که ي نتایج مطالعه. رفته مقایسه نمودي دو و موتاد پیشساده، درجه
و گوجهکشت گندمزیرسطحریسکافزایشباچونینهم. داردوجودمستقیميرابطهبازدهو

وخطرگریـزي ضـریب ) 1387(احـسان و همکـاران   . ابـد یکاهش مـی و ذرتافزایشفرنگی
کهدادنشاننتایج. دزفول را بررسی نمودندکارانفرنگیگوجهخطرمدیریتدرتولیدواریانس

کـود هـاي نهادهتاثیربهبا توجهچونینهم. خطرگریز اندمطالعهموردکارانفرنگیگوجهتربیش
کـود جانـشین حیـوانی هـاي کـود  نهادهشودمینهادپیشآالت،ماشینومصرفیبذرشیمیایی،
بـه بررسـی   ) 1389(پـور و زیبـایی   محـسن . شودآالتماشینگزینجايکارنیرويوشیمیایی

هـا نـشان    ي آن نتایج مطالعه . زارهاي مرودشت پرداختند  سالی در سطح کشت   آمدهاي خشک پی
براسـاس   84-85و   79-80ي سـد درودزن در سـال        داد که الگـوي رهاسـازي آب از دریاچـه         

. مختلف سال بهینه نبوده است     يهامحاسبه شده براي هر متر مکعب آب در دهه         ییقیمت سایه 
ي محـصوالت زراعـی بـر کـارآیی تولیـد و مـدیریت              هاثرهاي بیم ) 1390(ترکمانی و موسوي    

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیمه بر کارآیی           . ریسک در کشاورزي را بررسی نمودند     
ي ضـرایب   بـا ایـن حـال، محاسـبه و مقایـسه          . دار نـدارد  کاران اثر مثبت معنـی    زمینیفنی سیب 

ي ي محـصوالت کـشاورزي بـر شـیوه        هبرداران عضو نمونه نشان داد کـه بیمـ        خطرگریزي بهره 
نگرش کشاورزان نسبت به مخاطرات تاثیر مثبت گذاشته و درکاهش سـطح خطرگریـزي مـوثر              

. بوده است
ریزي زراعی الگوهـاي گونـاگونی پدیـد        در یک برنامه   در این راستا، براي لحاظ کردن خطر      

ي حاضر با اسـتفاده از      لعهدر مطا . است 1کارا–ریزي مطلوبیت ها برنامه کی از روش  ی. آمده است 
این روش به تعیین الگوهاي بهینه کشت در شهرسـتان زرقـان از اسـتان فـارس پرداختـه شـده               

. است

1
. Utility – Efficient Programming
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روش تحقیق 
امـا، در محیطـی کـه بـا      . هاي کمی کردن خطر استفاده از تابع مطلوبیت اسـت         کی از روش  ی

یافـت تـابع مطلوبیـت      خطر و نبود حتمیت مواجه است بـه جـاي تـابع مطلوبیـت کلـی، از ره                 
2اصل زیر که به اصـول برنـولی  4یافت مطلوبیت انتظاري براساس ره. شوداستفاده می1انتظاري

و  5، پیوسـتگی  4، انتقـال  3بنـدي این اصـول عبـارت اسـت از رتبـه         . گیردمعروف است، شکل می   
تظـاري  این اصول گاهی به عنوان فرضیات مطلوبیـت ان  ). 1384فردوسی و کوپاهی،    (6استقالل

که این اصـول را بپـذیرد، یـک تـابع مطلوبیـت بـا                ییگیرندهبراي تصمیم . شودذهنی نامیده می  
. وجود داردαjيآمد خطربا توجه به پیشU(αj)ارزش مطلوبیت فردي 

ایـن  . گیـرد اصول برنولی شرایط یا اصول متعارفی در مورد چگونگی رفتار مردم در نظر مـی   
هـاي  گوید مردم در انتخاب خـود از میـان گزینـه   لی است که می  ها معادل با یک فرض ک     فرض
اگر اصل کلی حفظ شود، شرایط یا اصول متعـارف بـه        . کنندعقالیی و سازگار عمل می     يخطر

تـرین کـردن مطلوبیـت انتظـاري        شود که مبنایی براي بیش    منتج می  يي خطر یک انتخاب بهینه  
).1384فردوسی و کوپاهی، (است 

بـراي نمونـه اگـر تـابع     . گیرنده استي ترجیحات تصمیمبیت منعکس کننده  شکل تابع مطلو  
تـر را   مطلوبیت داراي یک  شیب مثبت باشد، داللت بر آن دارد که تصمیم گیرنده همیشه بـیش                

توان می) درآمد(با این ویژگی و با استفاده از یک تابع مطلوبیت ثروت            . دهدتر ترجیح می  به کم 
اگر اولـین مـشتق از تـابع مطلوبیـت ثـروت            ). 2005ترکمانی،  (مود  تعریف ن  يبراي خطرگریز 

گیرنـده همیـشه ثـروت    توان گفت که تصمیم   ها مثبت باشد، می   wي  ، براي همه  U(w)،  )درآمد(
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ي یـک تـابع مطلوبیـت در        بـه وسـیله    يخطرگریـز . دهدتر ترجیح می  تر را به کم   بیش) درآمد(
).1384فردوسی و کوپاهی، (شودقسمت صعودي آن به این صورت تعریف می

)2()(0دارديداللت بر خطرگریز) 1 wU

)2()(0.                                                      تفاوتی نسبت به خطر داردداللت بر بی) 2 wU

)2()(0داللت بر خطرپذیري دارد) 3 wU

)2()(که   WU در بعضی از اهداف خـاص بـه        . ي مشتق دوم تابع مطلوبیت است     دهندهنشان
گریـزي در حقیقـت     خطـر . مفیـد اسـت، امـا سـاده نیـست          يي خطرگریـز  دست آوردن درجه  

گیري این خمیدگی به دلیل این کـه        ي خمیدگی یک تابع مطلوبیت است، و اندازه       کنندهمنعکس
هـاردکر  (نیست   ییشود، کار ساده  خطی مثبت تعریف می   تابع مطلوبیت فقط در حد یک انتقال        

گیـري بـراي یـک انتقـال خطـی مثبـت ثابـت یـک تـابع                  ترین اندازه ساده). 2004و همکاران،   
).2004هاردکر و همکاران، (گردد خطرگریز مطلق است که به صورت زیرتعریف می

)1()(/)()( )1()2( WUWUwra 

)2()(که     wU   1()(و( wU    ي مشتق دوم و اول تابع مطلوبیـت اسـت     دهندهبه ترتیب نشان
به طـور عمـومی پذیرفتـه شـده کـه ضـریب             . تصمیم گیرنده است  ) درآمد(برابر با ثروت     wو  

به عبـارت دیگـر تـصمیم       . یابدکاهش می ) درآمد(با افزایش ثروت     )ra(w)(گریزي مطلق   خطر
دارد  يتـر شود، براي مواجه شدن با خطر توانایی بـیش        تر می يگیرنده زمانی که از نظر مالی قو      

).2004هاردکر و همکاران، (
بـه همـین دلیـل توابـع        . دارد) درآمـد (گریزي مطلق، بستگی به واحد پولی ثروت        تابع خطر 

گریـزي  به همین دلیل تابع خطـر . مطلوبیت با واحدهاي پولی مختلف قابل مقایسه با هم نیستند  
).2004هاردکر و همکاران، (شود ینسبی تعریف م

)2()()( wwrwr ar 

توان بـراي مقایـسه توابـع       است و می  ) درآمد(گریزي نسبی مستقل از واحد ثروت       تابع خطر 
. مختلف از آن استفاده کرد
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کارا -ریزي مطلوبیتبرنامه
ریـزي  امـه ریـزي زراعـی اسـتفاده از برن     هاي لحاظ کردن خطر در یـک برنامـه        کی از روش  ی

):2007و همکاران، 1الین(شود این برنامه به صورت زیر نشان داده می. کارا است-مطلوبیت

)3(
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بـردار   U(z,r)مختلـف،    يهابردار احتمال وقوع حالت    pمطلوبیت انتظاري،    E(U)که در آن    
Iمختلـف،    يهـا حالت بردار درآمد خالص   zمختلف،   يهامطلوبیت درآمد خالص براي حالت    

مـاتریس ضـرایب فنـی       Aماتریس درآمـد ناخـالص،       Cسطح رشته فعالیت،     xماتریس واحد،   
تـر  در بـیش  . برداري از اعداد یـک اسـت        uثابت و    يهاهزینه fموجودي منابع ،     bها،  فعالیت
).2007الین و همکاران، (است ) ra(مطلق ي، ضریب خطرگریزrموارد 

ـ . واع مختلفی از توابع مطلوبیـت قابـل حـل اسـت         ي باال با ان   رابطه ک راه در شـرایطی کـه   ی
نیـست  ) ي حاضر، کشاورزان  در مطالعه (گیرندگان  تصمیم ياطالعات کاملی از مقدار خطرگریز    

).2007الین و همکاران، (استفاده از تابع نماي منفی به صورت زیر است 
)4(   tmaxmin warra1exp1U 

a   کنـد تغییر می1و 0و میان يننده تنوع در ترجیحات خطرکک و منعکس یپارامتر .rmax و
rminمطلق است، و يبه ترتیب حد باال و پایین خطرگریزwt  بازده ناخالص مزرعه در حالـت

t   الیـن و همکـاران،     (قابل محاسبه اسـت       5ي  از رابطه  يضریب خطرگریز . دهدام را نشان می
2007.(

)5(1a0,arr)a1(r maxmina 

1 . Lien  et al
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هاي زراعی با کارآیی تصادفیي برنامهمقایسه
از  ییـ هاي زراعی مختلف، احتیـاج بـه محـدوده        هاي نسبی برنامه  براي ارزیابی مناسب خطر   

گیرنـده  تـصمیم ) مطلوبیـت (ها همراه با ترجیحـات      نتایج خوب و بد و احتماالت مربوط به آن        
ي زراعـی، از  مقایسه کـارآیی دو برنامـه  براي ارزیابی و   . زراعی است  يهانسبت به نتایج برنامه   

و فـرم    يي خطـر  بـراي هـر گزینـه     . استفاده شـده اسـت     1کارآیی تصادفی با توجه به یک تابع      
، و  rگریـزي،   ي خطر ، مطلوبیت براي ثروت با توجه به درجه       Uي تابع مطلوبیت ،     شده انتخاب

، الیـن و همکـاران،      2007فالتـن و الیـن،      (شـود   ، به صورت زیر محاسبه می     wتوزیع ثروت،   
2007.(

)6( 



N

1n
nn )w(P)r,w(Udz)w(f)r,w(U)r,w(U

محاسبه ) قرار دارد   rmaxو باال،    rminي حد پایین    در دامنه  r)rهاي مختلف   براي ارزش  Uکه  
، براي حالت پیوسـته و سـوم در حالـت گسـسته             6ي  قسمت دوم سمت راست رابطه    . شودمی

. اسـت  2سـازي مونـت کـارلو     تکرار در شبیه    nاحتمال در      P(wn). براي نتایج محاسبات است   
ي معـادل   هـا بـه وسـیله     بنـدي آن  هاي متفاوت براساس مقادیر مطلوبیت با رتبه      بندي گزینه رتبه

).2007، الین و همکاران، 2007فالتن و الین، (سان است یک3اطمینان
يآمد خطر شمعادل اطمینان به صورت جمع پولی مطمئن، که مطلوبیتی برابر با مطلوبیت پی            

x  با معکـوس کـردن تـابع مطلوبیـت،     ). 1384فردوسی و کوپاهی، (شود  دهد، تعریف می  را می
).2007هاردکر و همکاران، (توان مطلوبیت را به معادل اطمینان تبدیل کرد می

)7(),(),( 1 rwUrwCE 

1
. Stochastic Efficiency with Respect to a Function (SERF)

2
. Monte Carlo Simulation

3
. Certainty equivalent (CE)
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صورت است کـه  با توجه به تابع مطلوبیت به ایني کلی براي تحلیل کارآیی تصادفیقاعده
معادل اطمینان را بـراي ارزش      ) یا مساوي باالترین  (هایی شوند که باالترین     ها شامل گزینه  گروه

).2007هاردکر و همکاران، (ي مربوط داشته باشند گریزي در منطقهضریب خطر
گریزي، معادل اطمینـان بـه صـورت زیـر          بنابراین براي هر انتخاب و هر مقدار ضریب خطر        

).2007هاردکر و همکاران، (شود یمحاسبه م
)8( aa r/)r,w(U1lnCE 

هـا  بنـدي آن  هاي متفاوت براساس مقادیر مطلوبیت با رتبه      بندي گزینه با توجه به این که رتبه     
هـاي مختلـف    سان است، در این مطالعـه معـادل اطمینـان طـرح           ي معادل اطمینان یک   به وسیله 

معـادل اطمینـان بـه صـورت        ). 2007الین و همکاران،    (زراعی حاصل از مدل نیز محاسبه شد        
دهـد، تعریـف    را مـی   xيآمـد خطـر   جمع پولی مطمئن، که مطلوبیتی برابر با مطلوبیـت پـیش          

تـوان مطلوبیـت را بـه    با معکوس کردن تابع مطلوبیت، می    ). 1384فردوسی وکوپاهی،   (شود  می
).2007هارداکر و همکاران، (معادل اطمینان تبدیل کرد 

)9(),(),( 1 rwUrwCE 

ي کشاورزان ش به مخاطرهیباورذهنی و گرا
یـا گـرایش بـه    ينیاز به تعیین باور ذهنی و ترجیحات خطـر  يخطر يهاکارگیري مدل به

يمختلفی بـراي تعیـین بـاور ذهنـی و ترجیحـات خطـر              يهاروش. ي کشاورزان دارد  مخاطره
توان با برآورد احتماالت شخـصی یـا       ان را می  باورذهنی کشاورز . رس است کشاورزان در دست  

، قضاوت برپایه اجزاي 1در این راستا از سه روش اثرهاي بصري یا عینی         . ها تعیین کرد  ذهنی آن 
تـوان  ي کشاورزان مـی   براي تعیین گرایش به مخاطره    . شوداستفاده می  3و توزیع مثلثی   2کوچک

1
. Visual Impact Method

2
. Judgment Fractal Method

3
. Triangular Distribution Method
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ریزي ریاضی استفاده کـرد  ا برنامهینجی و هاي مبتنی بر اقتصادسا روشیهاي تجربی و   از روش 
ي حاضر بـراي تعیـین بـاور ذهنـی          در مطالعه ). 2007، الین و همکاران،     2007فالتن و الین،    (

و تعیین حـد بـاال و پـایین ضـریب     يکشاورزان از توزیع مثلثی، و براي تعیین ترجیحات خطر      
نفـري از کـشاورزان      35ي  هاز روش مبتنی بر تابع مطلوبیت براي یک زیر مجموع          يخطرگریز

. نمونه استفاده شد
.صورت زیر استچه گفته شد، مدل نهایی مورد استفاده در این مطالعه بهبا توجه به آن

)10(
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:زمان و مکان مطالعه
به دلیل این که شهرستان زرقان نقش مهمی در تولید محـصوالت کـشاورزي اسـتان فـارس                  

کنـد، بـه عنـوان    ود یک سوم از کل محصوالت کشاورزي استان فارس را تهیـه مـی  دارد، و حد  
براي رسیدن به اهداف تحقیق، آمار و اطالعات مورد نیاز بـا            . ي مورد مطالعه انتخاب شد    منطقه

نامه وي پرسشاطالعات مورد نیاز از راه تهیه. آوري شدجمع1استفاده از روش تحقیق پیمایشی
ریزي براي  ي الگوي برنامه  جا که تهیه  از آن . آوري گردید زارع جمع  200با  ي حضوري   مصاحبه

گیر است، و نتـایج حاصـل نیـز کـارآیی الزم را نـدارد، الزم       برداران نمونه بسیار وقت   تمام بهره 
بنـدي کـرد، و بـراي هـر گـروه یـک            همگـن طبقـه    يهابرداران نمونه را به گروه    است که بهره  

1
. Survey Research
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ـ با استفاده از تحلیـل خوشـه      ). 1378سلطانی و همکاران،    (ساخته شود   بردار نماینده   بهره ، 1یی
يهابعد از مشخص نمودن گروه    . بندي شدند مزارع به سه گروه کوچک، متوسط و بزرگ طبقه        

ستاده و میانگین منابع موجود هر گروه به دست آمد، و براساس آن براي –ضرایب دادههمگن،
ي نمونـه   هـا بـر اسـاس مزرعـه       تجزیه و تحلیل داده   . اخته شد ي نماینده س  هر گروه یک مزرعه   

در . ها براي کاربرد مدل بـود     افزون برآن، نیاز به دادهاي تاریخی و بازسازي آن        . صورت گرفت 
تاریخی مربوط به بازده ناخالص محصوالت نمونه از آمار جهاد کـشاورزي             يهااین راستا، داده  

کرد محصوالت نمونه از کشاورزان، با اسـتفاده  و عملاستان فارس جمع آوري گردید، و قیمت   
.از اطالعات جمع آوري شده، بر اساس توزیع مثلثی بازسازي و در مدل استفاده شد

نتایج و بحث
به علـت   . گرددي مزارع نماینده بیان می    آوري شده هاي جمع هاي داده در این قسمت ویژگی   

در جـدول   . هاي مزارع متوسط اشاره شده است     طوالنی و حجیم شدن این بحث تنها به ویژگی        
.ستاده مزارع متوسط نشان داده شده است-ماتریس داده1شماره 

1
- Cluster Analysis
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ستاده مزارع متوسط–ماتریس ضرایب داده). 1(جدول 
هاتیفعال

RHS ازیپ گوجه 
یفرنگ

ذرت چغندر قند گندم
هاتیمحدود

40391 1 1 1 1 1 )هکتار(ن یزم
78/18 23/6 18/4 65/1 74/2 01/2 ن یزميکار در آماده سازيروین

52/12)نفر روز( 3/8 2/6 77/0 57/1 01/1 ي کاشت کاردر مرحلهيروین
)نفر روز(

47/136 5/55 6/25 41/11 48/47 62/5
ي داشت کار در مرحلهيروین

)نفر روز(

98/74 7/65 6/81 78/0 2/18 72/0
برداشت يکار در مرحلهيروین

)نفر روز(
92/3363 5/350 8/725 5/642 8/420 5/315 )لوگرم در هکتاریک(کود ازت 

65/1844 2/230 5/225 2/217 3/260 3/221 لوگرم در یک(کود فسفات 
)هکتار

92/124 0 9/4 4/15 4/21 4/15 )لو گرم در هکتاریک(کود پتاس 

75/7 2/10 74/6 04/0 8/0 27/0 )ر هکتارتن د(یوانیکود ح

85/73 87/6 66/6 04/9 31/11 78/8 ساعت در (ینیخدمات ماش
62/88831)هکتار 11/17633 2/17793 3/12128 32/15081 42/7879 )مترمکعب در هکتار(آب 

هاي تحقیق داده: ماخذ

ي محـصول عمـده    5هاي مختلف بـراي     بازده ناخالص و ضرایب و محدودیت      1در جدول   
ن بـازده   یتـر بـیش . نشان داده شـده اسـت     ) فرنگی و پیاز  قند، ذرت، گوجه  درگندم، چغن (منطقه  

ن بـازده ناخـالص مربـوط بـه     یتـر هزار ریـال و کـم  17481ناخالص مربوط به محصول پیاز با       
نـشان داده شـده      2نتایج حاصل از حـل مـدل در جـدول           . هزار ریال است   5056قند با   چغندر

.است
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اساس بیش ترین کردن مطلوبیـت در سـطوح مختلـف           بر 2هاي زراعی مختلف جدول     طرح
51751بـا     3ن بازده ناخالص مربوط به طرح زراعـی         یتربیش. دست آمده است  گریزي به خطر

ها گندم در تمام طرح   . هزار ریال است   44378با   9ن مربوط به طرح زراعی      یترهزار ریال و کم   
بـا  . گـردد از الگوي زراعی حذف میها  ن سطح زیرکشت را داشت و پیاز در تمام طرح         یتربیش

سطح زیرکشت چغندر قنـد      يشود که با افزایش سطح خطرگریز     مالحظه می  2توجه به جدول    
. گرددیابد و در نهایت از الگوي کشت مدل حذف میو گوجه فرنگی کاهش می

و معادل اطمینان نیز نـشان      aبر اساس مقادیر مختلف پارامتر       يسطح خطرگریز  2در جدول   
يشود معادل اطمینان و سطح خطرگریـز      مشاهده می  2طور که در جدول     همان. ده شده است  دا

معـادل اطمینـان کـاهش       يدیگر دارند و بـا افـزایش سـطح خطرگریـز          ي معکوس با یک   رابطه
) معـادل اطمینـان   (يتـر مجموع پولی کـم    يبه عبارت دیگر با افزایش سطح خطرگریز      . ابدیمی

ایـن  . برسـد يانـداز خطـر   آمـد یـک چـشم     سان با پی  مطلوبیت یک الزم است تا زارع به سطح       
.نشان داده شده است1موضوع در نمودار 

يسطح زیرکشت، بازده ناخالص، معادل اطمینان و سطح ضریب خطرگریز). 2(جدول
مختلفیزراعيهاطرح

طرح زراعی
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

44620 4484844784 44378 4455944963 4504448036 4800051751 48659 48823 )الیهزار ر(بازده ناخالص 

27030 2739528126 29952 3177840187 3543140232 1281628887 30348 33270 )106(نان یمعادل اطم

14277 1172040232 2 2995226299 1826440200 1 64/0 46/0 41/0 )10-6(يزیب خطرگریضر
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)2(ادامه جدول 
)هکتار(ها تیفعال

35521 40311 40307 29312 34060 40320 40325 11810 12175 29342 40324 40322 گندم
47/0 36/0 39/0 59/0 50/0 30/0 26/0 55/0 55/0 0 68/0 71/0 چغندرقند

17930 17564 17564 17930 17930 17564 17199 33604 33970 23743 28491 27030 ذرت
0 0 0 0 0 0 0 3/0 3/0 66/0 37/0 39/0 یگوجه فرنگ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ازیپ

34151 35612 35247 32325 33786 36342 40391 40391 40391 40391 40391 40391
مجموع سطح 

رکشتیز
هاي تحقیقداده: ماخذ

گریزي و معادل اطمیناني میان سطح خطررابطه). 1(نمودار 

تقسیم شده   10-6و   106گریزي براي رسم نمودار به ترتیب در        خطرمعادل اطمینان و سطح     
در . دهـد کشاورزان نشان می   يسطح خطرگریز  4نمودار زیر تابع توزیع تجمعی را براي        . است
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معادل اطمینان و الگوي کشت بـرآورد و سـپس نمـودار رسـم     يابتدا براي هر سطح خطرگریز    
-ریـزي مطلوبیـت   میان برنامه  ییاین نمودار رابطه   .گر بازده ناخالص است   محور افقی بیان  . شد

شـود بـا افـزایش سـطح        همان طور که دیده می    . کندکارآیی و تحلیل کارآیی تصادفی ایجاد می      
.رودنمودار توزیع تجمعی به سمت چپ میيخطرگریز

يسطح خطرگریز4کارآیی در -ریزي مطلوبیتتابع توزیع تجمعی براي برنامه). 2(نمودار 

نهادهاگیري و پیشنتیجه
ریـزي  هاي زراعی براي استان فـارس بـا اسـتفاده از روش برنامـه             ي حاضر، طرح  در مطالعه 

از تابع مطلوبیت نمایی منفی استفاده شد که در آن مطلوبیت تابعی از             . کارا تعیین شد  -مطلوبیت
بازسـازي  . بـود هـاي مختلـف     زراعـی در حالـت     يهاگریزي و بازده ناخالص طرح    سطح خطر 

نتـایج نـشان داد کـه در تمـام سـطوح            . تاریخی براساس توزیع مثلثی صورت گرفـت       يهاداده
سـطح  يگندم در الگوي کشت مدل وجـود دارد، و بـا افـزایش مقـدار خطرگریـز        يخطرگریز

بازده 
ناخالص
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یابد و گوجه فرنگی در نهایـت از الگـوي کـشت مـدل حـذف      زیرکشت چغندر قند کاهش می  
نتـایج  . در هیچ سطحی از خطرگریزي پیاز وارد الگوي کشت مدل نگردیدافزون برآن،  . شودمی
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