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چکیده
کشاورزان همواره در معرض ریسکهای متفاوتی مانند نوسان قیمت محصوالت کشاورزی قرارگرفتهاند .لذا
شناسایی میزان ریسکگریزی کشاورزان در زمینهی تغییر قیمتها و لحاظ آن در بررسی اثرگذاریهای احتمالی
نوسان قیمتها بر الگوی بهینهی بهرهبرداری زمینهای زراعی ،امری مهم بهنظر میرسد .در این راستا ،در
مطالعه حاضر با استفاده از الگوی برنامهریزی ریاضی اثباتی ،به بررسی اثر نوسان قیمت محصوالت کشاورزی بر
واکنش کشاورزان شهرستان ساری در زمینهی انتخاب الگوی کشت مناسب برای دوره  2932-2931پرداخته
میشود .دادههای مورد نیاز شامل هزینه تولید سال زراعی مذکور و اطالعات قیمتی سالهای  ،2932-2931از
دادههای سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران استخراج شده است .برای تحلیل دادهها نرمافزار  GAMSمورد
استفاده قرار گرفته است .نتایج بررسی کاهش  05درصدی تا افزایش  05درصدی نوسان قیمت گویای آن است
که سطح کشت محصوالت ریسکیتر مانند پیاز آبی ،کلزای دیم و سیبزمینی آبی در صورت افزایش  05درصدی
نوسان قیمت ،بهترتیب حدود  4 ،21و  1درصد کاهش یافته درحالیکه محصوالت کمریسکتر مانند سویای دیم،
گندم دیم و جوی آبی بهترتیب نزدیک به  5/3 ،4و  5/9درصد با افزایش سطح کشت روبهرو میشوند .بنابر نتایج
تحقیق ،از بین محصوالت مورد بررسی گندم آبی در هر دو حالت افزایش و کاهش نوسان قیمت ،با کاهش سطح
کشت روبهرو شده است .از سویی کاهش نوسان قیمت بر سطح کشت محصوالتی مانند شلتوک و جو دیم تأثیری
نداشته درحالیکه برای دیگر محصوالت نتایج معکوسی در مقایسه با افزایش نوسان قیمت ،مشاهده شده است.
چنین نتایجی میتواند به درجه ریسکگریزی ،ماهیت دادهها و در واقع نسبت ریسک به بازدهی محصوالت
وابسته باشد .لذا ،برای رویارویی با اثرگذاریهای سوء نوسان قیمتها ،باید محصوالتی انتخاب شوند که کمترین
تغییرپذیری در آنها مشاهده شده است.
طبقهبندی C61, Q19 :JEL
واژگان کلیدی :برنامهریزی ریاضی اثباتی ،ریسک ،ضریب ریسکگریزی ،واکنش کشاورزان.
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مقدمه
بهدلیل اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورهای درحالتوسعه ،برای پایدار ماندن کشاورزی
بهعنوان یک منبع کسب درآمد و بهویژه تولید و تأمین مواد غذایی مورد نیاز ،بایستی بر میزان
منابع در اختیار کشاورز و عاملهای مؤثر بر تصمیمگیری تخصیص منابع تأکید شود
(وندیماگن .)4112 ،از سویی تولید و فروش محصوالت کشاورزی همواره با خطرهای چندی
روبهرو شده که این مسئله منجر به اهمیت توجه به ریسک در برنامهریزیهای کشاورزی شده
است .بر پایه مراجع گوناگون ،طبقهبندیهای مختلفی در زمینه ریسک محصوالت کشاورزی
مبتنی بر عامل ایجادکننده آن ،صورت گرفته است .برای مثال ،ریسکهای محتمل در این
بخش شامل ریسکهای شخصی ،نهادی ،مالی ،تولید و قیمت میباشد (هارداکر و همکاران،
 .)1991بهطور مسلّم وجود چنین ریسکهایی ناشی از شرایط طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی
محیط کشاورز میباشد.
با توجه به نا اطمینانی از شرایط آب و هوایی و همچنین قیمت محصوالت کشاورزی ،کشاورزان
اغلب پیشبینی مناسبی از درآمد خود در سال زراعی آتی ندارند .این مسئله نهتنها منجر به
تصمیمگیری نادرست در زمینهی تولید بهینه محصوالت در سال جاری میشود بلکه توانایی
آنان را در اجرای تعهدهای مالی در سالهای آتی با خطر روبهرو میسازد (هیزل و نورتون،
 .)1991لذا ،توجه کردن به عاملهای غیرقابل پیشبینی مانند قیمت محصوالت کشاورزی در
برنامهریزیهای کشاورزی ،ضروری مینماید.
برای پاسخگویی به نیازهای غذایی بشر و کسب درآمد مناسب از سوی کشاورزان ،بایستی
برنامهریزی مناسبی در زمینه تعیین الگوی کشت بهینه صورت گیرد .در اصل ،الگوی بهینه
مبتنی بر هدفهای مختلفی مانند بیشینهسازی بازدهی ناخالص برآورد میشود .اما اکثر نتایج
برآورد شده اختالف زیادی با شرایط واقعی کشاورزان دارد که گویای آن است مسائلی مانند
ریسک در آن لحاظ نشده است (هیزل و نورتون .)1991 ،بر این پایه و نظر به اینکه اثبات شده
کشاورزان در جهان و همچنین در مناطق مختلف ایران ریسکگریز بودهاند (اوگلتورپ1991 ،؛
گجنار و کاویک4111 ،؛ احسان و همکاران1891 ،؛ گلکارانمقدم1898 ،؛ رنجبر ملکشاه و
همکاران ،)1892 ،الزم است افزون بر هدفهایی مانند بیشینهسازی بازدهی ناخالص ،به
هدفهایی مانند کمینهسازی ریسک نیز توجه کرد.
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به همین دلیل ،شناسایی میزان ریسکگریزی کشاورزان و دخالت آن در الگوهای برنامهریزی
کشاورزی ،میتواند منجر به محاسبهی نزدیک به واقعیت توابع هزینه و درآمد کشاورزان و
تحلیل درستی از اثرگذاری سیاستهای وضع شده در این مقوله نیز شود .از جمله روشهایی
که منجر به واقعیسازی نتایج الگوهای برنامهریزی کشاورزی میشود ،رهیافت برنامهریزی
ریاضی اثباتی )PMP( 1بوده است (هاویت )1991 ،که متداخل کردن ریسک در آن بر
برتریهای آن افزوده است (پاریس و آرفینی.)4111 ،
برابر با گفتههای پیشین ،از جمله ریسکهای مطرح در کشاورزی ،ریسک قیمت (بازار)
محصوالت کشاورزی میباشد .قیمت محصوالت کشاورزی در سراسر جهان در سالهای مختلف
تغییرپذیریهایی متفاوتی داشته بهطوریکه گاهی قیمت بهحدی افزایش مییابد که بر
مصرفکنندگان اثر سوء بهجای میگذارد و گاهی تا حدی کاهش مییابد که درآمد کشاورزان
حتی جوابگوی هزینههای وی نیز نمیباشد .عاملهای چندی در نوسان قیمت محصوالت
کشاورزی اثرگذارند که از مهمترین آنها میتوان به تغییرپذیریهای فصلی عرضه محصوالت
کشاورزی ،وابسته بودن عرضه محصول به قیمتهای دوره پیش و انتقال نوسان قیمت بازارهای
جهانی به بازار داخلی اشاره کرد (نجفی و حاجیرحیمی .)1819 ،باور بر این است که قیمتها
راهنمای مناسبی برای تعیین الگوی مناسب تولید محصوالت بهشمار میروند .اما با این حال در
کشورهای در حال توسعه ،قیمتهای باالتر محصوالت همیشه قیمت مطلوب نمیباشد ،چرا که
با افزایش قیمت محصوالت ،بر قیمت محصوالت غیرکشاورزی ،هزینههای حملونقل و قیمت
نهادههای کشاورزی نیز افزوده میشود (هوکا و همکاران .)4112 ،قیمت مطلوب برای
کشاورزان ،قیمتی است که پایدار ی را در بازدهی حاصل از فعالیت آنان ایجاد کند .در این
راستا ،برای دستیابی به درآمد پایدارتر ،بایستی محصوالتی انتخاب شوند که در شرایط نوسان
قیمتها ،کمترین زیان را برای کشاورزان در پی داشته باشند.
با توجه به اهمیت بررسی اثرگذاریهای نوسان قیمت بر رفتار تولیدکنندگان و مصرفکنندگان،
این پژوهش بهدنبال بررسی اثرگذاریهای نوسان قیمت محصوالت کشاورزی (ریسک قیمتی)
بر الگوی کشت بهینه کشاورزان در شهرستان ساری میباشد .این شهرستان ،ساالنه تولیدکننده
محصوالت زراعی متنوعی میباشد و پس از شهرستانهای آمل و بابل ،بیشترین سطح کشت
محصوالت زراعی استان مازندران را به خود اختصاص داده است.
Positive Mathematical Programming
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بهطورکلی محصوالت زراعی در  1گروه اصلی غالت ،حبوبات ،محصوالت صنعتی ،سبزیها،
محصوالت جالیزی و گیاهان علوفهای تقسیمبندی میشوند .بر مبنای گزارش جهاد کشاورزی
استان مازندران پیرامون سطح کشت محصوالت گروههای یاشده در سال زراعی 1891-1894
در شهرستان ساری ،گروههای غالت ،گیاهان علوفهای ،محصوالت صنعتی و سبزیها بهترتیب با
حدود  1 ،9 ،11و  2درصد ،بیشترین سطح کشت را به خود اختصاص دادهاند .لذا ،بررسی
تغییرپذیریهای الگوی کشت و تعیین برنامه بهینه بهرهبرداری از گروههای یادشده ،ضروریتر
مینماید .بههمین منظور ،در هر یک از گروههای یادشده محصوالتی که سطح کشت باالتری را
به خود اختصاص داده و همچنین دادههای هزینه تولید آنها در شهرستان ساری در سال زراعی
 1891-1894کاملتر بوده است ،گزینش شدهاند .بهطوریکه از گروه غالت ،گندم ،جو و
شلتوک ،گروه محصوالت صنعتی ،سویا و کلزا و از گروه سبزیها ،پیاز و سیبزمینی دادههای
کاملتر و اغلب سطح کشت شایانمالحظهتری را به خود اختصاص دادهاند که در این پژوهش
نیز مورد بررسی قرارگرفتهاند .ازآنجاکه دادههای هزینه تولید گروه گیاهان علوفهای در
شهرستان ساری با نواقصی همراه بوده است ،از لحاظ آنها در الگوی پیشنهادی خودداری شده
است.
در استان مازندران و شهرستان ساری نیز ریسک قیمت و دیگر ریسکها اثرگذاریهای
نامطلوبی را در درآمد کشاورزان و همچنین سطح کشت این محصوالت ایجاد کرده است .برای
مثال تغییرپذیریهای سطح کشت محصوالت مورد بررسی در این پژوهش ،در دوره -1894
 1891در شکل  1قابل مشاهده است .همانگونه که مالحظه میشود محصوالتی مانند گندم
دیم ،سویا دیم ،جو دیم و کلزا دیم از جمله محصوالتی هستند که سهم آنها از الگوی کشت در
سالهای مورد بررسی شاهد نوسانهایی بوده است که یکی از دالیل آنها میتواند تغییرپذیری-
های قیمتی محصوالت یادشده و همچنین اثرپذیری از قیمت دیگر محصوالت باشد .البته
روشن است تغییر سطوح کشت نمایش داده شده ،تنها بهدلیل تغییرپذیریهای قیمتی نبوده و
از دیگر عاملها مانند ریسک عملکرد ،قیمت نهادهها و میزان دسترسی به آنها ،ریسکهای
شخصی و نهادی نیز متأثر بوده که در این تحقیق بهطورخاص به بررسی تأثیر تغییرپذیریهای
قیمتی محصوالت مورد بررسی با فرض ثابت بودن دیگر شرایط پرداخته میشود.
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شکل ( )1روند تغییرپذیری سطح کشت گیاهان زراعی مورد بررسی در شهرستان ساری در دوره
.1931-1931

پیرامون بررسی تأثیر انواع ریسکها بهویژه ریسک قیمت بر الگوی بهینه کشت ،بررسیهای
مختلفی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است .برای مثال دانشور کاخکی و کهنسال
( )1811به بررسی تأثیر تغییر قیمت محصوالت کشاورزی بر الگوی کشت در خراسان
پرداختند .آنان با استفاده از دادههای سالهای  1811تا  1818در قالب روش رگرسیون ،به
بررسی تأثیر قیمت های اسمی و واقعی بر سطح زیر کشت محصوالت اساسی این استان
پرداختهاند .نتایج آنان نشان داد تغییر قیمتها بر الگوی کشت محصوالت زراعی منطقه تأثیر
محسوسی داشته است.
همچنین در پژوهشی دیگر در استان خراسان ،آماده و همکاران ( )1891به بررسی تأثیر قیمت
محصوالت و نوسانهای آن بر انتخاب الگوی کشت این استان با استفاده از روش برنامهریزی
خطی موتاد ،1پرداختند .نتایج بررسی آنان نشان داد ،قیمت به تنهایی نمیتواند جایگاه یک
محصول را در الگوی کشت تعیین کند .دلیل عمده این مسئله خروج گیاهان زراعی دارای
قیمت تضمینی (گندم) از الگوی کشت همراه با کاهش درآمد مورد انتظار میباشد.
)Minimization of Total Absolute Deviations. (MOTAD
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محمدیان و همکاران ( )1892در پژوهشی تأثیر کاهش نوسان قیمت برنج را در نتیجهی وجود
بورس کاال بر الگوی کشت برنج در منطقه گنبد-مینودشت در استان گلستان ارزیابی کردند.
الگوی مورداستفاده آنان موتاد بوده است .آنان کاهش نوسان قیمت از  1تا  11درصد را بررسی
و ارزیابی کردند .نتایج نشان داد ،کاهش نوسان قیمت برنج موجب افزایش سطح کشت آن
میشود اما با کاهش بیشتر نوسان قیمت ،سطح کشت برنج دوباره کاهش مییابد که این مسئله
به میزان ریسکگریزی نیز وابسته است.
محمودی و صبوحی ( )1891در پژوهش خود به بررسی تأثیر ریسک بر انتخاب الگوی کشت
بهینه گیاهان زراعی روستای جابان شهرستان دماوند پرداختند .آنان با توجه به اینکه
نوسانهای قیمت محصول و نهادهها (ریسک قیمتی) و نوسانهای مربوط به عملکرد (ریسک
عملکرد) همگی به درآمد منتقل میشود ،نوسانهای درآمد را بهعنوان شاخص ریسک در نظر
گرفتند .همچنین برای بررسی ریسک درآمد بر الگوی کشت از الگوی برنامهریزی ریاضی
ریسکی درجهدو 1استفاده کردند .نتایج گویای آن بود که الگوی کشت بهینه نسبت به
تغییرپذیریهای ریسک واکنش نشان میدهد این مسئله بهویژه در مورد محصوالت لوبیا و
سیبزمینی در کشت بهاره قابل مشاهده است ولی ترجیح ریسک کشاورزان ،در الگوی کشت
گندم تأثیر شایان مالحظهای ندارد .در سطوح پایینتر درآمد ،کشاورزان بیشتر به کشت
سیبزمینی که در سالهای اخیر وضعیت بازار مناسبی داشته گرایش دارند.
در مطالعهای دیگر یادگار ( )1898به بررسی تغییر سطح زیرکشت گیاهان زراعی منتخب
استان کردستان نسبت به تغییرپذیریهای قیمت و اقلیم پرداخته است .پس از محاسبه قیمت-
ها و عملکردهای انتظاری با استفاده از دادههای سریزمانی استانی ،توابع واکنش سطح
زیرکشت برای گیاهان زراعی عمده استان کردستان یعنی گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی ،جو
دیم و نخود دیم بهصورت سیستم معادلههای  SUREبرآورد شد .بنابر نتایج آنان ،افزایش سود
انتظاری محصول موجب افزایش سطح زیرکشت آن محصول میشود .درحالیکه با افزایش
واریانس سود انتظاری هر محصول ،سطح زیرکشت آن محصول کاهش مییابد .درنهایت اینکه،
تغییر سود و واریانس سود یک محصول بر میزان کشت دیگر محصوالت نیز اثرگذار است.
فافکمپس ( )4111به بررسی رفتار کشاورزانی که تحت تأثیر ریسک قیمت ایجادشده در نتیجه
نوسانهای قیمت قرار میگیرند پرداخت و راهکارهای رویارویی با آن را ارائه کرد که از آن
Quadratic Risk Programming

1
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جمله میتوان به دخالت دولت ،بیمه محصوالت و تنوع کشت برای کاهش میزان ریسک ،اشاره
کرد.
آرفینی و دوناتی ( )4111با توجه به اهمیت قیمت نهادهها و محصوالت در تصمیمگیریهای
کشاورزان ،با بهرهگیری از روش  PMPبه طراحی الگویی با قیمتهای درونزا پرداختند و آنگاه
اثرگذاری تغییرپذیری قیمت همزمان و غیر همزمان هر یک محصوالت را بررسی و ارزیابی
کردند .بنابر نتایج آنان تغییرپذیری همزمان قیمتها تأثیر بیشتری بر تولید و تقاضای
محصوالت بهجای میگذارد.
در پژوهشی دیگر کورتیگنانی و سورینی ( )4119با استفاده از روش  PMPبه بررسی
اثرگذاریهای تغییرپذیری قیمت محصول و همچنین قیمت و میزان آب مصرفی بر پذیرش
روشهای کمآبیاری در منطقهای در مدیترانه پرداختند .نتایج نشان داد تغییرپذیری قیمت
محصول و میزان آب در دسترس بر انتخاب فناوری یادشده مؤثر بوده ،درحالیکه افزایش قیمت
آب تأثیر چندانی ندارد.
1
کی و همکاران ( )4118با استفاده از الگوی بلمن  ،به بررسی تأثیر نوسان عملکرد و قیمت بر
الگوی کشت کشاورزان پرداختند .محصوالت مدنظر آنان سویا و ذرت و هدف آنان بررسی و
ارزیابی تأثیر نوسان قیمت و عملکرد ذرت بوده است .آنان دو دوره  1و  4ساله کشت را مورد
ارزیابی قراردادند .برای مثال در دوره  1ساله ،نتایج آنان گویای آن بود هنگامی که نوسان
قیمت ذرت باالتر (بیشتر از  111درصد) و نوسان عملکرد پایین (کمتر از  49درصد) باشد ،تنها
ذرت در الگوی کشت قرار میگیرد اما هنگامی که نوسان قیمت پایینتر (کمتر از  111درصد)
و نوسان عملکرد باالتر باشد (تا  11درصد) ،تنها محصول سویا در الگوی کشت قرار میگیرد و
در دیگر شرایط موردبررسی ،ترکیبی از دو محصول در الگو قرارگرفته است.
لمان و همکاران ( )4112به بررسی تأثیر اقلیم و ریسک قیمت بر مدیریت زمینهای کشاورزی
غرب سوئیس پرداختند .برای دستیابی به این هدف از یک مدل در سطح کشتزار
زیستمحیطی در قالب الگوریتم ژنتیک 4استفاده کردند .تابع هدف کشاورزان معادل قطعیت در
نظر گرفتهشده است که در آن نهتنها میانگین درآمد ،بلکه نوسان درآمد نیز قابلبررسی بوده
است .بنابر نتایج آنان معادل قطعیت بهدستآمده در شرایط نوسان قیمتها بیشتر از
تغییرپذیری اقلیم بوده است.
Bellman Equation
Genetic Algorithm

1
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با توجه به نتایج بررسیهای داخلی و خارجی مورد اشاره باال ،بررسی تغییرپذیری قیمت
محصوالت کشاورزی از دیدگاههای مختلف و با استفاده از روشهای گوناگون مورد توجه قرار
گرفته است .بهطوریکه در بررسیهای داخلی از روشهای اقتصادسنجی و الگوهای برنامهریزی
ریاضی مانند موتاد و ریسکی درجهدو در قالب الگوهای برنامهریزی ریاضی هنجاری)NMP( 1
استفاده شده است؛ اما در بررسیهای خارجی از روشهایی مانند الگوی بهینهسازی پویای بلمن
و  PMPنیز استفاده شده است.
در این زمینه الزم به یادآوری است نتیجه بهدست آمده از الگوهای  NMPبا رفتار واقعی
کشاورزان فاصله داشته و این مسئله بهنوبهی خود منجر به انحراف محسوسی در پیشبینی
اثرگذاری سیاستها میشود .در این زمینه ،برای حل مشکل یادشده ،الگوهای  PMPکه برآورد
اولیهی آن بر مبنای سطوح مشاهدهشدهی فعالیتها در سال پایه است ،توسعه یافتهاند .الگوی
ساختهشده با این روش ،قادر به توضیح بهتر اثرگذاریهای تغییرپذیری شرایط حاکم بر محیط
فعالیت زراعی کشاورز و اعمال سیاستها میباشد (هاویت.)1991 ،
با توجه به اهمیت ارائهی الگویی که بیانگر شرایط واقعی کشاورزان باشد و همچنین لزوم
شناسایی نگرش کشاورزان نسبت به عاملهایی مانند قیمت محصوالت ،این پژوهش با استفاده
از الگوی  PMPبهدنبال بررسی و ارزیابی واکنش کشاورزان در زمینهی الگوی کشت در مقابل
تغییرپذیری قیمت محصوالت کشاورزی در شهرستان ساری میباشد.

روش تحقیق
این پژوهش به پیشبینی اثرگذاریهای نوسان قیمت محصوالت کشاورزی بر الگوی کشت
بهینه بهرهبرداران گیاهان زراعی در شهرستان ساری میپردازد.
از جمله بررسیهایی که عامل ریسک را در تصمیمگیری اقتصادی و بهویژه برنامهریزی زراعی
مورد توجه قرار دادهاند نتیجه بررسی مارکویتز ( )1914در زمینه الگوی ریسک-بازدهی ،فروند
( )1911پیرامون برنامهریزی ریسکی درجهدوم ،بهکارگیری برنامهریزی با محدودیتهای
تصادفی 4توسط چارنز و کوپر ( )1919و همچنین کاربرد الگوی موتاد ،الگوی موتاد-هدف،8
رهیافت فوکوس-الس ،2برنامهریزی خطی جداییپذیر ،1ریسک نهایی محدود شده 1و بسیاری از
1

)Normative Mathematical Programming (NMP
Chance-Constrained Programming
3
Absolute Deviation of Mean
4
Focus- loss
5
Separable Linear Programming
6
The Marginal Risk Constrained Linear Programming
2
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الگوهای دیگر در بررسی هیزل و نوترون ( )1991میباشد .اما از آنجاکه مدلهای یادشده نیز
بر مبنای مدلهای هنجاری طراحی شدهاند لذا نتایج آنان با نتایج واقعی محیط فعالیت کشاورز
انحراف فراوانی دارد .در زمینه حل مشکل یادشده ،هاویت ( )1991الگوی  PMPرا معرفی کرد.
با توجه به اهمیت لحاظ ریسک در تحلیل رفتار کشاورزان ،در این پژوهش از یافته جدید آراتا و
همکاران ( )4112که قابلیت منظور کردن ریسک در مدل  PMPو برآورد ضریب ریسکگریزی
را در قالب مدل دوگان 1را فرآهم آورده ،استفاده میشود.
رهیافت  PMPبرای برآورد الگوی کشت ،روشی است که در آن تابع هزینه غیرخطی با توجه به
سطوح تولید مشاهده شده ،برآورد میشودد و اجازه میدهد تا رفتار واقعی کشاورزان در مقابل
تغییرپذیریهای پارامترها پیرامون اختصاص نهادهها برسی و ارزیابی شود .این روش بهگونهای
است که در آغاز با توجه به سطوح تولید مشاهده شده ،قیمت سایهای منابع و محصوالت
محاسبه شده و در مرحله بعد با تشکیل تابع هزینه غیرخطی ،نتایج پایه برآورد میشود .سپس
برای بررسی اثرگذاری سیاستها ،مدل غیرخطی برآورد شده استفاده میشود (هاویت.)1991 ،
با اینکه بررسیهای زیادی با توجه به رهیافت  PMPانجام شدهاست ولی برابر با بررسیهای
انجام گرفته ،بررسیهای کمی وجود دارد که در آن ریسک در مدلهای  PMPلحاظ شده باشد
(پاریس و آرفینی4111 ،؛ پیتساکس و روزاکیس4111 ،؛ سورینی و کورتیگنانی4114 ،؛ آراتا و
همکاران.)4112 ،
نخستین پژوهشی که در آن ریسک در مدل  PMPدر نظرگرفته شد ،توسط پاریس و آرفینی
( )4111انجام شد .اما ریسک لحاظ شده توسط آنان ،بر پایه ضریب ریسکگریزی مطلق برونزا
بوده است .بهعبارتی ،ضریب ریسکگریزی لحاظ شده در این صورت بر پایه یک فرض اولیه و
یا محاسبات گذشته بوده است .اما آراتا و همکاران ( )4112مدلی را طراحی کردند که ضریب
ریسکگریزی با استفاده از روش واسنجی (کالیبراسیون) در قالب مدل دوگان در مدل PMP
قابل برآورد بوده و از آنجاکه این ضریب نشاندهندهی ترجیحهای واقعی کشاورزان مورد بررسی
میباشد ،لذا پیشبینی رفتار کشاورزان در مقابل تغییرپذیریهای احتمالی در پارامترهای مدل،
نیز به واقعیت نزدیک خواهد بود .الگوی پیشنهادی آراتا و همکاران ( )4112شامل دو مرحله
میباشد :مرحله برآورد و مرحله شبیهسازی .در این روش مراحل برآورد خطی (مرحله اول
الگوی هاویت )1991 ،و محاسبه معادله غیرخطی (مرحله دوم الگوی هاویت ،)1991 ،با
Duality model

1
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استفاده از الگوی دوگان بیشینهسازی مطلوبیت کشاورزان ادغام میشود .الزم به یادآوری است
ریسک در الگوی مربوطه ،با استفاده از رهیافت واریانس -کواریانس لحاظ شده است .با توجه به
الگوی معرفی شدهی آنان ،قیمت سایهای منابع و محصوالت ،تابع هزینه غیرخطی و ضریب
ریسکگریزی مطلق کشاورزان قابل برآورد است .الگوی پیشنهادی آنان در قالب رابطههای 1-2
بیان شده است:
1
~
() 1
u u  y b  c x   x     x Vx  E P  x
() 4
() 8
() 2

2
~
c  Vx  Ay    E P
c    Qx  u



Min

u , y , , ,Q

subject to

y≥0, λ≥0, α≥0

که در آن سطوح فعالیت مشاهده شده (سال پایه) c ،بردار هزینه تولیدد هدر واحدد محصدول،
) ( Eبردار قیمتهای انتظاری Q ،ماتریس هزینه غیرخطی کشداورزان u ،انحدراف هزینده غیدر
خطی کشتزار از تابع هزینه متدداول (هزینده خطدی) b ،بدردار مندابع در دسدترس A ،مداتریس
ضریبهای فنی V ،ماتریس واریانس-کواریانس قیمدت محصدوالت و  αضدریب ریسدکگریدزی
مطلق کشاورزان است (آراتا و همکاران . )4112 ،همچنین  yو  λبهترتیدب نشداندهندده بدردار
قیمت سایهای منابع و محدودیت واسنجی و  εنیز معرف عدد بسیار کوچک میباشد (پداریس و
هاویت.)1999 ،
تابع هدف ( )1شامل کمینهسازی مجذور انحراف هزینه غیرخطی کشتزار از تابع هزینه متداول
(  )u'uو تابع دوگان مسئله بیشینهسازی مطلوبیت انتظاری کشاورز میباشد .محدودیت 4
بیانگر شرط اقتصادی باالتر بودن هزینه نهایی از درآمد نهایی میباشد و محدودیت  8رابطه بین
هزینه نهایی تابع هزینه خطی و غیرخطی کشاورز را نشان میدهد .این محدودیت موجب قابل
محاسبه شدن  λبرای هر محصول نیز میشود .استفاده از محدودیت  4موجب ادغام دو مرحله
اول (برآورد خطی و محاسبهی تابع هزینهی غیرخطی) الگوی  PMPمیشود .این روش برتری-
هایی نیز در پی دارد که شامل لحاظ نکردن محدودیت واسنجی و قابلیت برآورد همزمان قیمت
سایهای منابع و فعالیتها ،ماتریس ضریبهای تابع هزینه درجهدوم  ،انحراف از تابع هزینه و
ضریب ریسکگریزی مطلق میباشد .الزم به یادآوری است ضریب ریسکگریزی مربوطه،
ریسکگریزی مطلق ثابت میباشد (تابع مطلوبیت نمایی منفی درنظر گرفته شد).
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با استفاده از برآوردهای انجام شده مبتنی بر رابطههای  1تا  ،2یک الگوی غیرخطی برای
بررسی اثرگذاریهای نوسانهای قیمتی در قالب رابطههای  1-1طراحی میشود (آراتا و
همکاران.)4112 ،
() 1
() 1
() 1

1
1
~Max EU 
~(p  = E
p) x - x Q̂x - û x - ̂xVx
2
2
Subject to
Ax  b
x≥0

که در آن  xتنها متغیر تصمیم و نشاندهنده سطح زیرکشت اختصاص یافته به محصوالت
میباشد ، .و با توجه رابطههای  1تا  2برآورد گشته و ) ( A ،V ،Eو  bپارامترهای برونزا
میباشند .تابع هدف ( )1مربوط به بیشینهسازی مطلوبیت انتظاری (معادل قطعیت)
تولیدکنندگان که معادل کسر هزینه غیرخطی و ریسک از درآمد کل میباشد .محدودیت  1نیز
به میزان در دسترس هر یک از نهادهها مربوط میشود.
با توجه به الگوی معرفی شده ،میتوان واکنش کشاورزان را در رویایی با نوسانهای قیمتی
ایجادشده در قیمت محصوالت کشاورزی بررسی کرد .الزم به یادآوری است منطقه مورد نظر
برای دستیابی به هدف یاد شده ،شهرستان ساری میباشد .برای این منظور از پرسشنامههای
هزینه تولید تکمیلشده توسط جهاد کشاورزی استان مازندران در این شهرستان در سال زراعی
 1891-1894استفاده شده است .منابع مورد نیاز برای کشت و تولید محصوالت زراعی نیز
شامل محدودیت زمین ،کود ،سم ،نیروی کار ،آب ،ماشینها و ادوات کشاورزی و سرمایه در
اختیار کشاورزان میباشد .گیاهان زراعی مورد بررسی نیز بر حسب سطح کشت و همچنین در
دسترس بودن دادههای مورد نیاز ،شامل شلتوک ،گندم آبی و دیم ،جو آبی و دیم ،سویا دیم،
کلزا دیم ،سیبزمینی آبی و پیاز آبی میباشد .همچنین برای تشکیل ماتریس واریانس-
کواریانس ،سری زمانی قیمتهای محصوالت یادشده مورد نیاز است که بهاین منظور ،قیمت-
های ساالنه فروش محصوالت کشاورزی برابر با آمار جهاد کشاورزی مازندران در سالهای
 1891-1894استفاده شده است.
پس از جمعآوری دادههای مورد نیاز ،بهدلیل غیرخطی بودن رابطههای شماره  1و  ،1از
نرمافزار  GAMSبرای برآورد نتایج استفاده شده است .همچنین برای بررسی تأثیر نوسان
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قیمت محصوالت کشاورزی ،کاهش  11درصدی تا افزایش  11درصدی نوسان قیمت از طریق
تغییر ماتریس واریانس-کواریانس اعمال شده است.

نتایج و بحث
در این پژوهش برای بررسی و ارزیابی تأثیر نوسان قیمت محصوالت کشاورزی بر الگوی بهینه
بهرهبرداری از محصوالت زراعی در شهرستان ساری ،الگوی  PMPاستفاده شده است.
سناریوهای مختلف نوسان قیمت از کاهش  11درصدی تا افزایش  11درصدی آن مدنظر بوده
است.
در جدول  1الگوی کشت رایج برای محصوالت زراعی منتخب در این پژوهش که در واقع پاسخ
الگوی پایه  PMPنیز میباشد ،ارائه شده است .از بین گیاهان زراعی مورد بررسی ،شلتوک ،جو
دیم ،گندم دیم و کلزا دیم بهترتیب با سهم  11 ،42 ،11و  1درصد ،بیشترین سطح کشت را
در سال زراعی  1891-1894به خود اختصاص دادهاند .پیشبینی میشود سطوح کشت یادشده
با تغییرپذیری محیط فعالیت مانند تغییرپذیری قیمت محصوالت زراعی ،دچار تغییر شود که
در ادامه به بررسی اثرات آن پرداخته میشود.
جدول ( )1الگوی کشت موجود گیاهان زراعی منتخب در سال زراعی 1931-1931
سطح کشت موجود (هکتار)
گندم آبی

224/3

گندم دیم

3740/8

جو آبی

728/3

جو دیم

9234/1

سیبزمینی آبی

280/6

کلزا دیم

2065/1

شلتوک

21787/7

سویا دیم

99/6

پیاز آبی

7/1

سطح کشت کل

38167/6

معادل قطعیت (میلیارد ریال)

1387/8

منبع :جهاد کشاورزی استان مازندران ( )1892و محاسبات تحقیق

یکی از اجزاء مهم الگوی برنامهریزی معرفی شده ،ضریب ریسکگریزی بوده است که در مرحله
اول روش  ،PMPمورد محاسبه قرار گرفت .از آنجاکه تأثیر نوسان قیمت به ضریب
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ریسکگریزی وابسته است لذا هرچه این ضریب باالتر باشد ،تأثیر نوسان قیمتها بر الگوی
کشت بیشتر میشود .بنابر نتایج ،ضریب ریسکگریزی (ریسکگریزی مطلق ثابت) ،برای
شهرستان ساری معادل  1/18 ×11 -9محاسبه شده است (درصورتی که واحد قیمتها به هزار
تومان و واحد سطح به هکتار باشد).
نتایج تأثیر نوسان قیمتها در بازه کاهش  11درصدی تا افزایش  11درصدی ،در شکل  4قابل
مشاهده است .شکل یادشده نشاندهندهی مقایسه درصد تغییر سطح کشت هر یک از گیاهان
نسبت به سطح کشت گزارش شده در سال زراعی  1891-1894از سوی جهاد کشاورزی استان
مازندران میباشد .همانگونه که مشاهده میشود ،درصد تغییرپذیری سطح کشت پیاز آبی
نسبت به دیگر گیاهان زراعی هم در سناریوی افزایش و هم در سناریوی کاهش نوسان قیمت،
نسبت به دیگر محصوالت مورد بررسی بیشتر میباشد .بهطوریکه با کاهش بیشتر نوسان
قیمت ،سطح کشت پیاز آبی در حال افزایش است درحالیکه افزایش نوسان قیمتها موجب
کاهش سطح کشت این محصول میشود .این نتیجه گویای ریسکی بودن این محصول نسبت
به دیگر محصوالت میباشد.
کلزای دیم و سیب زمینی آبی از دیگر محصوالت هستند که با کاهش نوسان قیمت ،سطح
کشت آنها افزایش و با افزایش نوسان قیمتها ،با کاهش سطح کشت رو به رو شدهاند .در این
زمینه مالحظه میشود کلزای دیم در سناریوهای کاهش نوسان قیمت ،درصد تغییر کمتری
نسبت به سیبزمینی دارد ولی در سناریوهای افزایش قیمت ،تغییر بیشتری پیدا میکند.
شلتوک و جوی دیم از جمله محصوالتی بوده که سطح کشت آنها در حالت کاهش نوسان
قیمتها ثابت مانده درحالیکه با افزایش سطح قیمتها ،سطح زیرکشت آنها کاهش مییابد .در
این زمینه درصد کاهش سطح کشت شلتوک از جوی دیم بیشتر بوده بهطوریکه در سناریوی
افزایش  11درصدی نوسان قیمتها ،سطح کشت شلتوک و جوی دیم بهترتیب  9/81و 4/19
درصد کاهش مییابد.
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شکل ()1مقایسه درصد تغییرپذیریهای سطح کشت گیاهان زراعی در سناریوهای کاهش 01
درصدی تا افزایش  01درصدی نوسان قیمتها

بنابر نتایج ،هر دو سناریوی کاهش و افزایش نوسان قیمت موجب کاهش سطح کشت محصول
گندم آبی میشود .بنابر بررسیهای انجام گرفته ،سود این محصول نسبت به دیگر محصوالت
کمتر بوده و این مسئله تأثیر زیادی بر این نتیجه داشته است .بهطوریکه حتی با کاهش
نوسان قیمتها ،نسبت ریسک به بازدهی آن باال بوده و در نتیجه منجر به کاهش سطح کشت
این محصول میشود .از سوی دیگر از آنجاکه منابع تولید هر منطقه محدود بوده و در این
پژوهش ،نیز منابع مورد استفاده در سال پایه ،تاحدودی بهعنوان منابع در اختیار کشاورزان
شهرستان ساری لحاظ شده است ،لذا افزایش سطح کشت برخی گیاهان زراعی ،منجر به
کاهش کشت دیگر گیاهان زراعی میشود که البته این مسئله به ماهیت الگو و دادهها نیز
مرتبط میباشد.
از بین دیگر گیاهان زراعی مورد بررسی ،سویا دیم ،گندم دیم و جوی آبی از جمله گیاهانی
هستند که سطح کشت آنها با کاهش نوسان قیمتها کاهش مییابد در حالی که افزایش سطح
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قیمتها منجر به افزایش سطح کشت آنها میشود .نتیجه میتواند هم به دلیل پایینتر بودن
سود این محصوالت در شهرستان ساری نسبت به دیگر محصوالت مورد بررسی باشد و هماینکه
چنین نتیجهای از دادههای ماتریس واریانس-کواریانس ناشی میشود .در واقع میتوان گفت
محصوالتی که با افزایش نوسان قیمتها ،افزایش مییابند محصوالتی کمریسکتر میباشند .از
آنجا که نوسان قیمتها از طریق تغییر ماتریس واریانس-کواریانس اعمال شده است ،لذا میزان
ریسک هر محصول (واریانس) و همچنین همبستگی آن با دیگر محصوالت در نتایج بهدست
آمده بیاثر نمی باشد .برای مثال ،اینکه محصوالت پیازآبی ،کلزای دیم و سیبزمینی آبی در
فرآیند افزایش نوسان قیمت ،با کاهش سطح کشت روبهرو میشوند نهتنها بهدلیل واریانس
باالی آنهاست ،بلکه این نتیجه با همبستگی مثبت باالی آنها با یکدیگر نیز بیارتباط نیست .در
مقابل ،افزایش سطح کشت محصوالتی مانند گندم آبی ،گندم دیم ،سویا آبی و جوی آبی در
شرایط افزایش نوسان قیمتها ،بهدلیل همبستگی منفی باالی این محصوالت با دیگر
محصوالت و همچنین نسبت شایان پذیرش ریسک به بازدهی برای این محصوالت میباشد .در
واقع در صورت همبستگی منفی بین دو گروه محصوالت یاد شده ،هنگامی که نوسان قیمت
کاهش یابد ،در واقع این همبستگی منفی شدیدتر میشود و بهعبارتی هزینه ریسک کاهش
یافته و لذا بهطورمسلّم سطح کشت محصوالت گندم آبی و دیم ،جوی آبی و سویای دیم کاهش
مییابد.
بهطور کل در شرایط کاهش نوسان قیمتها ،مجموع سطح کشت محصوالت زراعی منتخب در
شهرستان ساری باالتر از کل سطح کشت در شرایط افزایش نوسان قیمتها میباشد
بهطوریکه سطح کشت در حالت کاهش  11درصدی نوسان قیمت از  89119هکتار به
 81914هکتار در شرایط افزایش  11درصدی نوسان قیمت میرسد.
با توجه به شکل  ،8با نوسان قیمتها بهطورمسلّم میزان معادل قطعیت الگوی کشت شهرستان
ساری دچار تغییرپذیریهایی میشود بهطوریکه با افزایش نوسان قیمتها ،معادل قطعیت
کاهش و کاهش نوسان قیمت ،منجر به افزایش آن میشود .در شرایط افزایش  11درصدی
نوسان قیمتها ،معادل قطعیت حدود  9/1درصد کاهش یافته که هم بهدلیل تغییر ارقام
ماتریس واریانس-کواریانس و هم تغییر الگوی کشت بوده است .در شرایط کاهش نوسان
قیمتها ،از آنجا که میزان تغییرپذیریهای الگوی کشت نسبت به سناریوهای افزایش قیمت،
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کمتر بوده لذا معادل قطعیت نیز کمتر تغییر میکند .اما در سناریوهای نوسان بیشتر ،فاصله
بین درصد تغییرپذیریهای معادل قطعیت در دو سناریوی متناظر بیشتر میشود.

شکل ( )9مقایسه درصد تغییرپذیریهای معادل قطعیت در سناریوهای کاهش  01درصدی تا افزایش
 01درصدی نوسان قیمتها

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر نوسان قیمت محصوالت کشاورزی بر الگوی کشت محصوالت
منتخب در شهرستان ساری بوده است .برای دستیابی به این هدف ،الگوی برنامهریزی ریاضی
اثباتی ریسکی مورد استفاده قرار گرفتهاست .در این الگو ،ضریب ریسکگریزی مطلق ثابت و
همچنین تابع هزینه درجهدو ،بهصورت درونزا با استفاده از رهیافت دوگان ،محاسبه شده است.
پس از مدلسازی الگوی  ،PMPبرای لحاظ نوسان قیمتها ،از تغییر ماتریس واریانس-
کواریانس بهره گرفته شده است بهطوریکه نوسان قیمتها معادل انحراف معیار قیمتها در
نظر گرفته شد .الزم به یادآوری است انحراف قیمتها در بازه کاهش  11درصدی تا افزایش 11
درصدی مدنظر بوده است .بنابر نتایج ،با افزایش نوسان قیمتها ،سطح کشت محصوالت
ریسکیتر مانند پیاز آبی ،کلزای دیم ،سیبزمینی آبی ،گندم آبی ،شلتوک و جوی دیم کاهش
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مییابد که بیشترین تغییرپذیریهای مربوط به محصوالت پیاز آبی و شلتوک میباشد .با این
حال برای برخی محصوالت ،مشاهده شده با افزایش نوسان قیمتها ،سطح کشت آنها افزایش
مییابد که میتواند بهدلیل همبستگی منفی باالی این محصوالت با دیگر محصوالت باشد.
گندم دیم ،جوی آبی و سویای دیم از این دسته محصوالت میباشند .در واقع هرچه همبستگی
بین دو گروه کاال منفیتر باشد ،بهمعنی کاهش هزینه ریسک بوده و این مسئله موجب اضافه
شدن به تابع هدف میشود.
بررسی سناریوهای کاهش نوسان قیمتها گویای مشاهده نتایج غیرقرینهای با نتایج افزایش
نوسان قیمتها ،میباشد .بهاین صورت که ،با اینکه محصولی مانند گندم آبی در فرآیند افزایش
نوسان قیمتها ،با کاهش کشت روبهرو شده است این نتیجه با کاهش نوسان قیمتها نیز
پایدار مانده و تنها درصد تغییرپذیری آن کاهش یافته است .همچنین سطح کشت گیاهانی
مانند شلتوک و جوی دیم با کاهش نوسان قیمتها ،تاحدودی ثابت مانده است .اما برای
محصوالت پیاز آبی ،کلزای دیم ،سیب زمینی آبی ،جوی آبی ،گندم دیم و سویای دیم ،نتایج
قرینهای بهدست آمده است .بهطوریکه سطح کشت پیاز آبی ،کلزای دیم و سیبزمینی آبی با
کاهش نوسان قیمتها ،افزایش یافته و برای دیگر محصوالت یاد شده ،کاهش نوسان قیمتها
کاهش سطح کشت آنها را بهدنبال داشته است .میزان و نحوه چنین تغییرپذیریها به ریسکی
بودن محصوالت و همچنین میزان سودشان وابسته است .بهطوریکه کشت محصوالت
ریسکیتر در تقابل با افزایش نوسان قیمتها ،بیشتر بوده و محصوالت کمریسکتر بهجای آنها
افزایش مییابند.
بهطور مسلّم نتایج بهدست آمده ارتباط باالیی به دادههای مورد استفاده و محصوالت درنظر
گرفته شده دارد .بدین معنی که با تغییر دادهها یا اضافه و کم کردن محصوالت ،نتایج تغییر
خواهد کرد .اما برای کشاورزانی که چنین گیاهانی را در الگوی کشت خود مدنظر نظر قرار
میدهند ،نتایج این بررسی میتواند سودمند باشد .آنان میتوانند پیشبینی کنند که با نوسان-
های مختلف قیمت ،چه گیاهانی را با چه تغییرپذیریهایی نسبت به دورههای پیش کشت
کنند تا مطلوبیت مورد نظرشان یا بازدهی بدون ریسکشان بیشینه شود.
با توجه به اینکه تغییرپذیری قیمتها بر تولید محصوالت زراعی منتخب در شهرستان ساری
تأثیر بسزایی داشته است ،بنابراین نتایج این تحقیق بایستی در اتخاذ سیاستهای این بخش
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مانند تنظیم بازار و قیمتگذاری محصوالت و برنامهریزیهای آتی تولید محصوالت زراعی مورد
توجه قرار گیرد.
از آنجاکه سیاستهای قیمتی بههنگام کاهش نوسان قیمت نمیتواند مشوق کشت گیاهانی
مانند کلزا دیم ،گندم آبی و سیبزمینی آبی باشد ،برای افزایش سطح زیرکشت و تولید این
محصوالت ،بهبود فناوری تولید و کاربرد تحقیقات و آموزش میتواند اثرگذاریهای همگونی با
تشویق قیمت داشته باشد.
بنابر نتایج این پژوهش ،محصوالتی مانند پیاز آبی ،شلتوک ،گندم آبی و کلزا دیم نسبت به
دیگر محصوالت بههنگام افزایش نوسان قیمتها ،با کاهش سطح کشت بیشتری روبهرو شدهاند،
لذا برای حفظ و یا افزایش سطوح زیرکشت این محصوالت بایستی سیاست قیمتگذاری آنها به
نحوی تغییر یابد که ذهنیت کشاورز از پایین بودن بازدهی ناخالص این محصوالت از بین برود.
افزایش ریسکپذیری کشاورزان نیز میتواند راهکاری مناسب برای افزایش درآمد آنان باشد.
این امر مستلزم اجرای برنامههای حمایتی ،پذیرش بخشی از ریسک توسط مؤسسههای مالی
مانند بیمه و نیز ارتقای آگاهی کشاورزی از راه آموزش باشد.
همچنین ضریب ریسکگریزی لحاظ شده در این پژوهش ،ضریب ریسکگریزی مطلق ثابت
بوده که در نتیجه نوسان سود ،تنها در نتیجه نوسان قیمتها بوده و عملکرد محصوالت ثابت
است .بنابراین الزم است در بررسیهای بعدی ضریب ریسکگریزی مطلق کاهشی در نظر
گرفته شود که در آن بازدهی محصوالت نیز بر این ضریب مؤثر بوده و لذا قابلیت بررسی تأثیر
نوسان عملکرد و قیمت ،بهطور همزمان وجود خواهد داشت.

منابع
احسان ،ا .تهرانی ،ر .و اسالمی بیدگلی ،غ )1891( .بررسی ضریب ریسکگریزی و واریانس تولید در
مدیریت ریسک مطالعه موردی گوجهفرنگی کاران دزفول .مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه،
.11-81 :)1(11
آماده ،ح .دانشور کاخکی ،م .و کوپاهی ،م )1891( .بررسی آثار تغییرات قیمت بر الگوی کشت
محصوالت مهم زراعی استان خراسان .مجله علوم کشاورزی ایران.121-111 :)1(84 ،
جهاد کشاورزی استان مازندران ( )1892دفتر آمار و فناوری اطالعات.
دانشور کاخکی ،م .و کهنسال ،م .م )1811( .بررسی تأثیر تغییر قیمتهای محصوالت کشاورزی بر
الگوی کشت در استان خراسان .اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران ،دانشگاه سیستان و
بلوچستان.
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) درجه ریسکگریزی مطلق1892( . م. س، و مجاوریان. ع. س، حسینی یکانی. ط،رنجبر ملکشاه
، مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی.کشاورزان و تعیین عوامل مؤثر بر آن در گهرباران ساری
.211-211 :)2(49
) ریسک تولید و گرایشهای ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت1898( . س،گلکاران مقدم
.1-41 :)8(44 ، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه.حیدریه با تأکید بر شاخص فقر
) تأثیر کنترل ریسک قیمتی برنج در شدرایط1892( . ا. س، و مرتضوی. ح. ا، چیذری. م،محمدیان
.مینودشدت-بورس کاال بر الگوی کشت بهینه مطالعه موردی استان گلستان منطقه گنبد
.119-192 :)29( 18 ،فدصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه
) اثرات ریسک درآمدی بر انتخاب الگوی کشت بهینه (مطالعه1891( . م، و صبوحی. ن,محمودی
 دانشگاه، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران.)موردی روستای جابان شهرستان دماوند
. مشهد،فردوسی مشهد
 عوامل ایجادکننده و:) نوسانات قیمت محصوالت کشاورزی1819( . م، و حاجیرحیمی. ا. ب،نجفی
. مشهد، مجموعه مقاالت سومین کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی ایران.عواقب رفاهی
) واکنش سطح زیرکشت محصوالت زراعی منتخب استان کردستان نسبت به1898( . ن،یادگار
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