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  چكيده
تر نقاط كشور، فعاليتي با  ع در بيشهوايي، پراكندگي و كوچكي مزار و  كشاورزي در ايران به دليل وجود تنوع آب

. كارهايي براي مقابله با اين شرايط شده است ي كشاورزان منجر به كاربرد راه ريسك باال است كه به وسيله

گيري ميزان تنوع محصوالت كشاورزي از طريق  اندازه. كارهاي عمده، استفاده از تنوع زراعي است يكي از راه

كارهاي سياستي  توان راه ي ميزان تنوع و عوامل موثر بر آن مي با محاسبه. آيد هاي متنوعي به دست مي شاخص

مهمي در جهت كاهش ريسك توليد محصوالت خاص و استراتژيك و در نتيجه افزايش توليد در سطح كشور 

و، هاي پنج محصول گندم، ج براي به دست آوردن تنوع در اين مطالعه، نخست با استفاده از داده. كار بست به

برنج، ذرت و پنبه در شش استان آذربايجان شرقي، خراسان رضوي، خوزستان، فارس، كرمانشاه و گيالن طي 

گيري شاخص تنوع آنتروپي اقدام و پس از آن با استفاده از تخمين رگرسيوني   به اندازه1371-1385هاي  سال

نتايج نشان داد، عوامل بررسي . رداخته شدهاي تركيبي به روش اثرات ثابت به بررسي عوامل موثر بر تنوع پ داده

ي محصوالت، متوسط درآمد  ي توليد ساالنه شده در اين مطالعه كه از قيمت محصوالت زراعي، متوسط هزينه

ها تشكيل  ي محصوالت، مقدار صادرات، واردات و يارانه كشاورزي و غيركشاورزي خانوارهاي روستايي، بيمه

ي  تر به روابط موجود و محاسبه افزون بر آن، با توجه دقيق. شاخص تنوع داردي معناداري با  شود؛ رابطه مي
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  همقدم

تـر   وهوايي، پراكندگي و كوچكي مزارع در بـيش  كشاورزي در ايران به دليل وجود تنوع آب    

هـاي كـشاورزي در نـواحي     ماهيـت ريـسكي فعاليـت   . نقاط كشور، فعاليتي با ريسك باال است   

هـاي مـديريتي گونـاگون، اثـرات      كند تا با كاربرد و آزمون شيوه  مختلف، كشاورزان را وادار مي    

. كرد و درآمد، اداره و مهار كنند        ل ريسكي طبيعي و اقتصادي را بر نوسانات عمل        نامطلوب عوام 

كارهـاي مـديريتي، اسـتفاده از تنـوع بـويژه در كـشت                تـرين راه   تـرين و رايـج     يكي از قـديمي   

ي خـود را فقـط بـر        محصوالت كشاورزي است كه در آن كشاورزان نوسـانات درآمـد مزرعـه            

تـرين انـدازه    رس بـه كـم   هـاي در دسـت   تلف و منابع و نهادهي ارتباط ميان محصوالت مخ      پايه

ي كشاورزان افـزون بـر تغييـر        ي مديريت ريسك به وسيله      در پيش گرفتن اين شيوه    . رسانند مي

تواند الگوي كشت در يك منطقه را نيز در پاسـخ بـه عوامـل            الگوي كشت در سطح مزرعه، مي     

خـوش تغييـر    ط بازار محصول و نهاده را دستريسكي تحت تاثير قرار دهد و به دنبال آن شراي       

ي كـشاورزي يـك       پس بررسي تنوع زراعي به عنوان يكي از عوامل موثر در روند توسـعه             . كند

  ).1384بند،  آينه(هاي بخش كشاورزي داراي اهميت است  گذاري چنين در سياست منطقه و هم

انش كامل تكنيكي براي    در طراحي يك الگوي كشت متنوع، فرض بر آن است كه كشاورز از د             

ي الگوي كشت خود برخوردار بوده و نيز با درنظر گرفتن يك سطح درآمد معين، سعي                  توسعه

تـرين ميـزان      ي خود را كه ناشي از تاثير عوامل ريسكي است به كم             دارد واريانس درآمد مزرعه   

راعـي  توانـد تنـوع طـرح ز       ي تمايالت ريسكي كـشاورزان مـي        بنابراين شدت و درجه   . رساند

، پـاتن و    )1977(كـاران     به طور كلي طبق نظر آندرسون و هـم        . انتخابي را تحت تاثير قرار دهد     

تري   گريزتر هستند تمايل بيش     ؛ كشاورزاني كه ريسك   )1981(، آمي هود و ليو      )1988(كاران    هم

ي از طرفي عوامل مختلفي ماننـد شـرايط اقليمـي، پارامترهـا           . تر دارند  هاي زراعي متنوع   به طرح 

هـاي مـديريتي كـشاورز،       هاي فردي و مهارت    مالي مزرعه مانند نسبت بدهي به دارايي، ويژگي       

هاي زراعي را تحت تاثير      هاي اجرايي از سوي دولت، تنوع طرح       شرايط اقتصادي و نيز سياست    

با توجه به اين كه هر يك از عوامل ياد شده از يك سـو تمـايالت ريـسكي                   . دهد خود قرار مي  

هـاي   ي ارزيابي ميزان تغيير تنوع طرح       دهد؛ پس الزمه   ا نيز تحت تاثير خود قرار مي      كشاورزان ر 



ي تغيير هر يك از عوامل باال؛ ارزيابي اثر تغيير در تمايالت ريسكي كشاورزان                زراعي در نتيجه  

هـاي زراعـي در نـواحي مختلـف توليـد            چنـين نگرشـي بـر تنـوع طـرح         . بر تنوع كشت است   

هاي مديريتي مناسـب      كه كشاورزان را در راستاي در پيش گرفتن شيوه         كشاورزي، افزون بر آن   

هـاي    مداران در تعيين بـازده دقيـق سياسـت         گشاي سياست  تواند راه  كند، مي  نمايي مي   و كارا راه  

هـاي مناسـب و منطبـق بـا رفتـار كـشاورزان در               گـذاري  اجرايي باشد و نيز آنان را در سياست       

 .  رساندي كشاورزي ياري ي توسعه زمينه

در . در تحقيقي به بررسي عوامل موثر بر تنـوع زراعـي پرداختنـد     ) 2004(كاران    ميشرا و هم    

گيري كردند و سپس با اسـتفاده         كارگيري شاخص آنتروپي، مقدار تنوع را اندازه        اين مطالعه با به   

بـا نتـايج بـه دسـت      . د عوامل مختلف موثر با شاخص ياد شده را بررسي كردن          OLSاز روش   

اي انجام گرفته بود، عوامل تاثيرگذار بـر تنـوع زراعـي؛             آمده از اين مطالعه كه به صورت منطقه       

سن و سطح سواد كشاورز، نسبت سرمايه به بدهي و قيمت محصوالت كشاورزي معرفي شـده          

 او در .اي به بررسي تنوع زراعي در بنگال غربـي پرداخـت        ، در مطالعه  )2003(كوراسكي  . است

ها پرداخت و ميـزان تنـوع را    اين مطالعه به معرفي شاخص سيمپسون به عنوان يكي از شاخص      

براساس نتايج به دسـت آمـده       . گيري كرد  با توجه به سطح زير كشت و درآمد كشاورزان اندازه         

ـ          دهي بهينه   كارهايي براي سامان    نهادها و راه    از اين مطالعه پيش    ه ي مزارع موجـود در منطقـه اراي

ي موردي ايالت پنجاب به بررسي تخـصص و        ، در مطالعه  )2001(كاران    كازي و هم  . شده است 

گـونگي   گيري و بررسـي چـه   ها در اين مطالعه نخست به اندازه  آن. تنوع در كشاورزي پرداختند   

 پرداختند و سپس به بررسي      1900-1995هاي   روند تخصص و تنوع در كشاورزي در طي سال        

ي   چنـين اريـه      شده بـا اصـالحات اعمـال شـده در بخـش كـشاورزي و هـم                 ي روند ياد    رابطه

هاي انجام شده در اروپـا        پژوهش. كارهاي سياستي براي كمك به درآمد كشاورزان پرداختند         راه

گونگي روند تنوع زراعي انجام گرفتـه          در جهت چه   2001-2007نيز به صورت ساليانه از سال       

ي اروپـا كـه       گـذاري اتحاديـه     اي مربـوط بـه سياسـت      هـ   ها به بخش    تر گزارش   است و در بيش   

  .شود  معروف است، پرداخته مي"71سياست كشاورزي رايج"به

                                           
71- Common Agricultural Policy(CAP) 



كشتي و توالي گياهان زراعي بـر تنـوع جوامـع             ، به بررسي اثر الگوهاي تك     )1384(بند    آينه  

از هاي هرز     وي براي تعيين اثر تناوب بر فاكتورهاي تنوع جوامع علف         . هاي هرز پرداخت    علف

هـاي زراعـي      ، به ارزيابي تنـوع نظـام      )1383(كاران    كوچكي و هم  . شاخص شانون استفاده كرد   

در اين مطالعه با استفاده از شاخص تنوع تناوب زراعي به ارزيابي پرداخته شده              . ايران پرداختند 

  . است

  .پردازد اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر تنوع زراعي در كشور مي

  

  روش تحقيق

گيري شاخص تنوع و بررسـي عوامـل مـوثر بـر تنـوع كـشت در         اين مطالعه براي اندازه   در  

هاي منتخب، نخست با استفاده از شاخص آنتروپي، ميزان تنـوع زراعـي در شـش اسـتان                   استان

هاي تركيبي بـه تخمـين رگرسـيون         گيري و سپس با استفاده از داده       مهم كشاورزي كشور اندازه   

  .بر تنوع پرداخته شده استبراي بررسي عوامل موثر 

به طور كلي تعاريف مختلفي براي تنوع كشت محصوالت در يك مزرعـه يـا منطقـه ارايـه                     

چانـگ و ميـشرا،     (بنـدي كـرد       توان در سه گروه، به شرح زيـر طبقـه          تعاريف را مي  . شده است 

2008:(  

 : تنوع براساس تعدد منابع درآمد در مزرعه يا منطقه-1

پا و تعـادل ميـان        به معناي افزايش در تعداد منابع درآمد كشاورزان خرده        اين مفهوم از تنوع       

كـل  % 50كه هـر يـك      ) فعاليت كشاورزي (براي نمونه كشاورزي با دو منبع درآمد        . ها است  آن

درآمد او تنها توسط يك فعاليـت  % 90كند، نسبت به كشاورزي كه  درآمد عايدي او را تامين مي   

 .تري در كشت است ي تنوع بيششود دارا كشاورزي تامين مي

 :72سازي واحد زراعي  تنوع براساس معيارهاي تجاري-2

شود، جانشيني كشت محصوالت تجاري يا نقدي بـه           تعريف ديگري كه براي تنوع ارايه مي        

  .شود مصرفي كشاورزان كشت مي جاي محصوالت معيشتي است كه براي تامين نياز خود

                                           
72-Commercial Diversification 



 طـور معمـول براسـاس نـسبتي از ارزش محـصول اسـت كـه        گيري اين نوع از تنوع بـه    اندازه

ي نقدي بـا توجـه بـه سـهم بـازار              شود و يا نسبتي از درآمد به دست آمده         فروخته يا مبادله مي   

  .است

 :73ها و محصوالت با ارزش باال  تنوع به سمت فعاليت-3

ت بـا   تر به كشت محصوال    ارزش  اين نوع از تنوع به صورت انتقال از كشت محصوالت كم              

  :گيري اين مبحث از تنوع وجود دارد سه حالت براي اندازه. تر است شارز

تـر، حالـت دوم    حالت اول نسبت سطح زير كشت يا درآمد مربوط به محـصوالت بـاارزش               

هـاي   گيـري و فعاليـت      پـروري، مـاهي     هاي غير زراعي مانند دام     درصد درآمد حاصله از فعاليت    

مـزد   دسـت (هـاي خـارج از مزرعـه          حاصله از فعاليـت    داري و حالت سوم درصد درآمد       جنگل

در اين تعريف، مفهوم ارزش محصول تنهـا ارزش هـر           ). اشتغال منابع توليد در خارج از مزرعه      

توان آن را به عنوان بازده اقتصادي هر واحد نيروي كـار يـا          واحد وزن محصول نيست بلكه مي     

 البته اين تعريف از تنـوع، در مباحـث   .كار گرفته شده در كشت محصول در نظر گرفت   زمين به 

  .تري دارد مربوط به رشد اقتصادي كاربرد بيش

  : ي شاخص تنوع محاسبه) الف

نظـر از تعـاريف       هاي زراعي بهينه تعيين شده، صرف       ي تنوع طرح    به طور كلي براي محاسبه      

 كـشت و  توان با توجه بـه دو معيـار سـطح زيـر        شود، مي   مختلفي كه براي تنوع كشت ارايه مي      

گيـري تنـوع يـك     هاي متعددي بـراي انـدازه    شاخص. درآمد ناخالص، ميزان آن را محاسبه كرد      

 -، شاخص تنوع شـانون    74توان به شاخص تنوع سيمپسون      از جمله مي  . طرح زراعي وجود دارد   

 78 و شـاخص تمركـز اصـالح شـده         77، شاخص تنوع آنتروپي   76، شاخص تنوع هرفيندال   75ويور

  .اشاره كرد

                                           
73-High Value Diversification 
74- Simpson Index Diversification  
75- Shanon-Weaver 
76- Herfindal 
77- Entropy 
78- Modified Concentration Ratio 



براي به دست آوردن تنوع در سـطح بـزرگ، از شـاخص تنـوع آنتروپـي اسـتفاده                   به طور كلي    

 ):2008چانگ و ميشرا، (ي زير انجام شده است  ي اين شاخص طبق معادله محاسبه. شود مي
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  :هاي تركيبي الگوي رگرسيون داده) ب

در . هاي كارايي به دسـت آورد  توان تخمين هاي تركيبي، مي   هاي ناشي از داده    د پيچيدگي با وجو 

اين مطالعه، چون هدف، بررسي عوامل موثر بر تنوع زراعي است از الگوي زيـر اسـتفاده شـده              
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i α+µ=α است  .µ    و   79 عرض از مبدا ميانگين iα      اختالف واحـدهاي مقطعـي 

 80 ثابت باشد معروف بـه الگـوي اثـرات ثابـت       iαاگر  . مختلف از عرض از مبدا ميانگين است      

ي ثابـت     الگوي اثرات ثابت به ايـن معناسـت كـه اثـرات غيـر قابـل مـشاهده در جملـه                    . است

مربعات با متغيرهاي   ) كمينه( شده است و اين الگو را با روش رگرسيون حداقل            رگرسيون وارد 

 اصطالح اثرات ثابت ناشي از اين حقيقت است         .كنند گيري برآورد مي    يا روش تفاضل   81مجازي

كه با وجود تفاوت عرض از مبدا در هر واحد مقطعي كه در اين مطالعـه شـش اسـتان در نظـر        

اما اگر اثرات غير قابل     . ماند و طي زمان در هر واحد ثابت باقي مي        گرفته شده است، اما اين جز     

رو هـستيم كـه بـه آن      روبـه  82مشاهده، تصادفي باشد با الگوي موسوم به الگوي اثرات تصادفي         

                                           
79- Mean Intercept 
80- Fixed Effects Model (FEM) 
81- Least Squares Dummy Variables (LSDV) 
82- Random Effects Model (REM) 



 بـرآورد  84يافتـه  مربعات تعميم) كمينه(شود و با روش حداقل         نيز گفته مي   83الگوي اجزاي خطا  

 ).2003گجراتي، (شود  مي

در حـالي   . بستگي دارند، الگوي اجزاي خطا مناسب اسـت         ها، هم X و   iαرض شود   اگر ف   

ي مهم و فـرض ضـروري    البته نكته.الگوي اثرات ثابت مناسب استبستگي  كه با وجود اين هم   

تر است و اگر چنين نباشد،        ي بزرگ   جامعههاي انتخابي تصادفي متعلق به يك       iαاين است كه    

بـراي  .  الگوي اثـرات ثابـت اسـتفاده شـود         الگو دچار تورش خواهد بود كه براي پرهيز بايد از         

هـاي   تـرين آزمـون     رايج. هاي مختلفي ابداع شده است     برده، آزمون    نام انتخاب يكي از دو روش    

كـه بـه    ). 2003گجراتـي،   ( و هاسمن اسـت      F،LMهاي تركيبي آزمون     الگوي رگرسيون داده  

  :دليل استفاده از آزمون هاسمن در اين مطالعه، در ادامه توضيح داده شده است

امـا  . هاي مختلف بين الگوي اثرات ثابت و اثرات تصادفي تمايز قايـل شـد              توان از جنبه    مي  

از نظـر كـاربردي، روش حـداقل        . تي استفاده كـرد   سوال مسلم اين است كه از كدام روش بايس        

از . شـود  ي آزادي تمـام مـي       مربعات با متغيرهاي مجازي به قيمت از دست دادن درجه         ) كمينه(

طرف ديگر روش اثرات تصادفي مزيت قابل توجهي دارد، چرا كه نياز به فـرض و تعـديلي در             

ست؛ در حالي كه در اثرات ثابت بايـد  بسته بودن اثرات انفرادي با ديگر رگرسورها ني      مورد ناهم 

الگوي اثرات تصادفي ممكن است دچار ناسـازگاري ناشـي از وجـود             . به اين موارد توجه شود    

  .بستگي بين متغيرهاي وارد شده در الگو و اثر تصادفي شود هم

 نبـود  فـرض  تحت شد كه ساخته اين براساس )1978(هاسمن  ي به وسيله شده ارايه آزمون  

 حـداقل    در الگـوي   85مربعـات معمـولي   ) كمينـه ( حـداقل     روش ، هـم  )فرض صفر (بستگي    هم

 87يافتـه   مربعـات تعمـيم   ) كمينـه (و هـم الگـوي حـداقل         86مربعات با متغيـر موهـومي     ) كمينه(

در حـالي كـه تحـت فـرض         . مربعات معمولي ناكارا است   ) كمينه(سازگارند، اما روش حداقل     

يافتـه    مربعـات تعمـيم   ) كمينه(زگار اما حداقل    مربعات معمولي سا  ) كمينه(ديگر، روش حداقل    

                                           
83- Error Component Model (ECM) 
84-Generalized Least Squares (GLS) 
85-Ordinary Least Squares (OLS) 
86-Least Squares with Dummy Variables (LSDV) 
87-Generalized Least Squares (GLS) 



ي صفر رد شود، نتيجه آن است كـه روش اثـرات تـصادفي درسـت                  اگر فرضيه . ناسازگار است 

  .تر است  به88نيست و استفاده از روش اثرات ثابت

هاي سطح زير كـشت پـنج محـصول          در اين مطالعه براي به دست آوردن تنوع زراعي، داده           

سپس براي تعيين عوامل موثر بـر تنـوع زراعـي،           . آوري شد   اي انتخابي جمع  ه توليدي در استان  

ي محصوالت    ي توليد ساالنه    هاي مربوط به قيمت، بيمه، صادرات و واردات، متوسط هزينه          داده

هـاي   ي توليدي طـي سـال       و ميزان درآمد متوسط خانوارهاي روستايي براي پنج محصول عمده         

. صول عمده عبارتنـد از گنـدم، جـو، ذرت، بـرنج و پنبـه              پنج مح . آوري شد    جمع 1385-1371

هاي آذربايجـان شـرقي، خراسـان رضـوي، خوزسـتان،            شامل استان ) مقاطع(هاي انتخابي    استان

  .فارس، كرمانشاه و گيالن هستند كه نقش مهمي در توليد محصوالت كشاورزي دارند

ي توليـد     زراعـت و هزينـه    هـاي بانـك      هاي استفاده شده در اين مطالعه از وب سـايت          داده  

ــار جهــاني جمــع   ــران و ســازمان خوارب ــار اي آوري و  وزارت كــشاورزي، مركــز مطالعــات آم

  .وتحليل شده است تجزيه

  

  نتايج وبحث

ي  ي شـماره  نخست تنوع زراعي در هر استان با استفاده از شاخص آنتروپي براساس معادلـه         

 سـال در شـش      15مختلف كـه در طـي       هاي سطح زير كشت محصوالت        با استفاده از داده   ) 1(

ي شـاخص     نتايج به دست آمده از محاسـبه      . استان ياد شده كشت شده بود، به دست آورده شد         

ي عمـده و مـشترك توليـدي در سـطح              محصول گندم، جو، برنج، ذرت و پنبه       5آنتروپي براي   

  :آمده است) 1( در جدول 1371-1385هاي  شش استان در طي سال

دهد، شش استان انتخابي  نشان مي) 1(د شاخص آنتروپي در جدول همان طور كه اعدا  

به طور متوسط استان آذربايجان شرقي . اند ها داراي تنوع زراعي بوده مورد مطالعه در تمام سال

، استان فارس با 0.4366، استان خوزستان با 0.5492، استان خراسان رضوي با 0.4777با 

.  داراي تنوع زراعي هستند0.6228 و استان گيالن با 0.5267، استان كرمانشاه با 0.6214

                                           
88- Fixed Effect Model (FEM) 



هاي   استان طي سال6 محصول در سطح 13شاخص آنتروپي محاسبه شده براي ). 1(جدول 

1385-1371  

  استان
  شاخص

  آذربايجان
  شرقي

  خراسان
  رضوي

  گيالن  كرمانشاه  فارس  خوزستان
  ي اندازه

  متوسط

1371  0.4622  0.5645  0.3757  0.5827  0.5581  0.5085  0.5186  

1372  0.4599  0.5163  0.4454  0.5990  0.5302  0.6128  0.5273  

1373  0.4712  0.6165  0.4785  0.6036  0.5325  0.5363  0.5413  

1374  0.4871  0.6194  0.4775  0.5831  0.5305  0.5137  0.5352  

1375  0.4707  0.5650  0.4275  0.6804  0.5249  0.5798  0.5414  

1376  0.4698  0.5972  0.4231  0.6054  0.5425  0.6314  0.5616  

1377  0.4883  0.6325  0.4122  0.6683  0.5445  0.6346  0.5634  

1378  0.5185  0.5742  0.5039  0.6571  0.5718  0.5235  0.5582  

1379  0.4261  0.5307  0.4298  0.6207  0.5490  0.4437  0.5122  

1380  0.4811  0.4954  0.4422  0.6084  0.5316  0.5140  0.5621  

1381  0.4923  0.5664  0.4327  0.6192  0.5124  0.6007  0.5373  

1382  0.4872  0.4754  0.4115  0.6152  0.5264  0.5269  0.5071  

1383  0.5383  0.4687  0.3871  0.6320  0.4961  0.6027  0.5208  

1384  0.4579  0.5011  0.4571  0.6620  0.4658  0.5314  0.5225  

1385  0.4533  0.5151  0.4446  0.5839  0.4848  0.6334  0.5192  

ي  اندازه
  متوسط

0.4777  0.5492  0.4366  0.6214  0.5267  0.6228    

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

هاي مهم كشور در توليـد محـصوالت         چنين از آن جا كه شش استان انتخابي جزو استان           هم  

طـول  چنين با بررسـي تنـوع در     هم. توان اين نتيجه را به كل كشور تعميم داد         زراعي هستند مي  

توان گفت، به طور كلي تنوع زراعي به صـورت سـاليانه نيـز موجـود                  سال مورد بررسي مي    15

  . بوده است



 سال براي هر استان با عوامـل        15ي شاخص آنتروپي محاسبه شده در طي          پس از آن، رابطه     

هـاي   براي پيدا كردن اين رابطه از تخمين رگرسـيون داده       . وتحليل شد   مختلف؛ بررسي و تجزيه   

  .تركيبي، روش اثرات ثابت استفاده شده است

ي بين قيمت محصوالت و شاخص تنـوع          نتايج به دست آمده از رگرسيون تخميني و رابطه          

 :آورده شده است) 2(آنتروپي در جدول 
  

  ي قيمت و شاخص تنوع آنتروپي رابطه). 2(جدول 
  پنبه  ذرت  برنج  جو  گندم

  استان
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  بضري

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  

آذربايجان 

  شرقي
1.65  0.18  1.8  1.1  0.12  2.78  3.45  0.04  2.78  5.57  0.1  2.6  2.09  0.05  1.8  

خراسان 

  رضوي
3.82  0.29  1.2  1.45  0.05  2  3.66  0.03  2  2.25  0.02  4.9  1.12  0.04  2.7  

  2.9  0.15  2.77  3.2  0.14  1.62  1.9  0.02  1.23  1.9  0.17  5.05  1.9  0.19  1.78  خوزستان

  3.6  0.06  4.38  2.9  0.04  2.68  3.2  0.02  1.97  3.2  0.09  5.61  2.1  0.3  2.99  فارس

  2.1  0.03  1.29  1.9  0.05  1.16  2.5  0.1  2.08  2.5  0.17  3.58  2.8  0.23  6.61  كرمانشاه

  2.7  0.04  3.22  2.5  0.07  2.62  2.6  0.03  4.82  2.6  0.14  3.8  2.4  0.08  5.58  نگيال

  هاي تحقيق يافته: ماخذ

شود، تنوع زراعـي بـه وجـود آمـده در تمـام       همان طور كه در نتايج به دست آمده ديده مي   

ي مـستقيم داشـته اسـت، يعنـي بـا افـزايش قيمـت                ها با قيمت محصوالت زراعي رابطـه       استان

يابد و كـشاورزان بـه سـمت توليـد محـصوالت             ت كشاورزي تنوع زراعي افزايش مي     محصوال

تـوان   هاي بـه دسـت آمـده مـي     چنين با توجه به ضريب   هم. روند تري مي   تر و با تنوع بيش      بيش

گفت استان كرمانشاه در توليد محصول گندم، استان فارس در توليد جو و پنبـه، اسـتان گـيالن                   

. كننـد  تري را تعريـف مـي       ي بيش   ذربايجان شرقي در توليد ذرت رابطه     در توليد برنج و استان آ     

ي   ي توليـد سـاليانه      ي بـين هزينـه      ي نتايج به دست آمـده از رگرسـيون تخمينـي و رابطـه               ادامه

  :آورده شده است) 3(محصوالت و شاخص تنوع آنتروپي در جدول 



  ي توليد و شاخص تنوع آنتروپي ي هزينه رابطه). 3(جدول 
  پنبه  ذرت  برنج  جو  گندم

  استان
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  ضريب

انحراف 

  معيار
ي  آماره

t  
  ضريب

انحراف 

  معيار
  tآماره 

آذربايجان 

  شرقي
42/3-  0.05  1.8-  52/2-  0.08  2.9-  2.62  0.06  2.2  66/5-  01/0  2.5-  66/1-  0.01  2.2-  

خراسان 

  رضوي
1  0.04  2.7  47/2-  0.14  2.1-  57/3-  0.15  2.4  51/5-  0.06  2.9-  00/2-  0.13  4-  

  -2.8  0.03  -64/3  -3.1  0.03  -1/5  1.8  0.06  -16/1  -1.9  0.05  -12/1  2.9  0.15  1.53  خوزستان

  -3.6  0.04  -36/2  -2.6  0.01  -43/2  3.6  0.09  -81/4  3.4  0.09  1.28  -3.6  0.06  -38/1  فارس

  -2.75  0.11  -98/1  1.8  0.03  4/2  1.95  0.18  -98/4  -2.6  0.03  -90/1  -2.1  0.03  -34/3  مانشاهكر

  -2  0.05  -40/5  -2.48  0.04  -33/4  2.5  0.07  -59/4  2.8  0.02  2.46  -2.7  0.04  -72/2  گيالن

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
  

تـر    د آمده در بـيش    شود، تنوع زراعي به وجو     همان طور كه در نتايج به دست آمده ديده مي           

ي توليـد   ي وارونه دارد، يعني با افزايش هزينه ي توليد محصوالت زراعي رابطه    ها با هزينه   استان

  . يابد محصوالت كشاورزي، تنوع زراعي كاهش مي

ي   ي بـين درآمـد كـشاورزي، درآمـد غيركـشاورزي و بيمـه               به همين ترتيـب نتـايج رابطـه         

 .آمده است) 4(جدول محصوالت با شاخص تنوع آنتروپي در 

ها به جز آذربايجان شرقي با  بر اساس نتايج به دست آمده دو عامل اول در تمام استان  

ي مستقيم دارد، يعني با افزايش متوسط درآمدهاي كشاورزي و  شاخص تنوع، رابطه

ي  چنين بيمه هم. تر خواهد شد غيركشاورزي در خانوارهاي روستايي، تنوع محصوالت بيش

  .ي مثبت و معناداري را نشان داد  كشاورزي با شاخص تنوع رابطهمحصوالت



ي محصوالت با شاخص تنوع  ي درآمد كشاورزي، درآمد غيركشاورزي و بيمه رابطه). 4(جدول 

  آنتروپي
  ي محصوالت بيمه  درآمد غيركشاورزي  درآمد كشاورزي

  استان
  ضريب

انحراف 

  معيار
  ضريب  tي  آماره

انحراف 

  معيار
  ضريب  tي  آماره

انحراف 

  معيار
  tي  آماره

آذربايجان 

  شرقي
1.97-  0.02  3.7-  5.78  0.06  2.95  2.56  0.08  4.98  

خراسان 

  رضوي
1.02  0.05  3.96  5.81  0.05  3.16  4.46  0.12  4.41  

  5.94  0.03  3.94  3.42  0.14  3.84  3.38  0.12  2.16  خوزستان

  3.79  0.14  5.32  3.06  0.09  1.75  2.01  0.04  5.17  فارس

  2.61  0.18  3.39  2.88  0.17  7.75  3.11  0.13  7.99  كرمانشاه

  2.88  0.04  4.19  2.51  0.01  1.41  2.19  0.08  3.34  گيالن

  هاي تحقيق يافته: ماخذ
   

ها بر محصوالت بـا شـاخص        ي ميزان صادرات و واردات و برقراري يارانه         و در پايان رابطه     

  . آورده شده است) 5(اين بخش نيز در جدول نتايج به دست آمده از . تنوع آنتروپي بررسي شد
  

  ي ميزان صادرات و واردات كشاورزي با شاخص تنوع آنتروپي رابطه). 5(جدول 
  ميزان واردات  ميزان صادرات

  استان
  tي  آماره  انحراف معيار  ضريب  tي  آماره  انحراف معيار  ضريب

آذربايجان 

  شرقي
5.14  0.07  3.89  4.91-  0.04  4.35-  

خراسان 

  رضوي
3.42  0.05  4.53  7.48-  0.06  5.66-  

  -3.86  0.08  -5.89  3.56  0.16  2.69  خوزستان

  -5.24  0.16  -1.92  3.91  0.08  6.95  فارس

  -4.28  0.18  -2.14  3.82  0.14  2.89  كرمانشاه

  -3.65  0.11  -1.27  4.92  0.11  3.62  گيالن

  هاي تحقيق يافته: ماخذ



ها ميـزان صـادرات بـا شـاخص          ه در طي اين سال    براساس نتايج به دست آمده، ديده شد ك         

هـاي   ي مثبت و معناداري دارد، به اين معنا كه هر چه ميزان صادرات در طـي سـال                   تنوع، رابطه 

بـرخالف آن،   . تر شده، ميزان تنـوع محـصوالت كـشاورزي افـزايش يافتـه اسـت                مختلف بيش 

وس را نشان داد، به اين معنا       ي منفي و معك     ي بين ميزان واردات و تنوع محصوالت رابطه         رابطه

تـر باشـد، ميـزان تنـوع محـصوالت            هـاي مختلـف بـيش      كه هر چه ميزان واردات در طي سال       

  .يابد كشاورزي كاهش مي

  

  نهادها گيري و پيش نتيجه

ي شاخص آنتروپي و عوامل موثر بر آن  ي تنوع زراعي به وسيله در اين مطالعه به محاسبه  

هاي گوناگون  توان تصميم گونگي تاثيرگذاري عوامل ياد شده مي با توجه به چه. پرداخته شد

هاي  توان سيستم ي مثبت قيمت با تنوع زراعي، مي با توجه به رابطه. سياستي را در پيش گرفت

هاي تخميني  از آن جا كه ضريب. گذاري محصوالت را به صورت مناسب تعديل كرد قيمت

هاي مختلف است؛  توليد با تنوع زراعي در استاني  ي روابط مثبت و منفي هزينه دهنده نشان

هزينه و مزيت نسبي كشت محصوالت در هر   -ي تحليل منفعت تغيير الگوي كشت با محاسبه

ي محصوالت و تنوع  ي مثبت بين بيمه با وجود داشتن رابطه. رسد استان ضروري به نظر مي

 ايران، اين موضوع به عنوان وهوايي توان نتيجه گرفت كه با توجه به شرايط آب زراعي مي

ي به ترتيب مثبت و  چنين رابطه هم. اي مثبت در جهت توليد محصوالت كشاورزي است انگيزه

دهد كه با در پيش گرفتن  منفي بين ميزان صادرات و واردات و تنوع زراعي نشان مي

، هاي تشويقي در جهت افزايش توليد محصوالت مانند پرداخت وام به كشاورزان سياست

توان به درآمدهاي كشاورزي و ارزي باالتر در كشور دست يافت و در نتيجه با توجه به   مي

تواند منجر به ايجاد امنيت غذايي در  ي مثبت درآمدهاي كشاورزي با تنوع زراعي، مي رابطه

  .سطح كشور شود
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