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: خطرپذیرهاي بندي گزینهسازي تصادفی و رتبهکاربرد شبیه
  یافت تجربی یک ره

 1الدین و محمد بخشودهزینآذر شیخ
 9/12/1390: تاریخ پذیرش                                                                                           17/1/1390: تاریخ دریافت

  
  چکیده
اقتصادي ناشی از  ي فرضی در استان فارس، صرفه ي هاي تاریخی یک مزرعهکارگیري داده مطالعه با بهدر این 

بندي تصادفی براي چهار تناوب کشت مورد براي این منظور بودجه. کشت بقوالت در تناوب کشت بررسی شد
 ي هاي غالب تصادفی درجهروش ي هاي کشت به وسیله و بازده مربوط به هر یک از تناوب ،نظر توسعه داده شد

ها با بندي گزینهنتایج رتبه. ارزیابی شد) SDRF(و غالب تصادفی بر اساس تابع مطلوبیت ) SSD(دوم 
هاي دانه-که براي کشاورز خطرپذیر خنثا، به ترتیب تناوب کشت غالت دادکارگیري معیار غالب تصادفی نشان  به

هاي روغنی به همراه بقوالت و تناوب دانه-راه برنج و بقوالت، غالتهمراه پیاز و بقوالت، غالت به همه روغنی ب
هاي دانه-گریز باشد، بهترین گزینه تناوب کشت غالت خطرکشاورز  اگر . شودکشت بدون بقوالت ترجیح داده می

به هاي روغنی دانه-هاي غالت به همراه برنج و بقوالت و غالتآن گزینه و پس از ،روغنی به همراه بقوالت
دهد که ورود بقوالت و کلزا در نشان می این بررسینتایج . شوندهمراه پیاز و بقوالت به ترتیب ترجیح داده می

تواند نقش بسزایی در افزایش ارزش خالص حال ایجاد شده براي تناوب کشت تناوب کشت استان فارس می
  .شودتان فارس توصیه میاز این رو توجه به این محصوالت در الگوي کشاورزي اس. داشته باشد

  JEL: C15 ،C16 ،C46 بندي طبقه
بندي تصادفی، معیار غالب تصادفی، تناوب کشت، توزیع احتمال سازي تصادفی، بودجهشبیه: هاي کلیديواژه

  تجربی چندمتغیره

                                         
 به ترتیب دانشجوي دکتري و استاد بخش اقتصادکشاورزي دانشگاه شیراز- ١
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  مقدمه
بـا   يرو تصمیمات تولیدشود، از اینتصمیمات کشاورزي همواره در شرایط خطرپذیراتخاذ می

بینانه واقع )ریسک(خطرپذیري ارگیري انتخاب باالترین بازده اقتصادي بدون در نظر گرفتن ک به
یک توزیع تعیین  ي وجود دارد، بازده اقتصادي هر گزینه به وسیلهخطرپذیري زمانی که . نیست

، توزیع عایدي هـر  خطرپذیربنابراین در یک محیط . معین ي یک نقطه ي شود و نه به وسیلهمی
اگـر  . شـود  گرفتهو تصمیمات باید بر اساس نتایج توزیع  ،سازي شودممکن باید شبیه ي گزینه

نباشـد،   شدنیوري است که توزیع احتمالی آن برآوردجمربوط به یک متغیر معین خطرپذیري 
، 1ریچاردسـون (شـود  حتمیت بررسی مـی  نبودبا  يمتغیرعنوان  بهنیست و خطرپذیر این متغیر 

2008  .(  
هاي گوناگون  کارگیري روش را با بهخطرپذیر هاي  ن کشاورزي، مدیریت فعالیتاقتصاددانا
در جداگانه را کرد و قیمت  عملکه خطرپذیري به طور سنتی تمایل دارند آنان . کنندمطالعه می

مورد  ي کنش چهار تناوب کشت قابل کشت در منطقهحاضر، بر هم ي در مطالعه. درنیگبنظر 
) کرد و قیمت عمل(چگونگی تاثیرگذاري متغیرهاي غیرقابل کنترل . مطالعه آزمون شده است
و سودآورترین تناوب کشت براي تولیدکننده بر اساس  ،بررسینیز بر ارزش خالص حال 

  . گریزي وي تعیین شده استخطرترجیحات 
سـازي بـراي ایجـاد توزیـع     هاي اقتصادي زیادي از جملـه بـازده خـالص، از روش شـبیه    مدل

؛ هاریس و 1985و ریچاردسون،  3بیلی(اند  استفاده کرده) KOVs( 2خروجی کلیديمتغیرهاي 
و  8؛ ریبـرا 2003و همکـاران،   7؛ کوبل2001و همکاران ،  6؛ زانیگا1990، 5؛ پاندي1986، 4ماپ

                                         
1 Richardson 
2 Key Output Variables  
3 Bailey 
4 Harris and Mapp 
5 Pandey 
6 Zuniga et al. 
7 Coble et al. 
8 Ribera at al. 
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ی از نتـایج ممکـن   یبرآورد دامنه KOVsسازي شبیه). 2007و همکاران،  1؛ لین2004همکاران، 
 2سـازي تصـادفی  شـبیه . کندهاي فرض شده فراهم میاستفاده شده و  نهادهرا بر اساس عوامل 

کـارگیري   از راه تحلیل نتایج ممکـن بـا بـه    خطرپذیر راهاي گزینه خطرپذیريبررسی  ي اجازه
  . دهدگیرنده میبه تصمیم KOVsتوزیع احتمالی 

اقتصادي کشـت   کرد محصول و خطرپذیري تولید، عمل ي هزینه) 2010(و همکاران  3هیگنایت
بـراي ایـن منظـور    . و عدم کشت سنتی پنج سیستم کشت مبتنی بـر بـرنج را ارزیـابی نمودنـد    

-هاي کلیدي را براي ایجاد توزیع بـازده خـالص شـبیه   کرد، قیمت محصول و قیمت نهاده عمل

بـه ارزیـابی سـودآوري و کـارآیی خطرپـذیري       SERFکـارگیري روش   سازي کردند و بـا بـه  
  .  پرداختند

. استفاده نمودند کشتبندي تصادفی براي چهار تناوب از بودجه) 2010( 4سلن و کارلبرگمک
 هاي خطرپذیرو گزینه، سازيرا شبیه کشتهاي  ها بازده خالص مربوط به هر یک از تناوب آن
  .  بندي نمودندروش غالب تصادفی و کارآیی تصادفی رده بارا 

گریزي معین استان فارس خطرشت کارآ در سطوح تعیین تناوب ک این پژوهشهدف از انجام 
ارزش خـالص   .هکتار استفاده شد 10فرضی به وسعت  ي براي این منظور از یک مزرعه. است

  Simetarافزار نرم ي بندي تصادفی و به وسیلهکارگیري بودجه حال این چهار تناوب کشت با به
  . بندي شدرتبه 5غالب تصادفیکارگیري روش  و سپس چهار تناوب کشت با به ،سازيشبیه

  
  روش تحقیق

  سازي تصادفیشبیه

                                         
1 Lien at al. 
2 Stochastic Simulation 
3 Hignight 
4 Mclellan and Carlberg 
5 Stochastic Dominance with Respect to Function 
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). 2008ریچاردسون، (تواند به صورت معین یا تصادفی تعیین شود هاي تصادفی عموما میمدل
سازي در این تحلیل از یک مدل شبیه ،گیردتاثیر می چندین متغیر خطرپذیر ازجا که تولید  از آن

ایجـاد   KOVsسـازي تصـادفی توزیـع متغیـر     کارگیري شبیه ا بهبنابراین ب ؛تصادفی استفاده شد
کنـد و  سازي تصادفی، خطرپذیري را به متغیرهاي تصـادفی اضـافه مـی   یک مدل شبیه. شود می

تـرین برآمـد، تعـداد    در بـرآورد محتمـل  . دیده شـود  ترین برآمد مدله محتملکدهد اجازه می
شود، یک برآورد که مدل حل می بارهر . ن شودسازي باید تعییشبیه ي الزم در رویه يتکرارها

یـک بـرآورد از    KOVي سازي شـده هاي شبیه ترکیب تمامی ارزش. شودتولید می  KOVاز 
کند و بنابراین مقیاسی از خطرپذیري مربوط به این متغیر فراهم ایجاد می KOVتوزیع احتمال 

  . شودمی
که به وسیله ریچاردسـون و همکـاران داده   ( Simetarافزار کارگیري نرم مدل تناوب کشت با به

بـراي  . سـازي شـد  شـبیه ) شودافزار اکسل اضافه میابزار به نرم فهرست و در جاي شده است
کـرد محصـوالت و سـطح     قیمـت و عمـل  (بستگی تاریخی میان متغیرهـاي تصـادفی    حفظ هم

ـ    )نیتروژن مورد نیاز توزیـع   ي ه وسـیله ، توزیع احتماالت مربوط به ایـن متغیرهـاي تصـادفی ب
کـه   رود می کار بهتوزیع چندمتغیره زمانی . برآورد شد) MVEPD( 1احتمال تجربی چند متغیره

و این متغیرهاي تصادفی از نظر آمـاري   ،در مدل بیش از یک متغیر تصادفی وجود داشته باشد
 ي شـاهده م 10تا  7که میان هنگامی این روش ). 2008ریچاردسون، (دیگر وابسته باشند  به یک

  ). 2008ریچاردسون، (رود  کار می نیز بهتاریخی براي هر یک از متغیرهاي تصادفی وجود دارد 
  

  خطرپذیرهاي بندي گزینهسازي و رتبهشبیه
 کشـت هاي  سازي براي ایجاد توزیع احتمال ارزش خالص حال تناوباز شبیه این پژوهشدر 

کـه  (هاي ورودي داده) 1: شکیل شده استسازي از پنج قسمت تمدل شبیه. ممکن استفاده شد
معین محصوالت براي هر یک از محصـوالت بررسـی شـده در تنـاوب کشـت       ي  هزینهشامل 

                                         
1 Multivariate Empirical Probability Distributions   
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، )کرد محصوالت، سطوح نیتروژن مـورد نیـاز   شامل قیمت و عمل(و متغیرهاي تصادفی ) است
تناوب کشـت،   سازي چهارشبیه) 3سازي، برآورد عوامل براي متغیرهاي تصادفی براي شبیه) 2
-سازي استفاده مـی که براي این منظور متغیرهاي معین و تصادفی در شبیه(سازي مدل شبیه) 4

بندي چهـار  رتبه) 5، )شودشود و توزیع ارزش خالص حال براي چهار تناوب کشت ایجاد می
  ).SDRF(کارگیري روش غالب تصادفی  موجود  با به کشتتناوب 

متغیرهـاي  . هـاي تولیـد و سـطح زیـر کشـت اسـت      امل هزینههاي ورودي در این مدل شداده
سـپس از  . کرد، قیمت محصوالت و مقدار کود نیتروژن مورد نیاز است شامل عملنیز تصادفی 

 بــه صــورت زیــر اســتفاده شــد KOVمتغیــر  ي متغیرهــاي تصــادفی و معــین بــراي محاســبه
  ):2008ریجاردسون، (

( ) ( ( ))
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 iTR دست آمده در سال  به درآمد کلi ،امiTC کل در سال  ي هزینهi ،امiAH    سـطح زیـر

  . دهدزمان را نشان می tنرخ تنزیل و  Rکشت، 
کـارگیري   چهار تنـاوب کشـت بـا بـه     .فرضی در استان فارس در نظر گرفته شد ي یک مزرعه

Simetar فـرض شـد کـه    . دیگر مقایسه شـد  رزش خالص حال با یکسازي شد و نتایج اشبیه
از یک سـال   جایی جابهشود و امکان محصول تولید شده بالفاصله پس از برداشت فروخته می

  . به سال بعد وجود ندارد
  هاداده

تولید، قیمت و سـطح کـود    ي ، هزینهکشاورزيکرد محصوالت  براي این تحلیل، قیمت و عمل
تـا   1379زمـانی   ي دوره دري هر محصول از سـازمان جهـاد کشـاورزي    نیتروژن مورد نیاز برا

فرضـی   ي هاي یک مزرعـه متوسط این اطالعات براي استان فارس داده(آوري شد جمع 1387
  ).در نظر گرفته شد
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-بسته به محصول کشت شده تغییر می ،مقدار کود نیتروژن مورد نیاز در سیستم تولید محصول

که یک محصول معین در فصل کشت نیاز دارد بسـته بـه    یدار نیتروژنبه عبارت دیگر، مق. کند
هاي کشت گونـاگون   در نتیجه یک محصول در طول فصل. کندکرد آن محصول، تغییر می عمل

در این مطالعه عدس (بقوالت کشت شده  ،عالوه به. به سطوح مختلفی از کود نیتروژنه نیاز دارد
که کشت عدس و نخود  نشان داد) 2009( 1انتز. شودمیمنجر به تثبیت نیتروژن خاك ) و نخود

 1000کیلـوگرم در هکتـار بـه ازاي هـر      12و  25ي  منجر به تثبیت نیتروژن به ترتیب به اندازه
بنابراین مقـدار نیتـروژن مـورد نیـاز     . شودمی) وزن زنده(کیلوگرم در هکتار بیوماس تولیدشده 

 ي از کسر مقدار نیتروژن تثبیت شده به وسیلهود، شبراي هر محصول که پس از بقوالت کشت 
  .یابدتولید کاهش می ي  هزینه ،این امر ي در نتیجه. شودبقوالت از نیتروژن مورد نیاز حاصل می

  
  نتایج و بحث

در تنـاوب  . اسـت  آورده شـده ) 1(چهار تناوب کشت استفاده شده در این مطالعه در جـدول  
و  ،درسه تناوب کشت دیگر بقـوالت نیـز وجـود دا    اما در ،شودکشت دوم بقوالت کشت نمی

  . گرددمنجر به تثبیت نیتروژن در خاك می
توزیع عملی . کار رفت بهسال براي متغیرهاي تصادفی در مدل  9تاریخی  هاي همشاهد

. هاي تاریخی برآورد شدکارگیري این داده چندمتغیره براي هر یک از متغیرهاي تصادفی با به
دفی تجربی چندمتغیره براي هر یک از متغیرهاي تصادفی برآورد شد و در سپس یک عدد تصا

ارزش خالص حال مربوط به هر تناوب کشت  ي براي محاسبه. کار رفت بهبندي معین بودجه
  .کار گرفته شد بهبندي تصادفی بودجه

  
  
  

                                         
1 Entz 
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  فرضی استان فارس ي تناوب کشت مزرعه). 1(جدول 

 فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد یورشهر مهر آبان آذر دي بهمن اسفند
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-براي شـبیه  نتایج آماره ي خالصه. است KOVدر حقیقت ارزش خالص حال مربوط به هر تناوب همان 

  .گزارش شده است) 2(در جدول ) تکرار 1000با (ارزش خالص حال چهار تناوب کشت سازي 
 

چهار تناوب کشت ي سازي شدههاي توصیفی ارزش خالص حال شبیهآماره). 2(جدول   

ترین بیش ترین کم  ضریب تغییر  
)CV( 

انحراف استاندارد 
)S.D( 

میانگین 
)ریال(  

 متغیر

164767626 125432820- 36/7860 5351516 9/680822 NPV1 

633379696 364076970- 31/433- 19862234 45838628- NPV2 

442791327 227064599- 88/204 15841928 77322896 NPV3 

284979220 158918367- 22/668 8421432 9/12602797 NPV4 

هاي تحقیقیافته: ماخذ  

-رتبـه . است دیگر مقایسه شده ه با یکهاي کشت برگزید میانگین ارزش خالص حال تناوب) 1(در نمودار 

کارگیري میانگین ارزش خالص حـال، انجـام    با به ،توجه به خطرپذیري بیتواند  یهاي کشت م بندي تناوب
هاي روغنـی بـه همـراه پیـاز و بقـوالت      دانه-دهد که تناوب کشت غالتنشان می) 1(نتایج نمودار . شود

پس از آن به ترتیب تناوب کشت غالت به . داردها در مقایسه با دیگر تناوبرا  NPVباالترین ) 3تناوب (
هاي روغنی به همراه بقوالت باالترین ارزش خالص حال دانه-همراه برنج و بقوالت و تناوب کشت غالت

گر توجیـه اقتصـادي    که بیان ،داراي ارزش خالص حال منفی استنیز تناوب کشت بدون بقوالت . را دارد
  .این گزینه است نداشتن

680822/9

-45838628
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  میانگین ارزش خالص حال چهار تناوب کشت). 1(نمودار 

  



  181... کاربرد شبیه سازي تصادفی
  

. دهدارزش خالص حال مربوط به چهار تناوب کشت را نشان می) CDF( 1تابع توزیع تجمعی) 2(نمودار 
ایـن نمـودار   . کنـد خطرپذیري نسبی توزیع ارزش خالص حال را فراهم می ي امکان مقایسه CDFنمودار 

از . دهـد و ارزش خالص حال را روي محور افقـی نشـان مـی    ،را روي محور عمودي 1تا  0احتمال میان 
شود که زمانی که ارزش خالص حال باال یا پایین صـفر اسـت، عمومـا    این مساله آشکار می CDFنمودار 

بـا هـم    CDFکه دو نمـودار   زمانی. دار میان چهار تناوب کشت بررسی شده وجود داردیک تفاوت معنی
توانـد بـراي انتخـاب بهتـرین      نمـی ) FSD( 2اول ي بندي غالب تصادفی درجهکنند، روش رتبهبرخورد می

  . گریز استفاده کردخطرگیر تصمیم ي  گزینه به وسیله
  

                                         
1 -Cumulative Distribution Functions 
2 - First Stochastic Dominance 
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  کشتهاي تابع توزیع تجمعی ارزش خالص حال تناوب). 2(نمودار 
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تواند براي هر یـک از  هاي هدف میسازي شده، احتماالت ارزشنتایج مدل شبیهکارگیري  با به
با یکدیگر ) 3(گزارش و در نمودار ) 3(نتایج آن در جدول . هاي کشت تخمین زده شود تناوب

تـر از یـک ارزش    دست آوردن ارزش خالص حال کـم  به این برآوردها احتمال .مقایسه گردید
-را که پایین یی گزینهگیر انتظار دارد که تصمیم. گوید میگیر مرا به تصمی) درآمد هدف(هدف 

. تر از سطح درآمد هدف را دارد، انتخـاب کنـد   ترین احتمال داشتن ارزش حال خالص کل کم
این مقـدار بـا توجـه بـه     (میلیون ریال در نظر گرفته شده است  50در این مطالعه درآمد هدف 

  ).د تعیین گردیدهاي موجومتوسط ارزش حال خالص گزینه
  هاي کشت مرزي تناوب هاي احتمال ي مقایسه). 3(جدول 

 NPV1 NPV2 NPV3 NPV4 
 48/0 37/0 70/0 51/0 0تر از  احتمال کم

 24/0 07/0 08/0 31/0 میلیون ریال 50تا  0احتمال میان 

 28/0 56/0 22/0 18/0 میلیون ریال 50احتمال بیش از 

  تحقیق هايیافته: ماخذ            
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  مرزي براي چهار تناوب کشت هاي احتمال ي مقایسه). 3(نمودار 

  
هاي روغنی به همـراه پیـاز و   دانه -هاي هدف، تناوب کشت غالتبر اساس احتماالت ارزش

% 37باشد حدود  0تر از  این تناوب کم NPVزیرا احتمال این که  ،برتر است ي بقوالت گزینه
بـدترین  . نیز بـاال اسـت   0تر از  براي داشتن ارزش خالص حال کم% 37هرچند احتمال . ستا

 0تر از  کم NVPزیرا احتمال داشتن  ،مورد تناوب کشت غالت به همراه برنج و بقوالت است
میلیون ریال و  50بیش از  NPVاحتمال داشتن ) 3(نمودار . است% 70براي این گزینه حدود 

بنابراین دیـده  . دهدنشان میرا هاي کشت  براي هر یک از تناوب 0تر از  مک NPVاحتمال  نیز
هاي روغنی به همراه پیاز و بقـوالت اسـت    دانه-شود که بهترین گزینه، تناوب کشت غالتمی

  . میلیون ریال است 50ارزش خالص حال آن بیش از % 56که با احتمال 
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) 4(هـا در جـدول   بنـدي گزینـه  راي رتبـه ي دوم ب نتایج استفاده از روش غالب تصادفی درجه
هاي روغنی به همراه بقوالت تنها دانه-بر اساس نتایج، تناوب کشت غالت. گزارش شده است

هاي روغنی به همراه پیاز و بقـوالت  دانه-بر تناوب کشت بدون بقوالت و تناوب کشت غالت
بـه  نیـز  بـرنج و بقـوالت    تناوب کشت غالت به همراه. شودها ترجیح داده میبه تمامی گزینه

هاي روغنی به همراه بقوالت و تناوب کشت بـدون بقـوالت تـرجیح داده    دانه-غالت ي گزینه
هـاي  دانـه -ها تناوب کشت غالتبر اساس این معیار به ترتیب برترین گزینه ،بنابراین. شودمی

-دانـه -غـالت روغنی به همراه پیاز و بقوالت، غالت به همراه برنج و بقوالت و تناوب کشت 

  . استهاي روغنی به همراه بقوالت 
  )SSD(ي دوم  نتایج روش غالب تصادفی درجه). 4(جدول 

 تناوب کشاورزي مغلوب تناوب کشاورزي

-دانه-تناوب کشاورزي غالت

  هاي روغنی به همراه بقوالت

تناوب 
کشاورزي 

   بدون بقوالت
تناوب کشاورزي بدون 

   بقوالت 
-دانه-تتناوب کشاورزي غال

هاي روغنی به همراه پیاز و 
 بقوالت

-تناوب کشاورزي غالت
هاي روغنی به همراه دانه

بقوالت

  تناوب
کشت بدون 

بقوالت  

تناوب کشاورزي 
غالت به همراه برنج و 

 بقوالت

تناوب کشاورزي غالت به 
 همراه برنج و بقوالت

-تناوب کشاورزي غالت
هاي روغنی به همراه  دانه

 بقوالت

اوب تن
کشاورزي 

  بدون بقوالت
  هاي تحقیقیافته: ماخذ                    
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کـارگیري معیـار غالـب     هاي مختلـف بـا بـه   سازي تناوب کشت، گزینهچونین در مدل شبیه هم
گـزارش شـده   ) 5(ر جـدول  دنتـایج  . بندي شدرتبه) SDRF(تصادفی بر اساس تابع مطلوبیت 

  .است
 SDRFکارگیري روش  ها با بهگزینهبندي نتایج رتبه). 5(جدول 

 کشتتناوب 
 سطح ترجیحات

0LR 000004.0LR 

NPV3 سومین تر ترجیح داده شده بیش 

NPV4 دومین دومین 

NPV1 تر ترجیح داده شده بیش سومین 

NPV2 تر ترجیح داده شده کم تر ترجیح داده شده کم 

  هاي تحقیقیافته :ماخذ              
 

) NPV(هاي خـالص حـال   براي هر یک از ارزش 19در روش غالب تصادفی، ارزش مطلوبیت
از هـاي مختلـف   بنـدي گزینـه  بـراي رتبـه  . شـود سازي، محاسبه میشبیه ي مشتق شده در رویه

تـرین ضـریب   و سپس گزینـه برتـر بـراي پـایین     ،شودهاي وزنی استفاده میمجموع مطلوبیت
 خطرپـذیر  ي که یک گزینهزمانی . گرددگریزي محاسبه میخطرباالترین ضریب  خطرگریزي و

آن گزینه به عنوان بخشی از  ،شودترین و باالترین ضریب خطرگریزي ترجیح داده میدر پایین
نتایج معیار غالب تصادفی بـراي سـطوح ضـریب    . شودبررسی می آکار خطرپذیري ي مجموعه

اگـر  . محاسبه شده است) 000004.0LR(و کامال خطرگریز ) 0LR( اخطرگریزي خنث
هـاي  دانـه -تنـاوب کشـت غـالت    ها به ترتیببهترین گزینه ،باشد اخنث گیر خطرپذیريتصمیم

روغنی به همراه پیاز و بقوالت، تناوب کشت غالت به همراه برنج و بقوالت و تناوب کشـت  
گیـر خطرگریـز باشـد در    چونین اگر تصمیم هم. استهمراه بقوالت هاي روغنی به دانه-غالت

                                         
19 - Utility Value 
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هاي روغنـی بـه همـراه بقـوالت     دانه-این صورت بهترین گزینه براي وي تناوب کشت غالت
ترتیب تناوب کشت غالت به همـراه بـرنج و بقـوالت و تنـاوب کشـت       و پس از آن به ،است

 ،دهـد طور که نتایج نشان مـی  همان.  داردهاي روغنی به همراه پیاز و بقوالت قرار دانه-غالت
  .بدترین گزینه تناوب کشت بدون بقوالت است

   
  گیري و پیشنهادهانتیجه

فرضی،  ي گیري و انتخاب تناوب کشت بهینه در مزرعهدر این مطالعه در زمان تصمیم
گیري بدون زیرا تصمیم ،موجود در محصوالت کشاورزي در نظر گرفته شده است خطرپذیري

 ویژه در مورد محصوالت کشاورزي که همواره با خطرپذیري به( ر نظر گرفتن خطرپذیريد
  . ستیقابل اطمینان ن) استروبرو 

سازي تصادفی کارگیري شبیه چهار تناوب کشت انتخاب شد و با به این بررسیبراي انجام 
د بقوالت نتایج نشان داد که وجو. سازي شدها شبیه هر یک از آن) NPV(ارزش خالص حال 

-نتایج شبیه. شود می در تناوب کشت منجر به توجیه اقتصادي تناوب کشت و افزایش بازده

. داردارزش خالص حال منفی ) تدر آن نیسکه بقوالت ( 2که تناوب کشت  دادسازي نشان 
در . بندي شدرتبه) SDRF(کارگیري معیار غالب تصادفی  سازي با بهنتایج شبیه سرانجام

هاي روغنی به همراه پیاز و دانه-کشاورز، تناوب کشت غالت ايخنث یريصورت خطرپذ
-، تناوب کشت غالتکشاورزبا فرض خطرگریزي کامل . ددانسته شبقوالت بهترین گزینه 

توجه به ضریب  بی بندياگر رتبه. هاي روغنی به همراه بقوالت برترین گزینه استدانه
صورت گیرد، برترین گزینه ) NPV(ال خطرگریزي کشاورزان و براساس ارزش خالص ح

این طور که نتایج  اما همان. هاي روغنی به همراه پیاز و بقوالت استدانه-تناوب کشت غالت
  .  کندمتفاوتی را ایجاد می ي توجه به ضریب خطرگریزي نتیجه ،نشان داد بررسی
تواند نقش فارس میکه ورود بقوالت و کلزا در تناوب کشت استان  دادنشان  این بررسینتایج 

از این رو . بسزایی در افزایش ارزش خالص حال ایجاد شده براي تناوب کشت داشته باشد
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گفتنی است که این . شودتوجه به این محصوالت در الگوي کشاورزي استان فارس توصیه می
 رويهاي پیشتر و براي تمامی گزینهبعدي در سطح گسترده هاي بررسیتواند در  مطالعه می

  .کشاورزان انجام گیرد
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