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 چکیده 

اقتصااد    ارزش آبی و خشکی و در عین حال باد در نواحی روستایی استان خراسان جنوبی بر کاشت و فروش سه محصول مقاوم به کماعمده اقتص
مخاطرات طبیعای   و گیردکشور در این استان انجام می و عناب درصد تولید زرشک ۸9و  ۸۹ر حدود باشد. دباال یعنی زرشک، زعفران و عناب استوار می

در اساتان  ثیرگذار بر مادیریت ریکاک تولیاد ایان دو محصاول      عوامل تأبررسی  هب پژوهشاین کند. شمار  این محصوالت استراتژیک را تهدید میبی
ها از ابزار پرسشنامه استفاده آور  داده برا  جمع .باشندمی خراسان جنوبیضر شامل کشاورزان استان پردازد. جامعه آمار  تحقیق حامی خراسان جنوبی

. روایای  آور  شاده اسات  جماع  53۸7در ساال  ناده زرشاک و عنااب    تولیدکن 531و  541 گیر  تصادفی ازبا روش نمونهها و اطالعات داده ه است.شد
مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفا  کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برا   کارشناسانو پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید 

 ضرایب با و توابع خطی از استفاده با حاضر تحقیق دربه دست آمد که نشان از قابلیت پایایی پرسشنامه دارد.  75/1باالتر از ها  مختلف پرسشنامه بخش
شده است. نتاای    ندگان زرشک و عناب پرداختهتولیدکنثر بر آگاهی از مخاطرات ؤعوامل م سهم بینیپیش به الگوریتم تقریب تابع ژنتیک از آمده بدست

خطار  ثیرگذار  را آگاهی از أندگان زرشک مربوط به خطر سرمازدگی محصول است. بیشترین درجه تتولیدکنبر شاخص مخاطرات  اثرنشان داد کمترین 
و هواشناسی  شود نظام تروی  و آموزش کشاورز پیشنهاد میخراسان جنوبی داشته است. لذا در منطقه ندگان عناب تولیدکنشاخص مخاطرات بر  تگرگ

  الزم را هاآگاهی ها  آموزشی مناسب پیشه برنامهئ، با اراکشاورزان منطقه خراسان جنوبیها  و مهارتریکک بهبود دانش مدیریت  برا  کشاورز 
 ها  ناگهانی و...( برا  باغداران ترسیم نمایند.سیل، طوفان، بارندگی مواجه با خطرات )خشککالی، سرمازدگی،در 

 
 مدیریت ریکک عناب، زرشک، ،الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، خراسان جنوبی های کلیدی:واژه
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 ساط  ریکاک   از کشاورز  ها فعالیت محیط ذات و کلی، بطور

 معموالً ها  بخش کشاورز  برخوردار است. مخاطرات فعالیت باالیی

(. بطور 39همراه است ) زمانی خیرأت و هزینه افزایش پایین، با عملکرد
ریکاک  گاروه  توان ریکک را به سه کلی از منظر مدیریت ریکک می
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است که رشد طبیعی محصول را تحت تأثیر تولید، ناشی از فرایندهایی 
دهناد و موجب تغییار در کمیات و کیفیات محصاول     خاود قارار مای
 مات یق نوسانات از یناش یمتیق ککیر .(5۹و  57شوند )تولیدشده می

 .(35) غیره اسات  و  کشاورز  ابزارها متیق و  محصوالت کشاورز
شامار  از  کاه شاامل   است  یعیطب ییاز بال یناش نیز یعیطب ککیر

 ).  2۹و  32) شودمی ها  محیطیها و فرسایشتخریب
استان خراسان جنوبی اسات   در این پژوهش، منطقه مورد بررسی

 و گرم فصلی بادها  کم، جو  نزوالت بیابانی، نیمه اقلیمی دارا  که
شامار  باه علات    خطارات طبیعای بای   . باشدمی پایین نکبی رطوبت

البته  کند.این استان را تهدید می شرایط اقلیمی محصوالت کشاورز 
 تاا  اسات  شده باعث منطقه این در گیاهی ها از گونه برخی مقاومت
 باغداران زارعین و توجه مورد منطقه مقاوم گیاهان بعنوان گیاهان این
تاوان باه محصاول زرشاک و     گیرند که از جمله این گیاهان مای  قرار
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 برابار  دو حادودا  ار آبی سیکل با 5زرشک عناب اشاره داشت. درختچه
 هاا  ساال  اسات  و توانکاته  باوده  حیات ادامه به قادر معمول گیاهان
 از بکایار   درآماد  منباع  کاه بطاور   نماید، تحمل خوبی به را آبیبی

 اهمیات  و بوده زرشک به جنوبی وابکته خراسان روستایی ها خانواده
 نشاان  منطقه اقتصاد  و کشاورز  وضعیت در را محصول این خاص
 درمااان بااه تااوانماای گیاااه ایاان دارویاای خااواص (. از4۹دهااد )ماای

 ضد انگلی، ضد (،53اککیدانی ) آنتی خاصیت (،51کبد ) ها بیمار 
 فشار خون و گلیکریدتر  (،3۸) کلکترول (،11قند ) کاهنده و التهابی

 211 از بایش  جناوبی  خراسان استان در درختچه این. کرد ( اشاره53)
 در ویاژه  باه  کشااورز   عماده  از محصوالت یکی و دارد قدمت سال

 و حیدر  گزارش طبق کهبطور  است، بیرجند و قاین ها شهرستان
 هشت به نزدیک کشت زیر سط  با شهرستان این دو (،21همکاران )

 تولیاد  و کشور زرشک کشت زیر سط  درصد ۸7 از بیش هکتار، هزار
 آمار اساس رب. است داده اختصاص خود به را زرشک دنیا از درصد ۸1
 اساتان  در زرشاک  سااالنه  متوساط  تولیاد  میازان  موجود، اطالعات و

در هر  کیلوگرم 5211 متوسط عملکرد با تن هزار 2/۹جنوبی  خراسان
 منااطق تنهاا   برخای  در زرشاک  دیگار،  ساو   از. (37اسات )  هکتار

 کشات  از فقاط  خانوارهاا  از بکیار  درآمد و است کشاورزان محصول
 (.52) گرددمی مینأت محصول این

 آن دیام  کشت امکان و خشکی با مقابله در 2عناب درخت توانایی
باشاد.  فارد مای  ه آن منحصر ب زندگی خاص سیکل کنار در منطقه در
 خاواب  باه  و شده ریز برگ مرحله وارد گیاهان سایر از قبل گیاه این

اند مامی امان در منطقه سخت از سرما  روش این با و برود زمکتانی
 ایان  کشات  باه  ماردم  گارایش  تا است صوصیات باعث شدهو این خ
 جناوبی  خراساان  محصوالت اساتراتژیک  از دیگر یکی بعنوان درخت
 یاک  عناوان  به و است ایران فالت گیاهان بومی از عناب. شود بیشتر

 کشااورز   محصاوالت  میاان  در ا ویاژه  جایگاه اقتصاد ، محصول
 ناحیاه  ایان  شاورز ک اقتصاد در بزرگی و سهم داشته جنوبی خراسان
 در عنااب  میزان تولید بیشترین ،53۸4 تا 53۹7 ها سال بین در. دارد
 تان  4۹91 حادود  باا  53۸4 ساال  باه  متعلاق  جناوبی  خراسان استان
 صاعود   روناد  ها هموارهسال این طی در تولید عناب میزان. باشدمی
 (.5) است نموده حفظ را خود

ولید، ریکک قیمتی و هایی که به مبحث ریکک تاز جمله پژوهش
اشااره کارد    (57گراوند  و علی بیگی ) توان بهمیاند طبیعی پرداخته

کاار  ثر بار ریکاک تولیاد کشااورزان ذرت    ؤدر پژوهشی عوامل ما  که
کرمانشاه را مورد بررسی قرار دادند. نتای  حاصل از این پژوهش نشان 

یکاک  کار از لحاظ واکانش رفتاار  در برابار ر   داد که کشاورزان ذرت
ثیر متغیرها  سن، أباشند و این واکنش تحت تتولید، ریکک گریز می

                                                           
1- Berberis vulgaris L. 

2- Ziziphus jujuba 

ها  ترویجی اسات. در  سط  تحصیالت، مالکیت و شرکت در کالس
بین این متغیرها، سن دارا  اثر بیشتر  بر واکنش رفتار  کشااورزان  

که با باال رفتن سان، زارعاان   باشد. به طور در برابر ریکک تولید می
( در پژوهشای دیگار   31) شوند. موسو  و همکارانمی ریکک گریزتر

را ماورد  ها بر ریکک تولید باغداران پکته کار استان فارس ثیر نهادهأت
جزء تصادفی تابع در مرحلاه   برآوردنتای  حاصل از  سنجش قرار دادند.

دوم نشان داد که آب مصرفی، کود شیمیایی و سن درخت پکته رابطه 
باه   (2۸) . مرتضاو  و همکااران  یاد دارناد  غیر مکتقیم با ریکاک تول 
ثر بر مخاطرات تولید انار )با رویکرد  به فقر( ؤمنظور بررسی عوامل م

در روستاها  بخاش مرکاز  شهرساتان شهررضاا از روش تخماین      
حداکثر راستنمایی و برآورد تابع تولید تصاادفی تعمایم یافتاه اساتفاده     

وسط شاخص فقار در  نمودند. در این تحقیق وضعیت فقر کشاورزان، ت
سه گروه ریکک گریز  کم، متوساط و زیااد بررسای گردیاد. نتاای       

ها  سط  زیر کشات و کودهاا    حاصل از تخمین نشان داد که نهاد
ثیر مثبت بر ریکک تولید اناار هکاتند و میازان آب    أشیمیایی دارا  ت

مصرفی، کود دامی و نیرو  کار نیز دارا  اثرگذار  منفی بر ریکاک  
فرآینااد  ا ،در مطالعااه (55) باشااند. کااول و همکاااران تولیااد ماای 

ماورد  را مدیریت مخاطرات تولیاد کشااورزان هناد     در گیر  تصمیم
ارزیابی قرار دادند و نتای  نشان داد که بیمه برا  کشاورزان تحصایل  

گذار  بیشتر آنها شده است. همچناین ناوآور    کرده منجر به سرمایه
 خطارات ناشای از تولیاد را کااهش دهاد.     تواند اثرات واقعی مالی می
راهبردهاا  تولیاد  زراعای     ی،تحقیقا  ( در3) انادیش نیاک و  عمانی

ماورد  را کاااران شهرسااتان دزفااول    مدیریت ریکک در بین گناادم 
داد کاه باین ساط     نشاان   این پاژوهش ها  یافتهقرار دادند. تحلیل 

تحصیالت، داناش فناای، نگاارش در زمینااه راهبردهاا  مادیریت      
ها  ترویجی با ساط   ، درآمد محصول و شرکت در کالسمخاطرات

کارگیر  راهبردها  تولید  زراعی مدیریت ریکک رابطه مثبات و  به
ثر بر ؤپور به تعیین عوامل م(. سالمی و تهامی3) دار  وجود داردمعنی

ا  در ایران پرداختند. نتای  تحقیق نشاان داد  ت ذرت دانهریکک قیم
هاا  جهاانی ذرت،   ها  بوجود آمده در واردات ذرت، قیمتکه نوسان

دار  بر ریکاک قیمات ذرت در   قیمت گوشت مرغ و نرخ ارز اثر معنی
هاا  نارخ ارز رابطاه عکا  باا      بازار داخلی دارند. همچناین نوساان  

( 35حکاینی )  حاجی کانی و . نجفی(31ها  قیمت ذرت دارد )نوسان
 و کااران مخااطرات گنادم   مدیریت  کننده تعیین در تحقیقی عوامل

کاللاه را ماورد ارزیاابی قارار      شهرستان کنگور در دهکتان سویاکاران
 به محصول نوع دو هر در کشاورز  داد، نشان مطالعه این دادند. نتای 

 ادوات باه  ارکمیبکی دسترسی کشاورزان و شودمی انجام سنتی روش

 و باالسات  محصاول  تولیاد  هاا   دارناد. هزیناه   پیشارفته  کشاورز 
( باه  32هکاتند. روساتا )   مواجه جد  ها آسیب با کوسک کشاورزان
مخااطرات  ثر بار تواناایی کشااورزان در مادیریت     ؤعوامال ما  بررسی 

هاا   تارین ریکاک  نشاان داد کاه مهام    و  نتاای  پرداخته اسات و  

http://jaeer.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13202&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://jaeer.srbiau.ac.ir/?_action=article&au=13299&_au=%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4
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. نتاای   اسات ها  طبیعای و اقتصااد    ریککتهدیدکننده تولید گندم 
متغیار تواناایی کشااورزان در     دار باین رابطه معنای تحلیل همبکتگی 
یید نماود. محماد  و   أرا تنگرش نکبت به ریکک  و مدیریت ریکک

( به بررسی مدیریت مخاطرات خشککالی و نقش آن در 2۹همکاران )
ناد و باه ایان    توسعه پایدار در مناطق روستایی شهرستان بناب پرداخت

ثیر نحاوه  زان آسیب پذیر  از خشککالی تحت تأنتیجه رسیدند که می
مدیریت ریکک قرار دارد و تبعات اقتصاد  زیاد  را برا  کشااورزان  

( همچنین اثر بخشی پروژه 4در پی خواهد داشت. امیر  و همکاران )
ترویجی مدیریت ریکک بخش کشااورز  در پایادار  تولیاد و    -فنی

ت در استان لرستان را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند کاهش خکارا
ترویجی مدیریت مخااطرات بخاش کشااورز     -که اجرا  پروژه فنی

باعث توانمند شدن کشاورزان و بهبود سط  داناایی و افازایش تاوان    
هاا  جدیاد بارا  مادیریت     ها در اساتفاده از داناش و تکنولاوژ    آن

اسات. محماد  کاانی    مخاطرات بخش کشاورز  و خکاارات شاده   
ذار باار ماادیریت اثرگاا( بااه بررساای عواماال 24گلاازار  و همکاااران )

کار جیرفت پرداختند و نتای  پژوهش الغمخاطرات تولید کشاورزان پرت
ها نشان داد که عامل اقلیمی و محیطی و عامال آفاات و بیماار     آن

  ها  مالی و تکنولوژبیشترین اثر را در ایجاد ریکک دارد و استراتژ 
هاا بارا  مادیریت ریکاک     تارین شایوه  و مدیریت بازاریاابی از مهام  

کااران اسات و کشااورزانی کاه درآماد و ساابقه کاار بیشاتر و         الغپرت
توانناد عوامال ریکاک را مادیریت     تحصیالت باالتر  دارند بهتر می

هاا  محایط   ( همچنین در پژوهشی هزینه۸) کنند. بالربی و همکاران
ریکک امنیات غاذایی بار تولیاد و رشاد       زیکت با توجه به خطرات و

مورد ارزیابی قارار دادناد. نتاای  نشاان داد کاه مادیریت       را اقتصاد  
شود. میتواند باعث بهبود عملکرد حاصلخیز  خاک به طور بالقوه می

هاا  مادرن   موانع مهم برا  تغییر کشاورزان شامل ساختار و سیکاتم 
تشخیص زودهنگاام و   به بررسی( 9) . آلتیر و همکارانکشاورز  است

مدیریت ریکک خطرات در بخش کشاورز  پرداختاه و دریافتناد کاه    
ریکک تولید یا درآماد باه عناوان مهمتارین عوامال       و ریکک قیمت

باشاد. تناوع پاذیر  باه عناوان      ریککی برا  کشاورزان اسلواکی می
تارین همبکاتگی   باشاد. مهام  ترین استراتژ  مدیریت ریکک میمهم

تارین عامال،   زمین و ریکک قیمت وجود دارد. مهام  مثبت بین اندازه
( باه  2) ریکک درآمد  برا  کشاورزان بوده است. اکبر  و همکاران

 کااران شهرساتان سایرجان   پکاته  مخااطرات ثر بار  ؤبررسی عوامل م
سهااار عاماال فراواناای ریکااک سااال قباال، تنااوع  اثاارات پرداختنااد و

رکشاات سااط  زی و محصااوالت زیرکشاات، اشااتغال خااارع از مزرعااه
ثیار مرباوط باه    أتمثبت و معنادار شده اسات کاه بیشاترین     ،محصول

. همچنین هر سال محصوالت باا  بوده استفراوانی ریکک سال قبل 
شوند که بیشتر مربوط باه ریکاک تولیاد    روبرو می  جدید مخاطرات

متغیرهاا  سان، مشاارکت در طارظ ناا ر      اثار  باشاند. همچناین   می
کشات   ساط  زیار  و  کشااورز  هاا   محصول پکته، مالکیت ماشین

ثیر مربوط أتمحصول بیمه شده منفی و معنادار شده است که بیشترین 
 است.به مشارکت در طرظ نا ر بوده 

 در عنااب  زرشاک و  اساتراتژیک  محصاول  دو توجه به اهمیت با
شد،  بیان جنوبی که خراسان استان کشاورز  بخش اقتصاد و معیشت
طرات تولیدکنندگان زرشک و ثر بر شاخص مخاؤعوامل م سهم تعیین

 جهات  در ریاز  هدفمناد  برناماه  باه  تواناد عناب خراسان جنوبی مای 
 .نماید شایانی کمک استان استراتژیک محصوالت پایدار تولید افزایش

نوآور  این پاژوهش بادان لحااظ اسات کاه تااکنون پژوهشای باه         
( در خصااوص GFA5) ساااز  بااا روش تقریااب تااابع ژنتیااک ماادل

برا  این دو محصول باا ارزش در اساتان خراساان    مخاطرات طبیعی 
تارین مزیات ایان روش ایان اسات کاه       است. مهام  نپرداختهجنوبی 
باشد و اطالعات ها مییک روش تکامل یافته از مدل GFAالگوریتم 

ها  رگرسیون اساتاندارد از قبیال مادل تارجی  داده     اضافی از تحلیل
 در لاذا  آورد.میفراهم  ها راسر  اطالعات مفید برا  داده شده و یک

ثر بار آگااهی از مخااطرات    ؤعوامال ما   تا است شده سعی مطالعه این
اساتفاده از تقریاب تاابع الگاوریتم      ندگان این دو محصاول باا  تولیدکن

 گیرد. قرار تحلیل و بررسی ساز  شده و سپ  موردژنتیک مدل

 

 مبانی نظری و روش تحقیق

بار مادیریت ریکاک    ثر ؤها  ما ساز  عاملدر این پژوهش مدل
ندگان زرشک و عناب در استان خراسان جنوبی باا اساتفاده از   تولیدکن

روش تقریب تابع الگوریتم ژنتیک صورت گرفتاه اسات. در ابتادا باه     
اختصار روش الگوریتم تقریاب تاابع ژنتیاک شارظ داده شاده اسات.       
الگوریتم ژنتیک، الهامی از علم ژنتیک و نظریة تکامل داروین است و 

ها یا انتخااب طبیعای اساتوار اسات. الگاوریتم      ساس بقا  برترینبر ا
ژنتیک ابزار مناسبی در بازشناسی الگو، انتخاب ویژگی، درک تصویر و 

به مکاأله   GFA (. الگوریتم44و  4۹، 47، 49) یادگیر  ماشینی است
ذار اثرگا متغیر پاسخ  پردازد که عوامل زیاد  براساسی تقریب تابع می

هاا  اولیاه باا    این روش، از طریق همبکاتگی ورود  (. در 33)است 
باشاد  گیرد. اساس الگوریتم ژنتیک ساده مای بهترین پاسخ صورت می

کند. هار رشاته   به این صورت که یک یا سند رشته کد را جکتجو می
هاا  ا  از رشاته یک موقعیت در فضا  جکتجو است. الگوریتم با دامنه

یابد و بارا   عیت تکامل میکند و این جمموسوم به جمعیت عمل می
یاک معیاار    GFAشود. مطابق باا مادل   این هدف جکتجو انجام می

گیرد. ساه عملگار متناساب باا آن     جکتجو برا  هر رشته صورت می
عضاوها  جدیاد بار     شاود. اجرا می 4و جهش 3، آمیزش2یعنی انتخاب

معیاار امتیاازدهی   GFA شاود. در  اساس معیار برازش امتیازدهی مای 

                                                           
1- Genetic Function Approximation 

2- Selection 

3- Crossover 
4- Mutation 
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ها صورت ها بر اساس کیفیت رگرسیون برازش شده به دادهبرا  مدل
ها  انتخاب بایکتی به هر عضو جدید اضافه شاده و  گیرد. احتمالمی

برا  جمعیت مجدداً ارزیابی شود. این روش برا  تعاداد مشخصای از   
(. در زیر هار یاک   34) یابدنکل تا زمان رسیدن به همگرایی ادامه می

 رد بررسی قرار گرفته است. از عملگرها  سه گانه مو
هااا  موجااود در یااک ایاان عملگاار از بااین کرومااوزوم -انتخااب 

کناد.  جمعیت، تعاداد  کروماوزوم را بارا  تولیاد مثال انتخااب مای       
تر شان  بیشتر  برا  انتخاب در فرآیند تولیاد  ها  برازندهکروموزوم
 مثل دارند. 
مولد  عملگر آمیزش بر رو  یک زوع کروموزوم از نکل -آمیزش

کناد. عملگرهاا    عمل کرده و یک زوع کروموزوم جدیاد تولیاد مای   
 2ا و آمیزش دو نقطه 5ا آمیزش متعدد  از قبیل، آمیزش تک نقطه

ا ، یک موقعیت تصادفی باین دو ژن  وجود دارد. در آمیزش تک نقطه
ها  طارف راسات یاا طارف     شود. سپ  تمامی ژندر نظر گرفته می

شاوند تاا   ها  والد با یکدیگر جابجا میزومسپ این موقعیت در کرومو
ا ، دو موقعیات  ها  جدید بدست آیند. در آمیزش دو نقطاه کروموزوم

هاا  باین ایان دو    شاود و تماامی ژن  به صورت تصادفی انتخاب می
 (.34شوند )ها  والد با یکدیگر جابجا میموقعیت، در کروموزوم

و  پا  از اتماام عمال آمیازش، عملگار جهاش بار ر        -جهش
شود. این عملگر یک ژن را از یک کروماوزوم  ها اثر داده میکروموزوم

به طور تصاادفی انتخااب نماوده و ساپ  محتاوا  آن ژن را تغییار       
دهد. اگر ژن از جن  اعداد دودویی باشاد، آن را باه معکاوس آن    می

کند و سنانچه متعلق به یک مجموعه باشد، مقدار یا عنصار  تبدیل می
دهد. احتماال انجاام   وعه را به جا  آن ژن قرار میدیگر  از آن مجم

گویند. پ  از می 3عمل جهش بر رو  هر کروموزوم را احتمال جهش
ها  تولید شده باه عناوان نکال جدیاد     اتمام عمل جهش، کروموزوم

(. 34شاوند ) شناخته شده و برا  دور بعد اجرا  الگوریتم ارساال مای  
 (:29و  21) ها داردگر روشمزایا  مهمی نکبت به دی GFAالگوریتم 

 کند.ا  را نکبت به مدل ساده ارائه میمدل سندگانه .5

ها  استفاده شده در مادل را انتخااب   به صورت خودکار ویژگی .2
 نماید.می

ها )متغیرها( با تواند بهتر به کشف ترکیبات ویژگیاین روش می .3
هاا  سناد گاناه    هاا  همبکاتگی باین ویژگای    توجه به مزیت

 بپردازد.

دهاد  فریادمن را ارائاه مای    LOFمعیار خطا   GFAلگوریتم ا .4
هاا، پایادار  و   بدین صورت که بهترین تعداد از لحااظ ویژگای  

 شود.زند که سبب پایدار  مدل میبرازش مدل را تخمین می

                                                           
1- One-point  Crossover 

2- Two-point Crossover 

3- Mutation Probability 

تواند یک دامنه معادالت از نظر نوع ساختار مادل  این روش می .1
 کند.ا  درجه باال را فراهم مانند توابع سند جمله

باشاد و  هاا مای  یک روش تکامل یافته از مدل GFAالگوریتم  .9
ها  رگرسیون استاندارد از قبیل مدل اطالعات اضافی از تحلیل
هاا را  سر  اطالعاات مفیاد بارا  داده    ترجی  داده شده و یک

 آورد. میفراهم 

باه شارظ    GFAساز  باا  ها  مهم حاصل از مدلبرخی از آماره
 باشد:ذیل می

LOF برا  هر معادله مطابق قابل محاسبه است: -یدمنفر 

(5) 

 

SSE  ،مجموع مربعات خطاا :c   باه غیار از    : تعاداد تواباع اصالی(
 :nها در تواباع اصالی و   کل ویژگی :f: پارامتر تعدیل، dضریب ثابت(، 

 2 رابطاه بار اسااس   d ها  ورود  است. پاارامتر یکنواخات   کل داده
 شود:محاسبه می

(2) 
 

 حداکثر طول معادله )حداکثر تعداد پارامترها در معادلاه( و  
 LOF(. کمتارین ارزش  کاه  )پارامتر تعدیل اسات  

فریدمن، کمترین احتمالی است که با تقریب مدل الگوریتم ژنتیک باا  
 ها تناسب بیشتر  دارد.داده

 برابر است با: مقدار این  -4معتبر متقاطع 
 (3) 

 

 SSTبینی شده اسات و  مجموع مربعات پیش PRESSکه در آن 
یاک معیاار کلیاد  بارا       باشاد. ایان   مجموع مربعات کال مای  

تار باشاد، قادرت    هر سه به یک نزدیکو  بینی قدرت مدل استپیش
  از روش سااز (. متغیرها  مدل21بینی بهتر  برا  مدل دارد )پیش

 باشد:می 5صورت جدول ه تقریب تابع الگوریتم ژنتیک ب

، با استفاده از تقریب تاابع الگاوریتم   5با توجه به اطالعات جدول 
ساز  برا  شناساایی عوامال   ، مدلMSmodelingافزار ژنتیک و نرم

ثر بر شاخص آگاهی از مخااطرات تولیدکننادگان زرشاک و عنااب     ؤم
متغیار مکاتقل، ساه     51ه از باین  صورت گرفت تا مشخص شاود کا  

دگان متغیرهایی بر شااخص آگااهی از مادیریت مخااطرات تولیدکننا     
باشند. نمونه آمار  باه روش  ثر میزرشک و عناب خراسان جنوبی مؤ

تولیدکننده زرشاک و عنااب    531و  541گیر  تصادفی ساده از نمونه
 بدست آمده است.

 
 
 

                                                           
4- Cross validated R-squared  



 255     تولیدکنندگان زرشک و عناب در خراسان جنوبی با رهیافتطبیعی  مخاطراتثر بر ؤهای معامل شناخت

 
 GFAندگان زرشک و عناب با استفاده از تولیدکنسازی مدیریت ریسک مدلمتغیرهای مورد استفاده برای  -1 جدول

Table 1- Variables used to modeling the risk management of barberry and jujube producers using GFA 
 حروف اختصاری

Abbreviations 
 متغیرها

Variables 

X1 
 وجود خطر خشککالی خبر دارید؟ از سه حد تا

How much do you know about the dangers of drought? 

X2 
 وجود خطر عدم عرضه به موقع نهادها خبر دارید؟ سه حد از تا

How much do you know about the risk of failure to provide timely information to institutions? 

X3 
 وجود خطر سرمازدگی محصول خبر دارید؟ تاسه حد از

How much do you know about the risk of product frostbite? 

X4 
 محصول خبر دارید؟کاهش وجود خطر  تا سه حد از

How much do you know about the risk of product loss? 

X5 
 سه حد از وجود خطر تگرگ در منطقه خبر دارید؟ تا

How much do you know about the threat of hail in the region? 

X6 
 سه حد از وجود خطر سیل در منطقه خبر دارید؟ تا

How much do you know about the threat of flood in the region? 

X7 
 سه حد از وجود هزینه   باال  نهادها خبر دارید؟ تا

How much do you know about the high cost of institutions? 

X8 
 تش سوز  باغ خبر دارید؟آتا سه حد از وجود خطر 

How much do you know about the danger of garden fire? 

X9 
 وجود خطر علف ها  هرز خبر دارید؟ سه حد از تا

How much do we know about the risk of weeds? 

x10 
 تا سه حد از وجود خطر طوفان در منطقه خبر دارید؟

How much do you know about storm risk in the region? 

X11 
 تا سه حد از وجود خطر عدم دسترسی به موقع به ماشین االت کشاورز  خبر دارید؟

How much do you know about the risk of non-timely access to agricultural machinery? 

X12 
 تا سه حد از وجود خطر بارندگی ها  ناگهانی خبر دارید؟

To what extent are you aware of the risk of sudden rainfall? 

X13 
 تا سه حد از وجود خطر عدم دسترسی به موقع به نیرو  کار خبر دارید؟

To what extent are you aware of the risk of not having time access to the workforce? 

X14 
 خبر دارید؟ تا سه حد از وجود خطر حشرات

To what extent are you aware of the danger of insects? 

X15 
 وجود خطر سرقت محصول خبر دارید؟ تا سه حد از

How much do you know about the risk of product theft? 

Y 
 شاخص آگاهی از خطرات

Risk awareness index 
 Very low = 0, low = 1, average = 2, high = 3, very high = 4        4=ادیز یلیخ، 3=ادیز، 2=متوسط، 5=کم، 1=کم یلیخ

 ها  تحقیقمأخذ: یافته
References: Research findings 

 

 

 و بحث  نتایج

سااز  بارا    با اساتفاده از تقریاب تاابع الگاوریتم ژنتیاک مادل      
ثر باار شاااخص آگاااهی از ماادیریت ریکااک   ؤشناسااایی عواماال ماا 

ار بار  ثیرگذأتها  ندگان زرشک و عناب صورت گرفت تا متغیرتولیدکن
مدیریت ریکک باغداران زرشک و عناب در اساتان خراساان جناوبی    

 شناسایی شود. 

ثر بار شااخص مادیریت    ؤعوامال ما   ،2بر اسااس نتاای  جادول    

کاران برآورد شد که خطرات خشککالی، عدم عرضه مخاطرات زرشک
، هارز   هاا علاف  ، ساوز  تاش آ ،لیسا ها، سرمازدگی، به موقع نهاده
هاا  ناگهاانی و   آالت کشاورز ، بارندگیموقع به ماشیندسترسی به 

کااران رابطاه مثبات    سرقت محصول با شاخص آگاهی ریکک زرشک
 531/1ها  هارز باه میازان    ثیرگذار  خطر وجود علفأدارد و درجه ت

ثیر را در شاخص خطرات تولیدکنندگان زرشک أباشد که بیشترین تمی
 در منطقه خراسان جنوبی دارد.
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 ندگان زرشکتولیدکنمخاطرات  مدیریتشاخص  نتایج آماری حاصل از رگرسیون -2ل جدو

Table 2- Statistical results from barberry producer risk management index regression  
+ 0.079 *  12+ 0.079 * X 11+ 0.114 * X  9+ 0.135 * X 8+ 0.0721 * X 6+ 0.101 * X 3+ 0.066 * X 2+ 0.091 * X 1Y =0.474 + 0.089* X

 15X 
Critical SOR F-value (95%)=0.025 Friedman LOF= 0.025 

 
=0.92 

Experimental calculation error=0 =0.91 

 =0.91Cross validated  

 LOF (۸1/1) =0.071 F= 179.009 حداقل خطا  غیر معنی دار

 ها  تحقیق: یافتهمأخذ

References: Research findings 
 

آالت ماشاین باه  ثر دوم خطر عدم دسترسای باه موقاع    ؤفاکتور م
محاسابه شاده اسات. کمتارین      554/1کشاورز  است که با ضاریب  

اران مربوط به خطر سرمازدگی کثر بر شاخص ریکک زرشکؤعامل م
 شااخص  بار  رگاذار یثأت  اقتصااد   رهاا یمتغ نیبا  ازمحصول اسات.  

به موقع  عرضهعدم  ریمتغ دو به توانیم ارانکزرشک ککیر تیریمد
 کاه  کارد  اشاره  کشاورز آالتنیماش بهبه موقع  یها و دسترسنهاده
کشاورزان  ککیر یآگاه شاخص 554/1 و 1۸5/1 بیبا ضر بیترت به

سااز  باا الگاوریتم تقریاب تاابع      . در مادل دهدیم قرار ریثأرا تحت ت

فریدمن نیز مشابه خطا  معیاار در مادل حاداقل     LOFار ژنتیک، معی
محاسبه شاده اسات. مادل خطاا       121/1مربعات معمولی است که 

هاا  تکارار  را نشاان    هتجربی محاسابات کاه خطاا  تجربای داد    
بارا  مادل    ۸2/1صفر بدست آمده اسات و ضاریب تعیاین    ، دهدمی

تاابع  ا  است کاه توساط   حاصل شده است و این بهترین مدل بهینه
-زرشاک ثر بر شاخص ریکک ؤتقریب الگوریتم ژنتیک برا  عوامل م

 خراسان جنوبی بدست آمده است. کاران

 
 ندگان عناب تولیدکنریسک  مدیریت نتایج آماری حاصل از رگرسیون -3جدول 

Table 3- Statistical results from jujube producers risk management regression 
+  12+ 0.077 * X 10+ 0.073 * X 8+ 0.056 * X 7+ 0.056 * X 5+ 0.099 * X 4+ 0.098 * X 3+ 0.082 * X2+ 0.070 * X 166* XY = 0.275 + 0.0

 15+ 0.056 * X 14+ 0.065 * X 130.092* X 
Critical SOR F-value (95%)=1.81 Friedman LOF= 0.015 

 
=0.94 

 
=0.93 

Experimental calculation error=0 =0.92Cross validated  

 LOF (۸1/1) =0.054 F= 161.537 دارحداقل خطا  غیر معنی

 ها  تحقیقمأخذ: یافته         

References: Research findings 
 

ثر بر شاخص مدیریت ریکاک  ؤ، عوامل م3بر اساس نتای  جدول 
ندگان عناب تحمین زده شد. از میان متغیرها  مورد بررسای،  تولیدکن

 کااهش سارمازدگی،   هاا، موقع نهااده خطر خشککالی، عدم عرضه به 
هاا، آتاش ساوز ، طوفاان،     تگارگ، هزیناه بااال  نهااده     ،محصول
ها  ناگهانی، عدم دسترسی به موقع به نیرو  کار، حشرات و بارندگی

نادگان  تولیدکنسرقت محصول با شاخص آگاهی از مادیریت ریکاک   
گ در خطر تگرار  را ثیرگذأتعناب رابطه مثبت دارد و بیشترین درجه 

نادگان عنااب در   تولیدکنشااخص ریکاک    داشته است که بار منطقه 
 کااهش خطار  ثر دوم ؤباشد. عامال ما  ثر میؤمنطقه خراسان جنوبی م

در  ،بدست آمده است. عامل ساوم  1۸۹/1است که با ضریب محصول 
نده تولیدکنها است که ریکک کشاورزان به موقع نهاده دسترس نبودن

خطاار  ،ثرؤدهااد. کمتاارین عاماال مااثیر قاارار ماایعناااب را تحاات تااأ
هاا   خطر علف، لیس خطرسوز  باغ است. همچنین متغیرها  آتش
در مادل  الت کشااورز   آخطر عدم دسترسی به موقع به ماشین ،هرز

ساز  با الگوریتم تقریب تابع ژنتیاک،  باشند. در مدلبهینه نهایی نمی
 بدست آمده اسات. ضاریب تعیاین مادل     151/1فریدمن  LOFمعیار 
دهاد متغیرهاا  بهیناه مادل     برآورد شده است کاه نشاان مای    ۸4/1

 درصد شاخص مخاطرات را توضی  دهد. ۸4اند به میزان توانکته

 

 گیری  نتیجه

ثر بر آگاهی از خطارات  ؤها  معامل شناختهدف  این تحقیق با
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ریکک تولیدکنندگان زرشک و عناب در استان خراسان جنوبی انجاام  
متغیر  51 میان نشان داد که ازقریب تابع ژنتیک ت. نتای  حاصل از شد

ثر ؤنادگان زرشاک ما   تولیدکندر مدیریت مخااطرات  متغیر  ۸، ریککی
 52ندگان عنااب  تولیدکنساز  برا  مدیریت ریکک باشد. در مدلمی

 عامال صورت بهینه انتخاب شد. در اساتان خراساان جناوبی    ه خطر ب
ثر ؤشک و عنااب ما  ندگان زرتولیدکنبر شاخص مخاطرات خشککالی 

( مطابقات دارد.  2۹) بوده که این یافته با نتاای  محماد  و همکااران   
آالت و نیارو  کاار باا    و ماشاین  هاا هعدم عرضه به موقع نهادعوامل 

ها  سارمازدگی،  ( مطابقت دارد. عامل2۸نتای  مرتضو  و همکاران )
 (، محماد  32، سیل و طوفان با نتاای  روساتا )  ها  ناگهانیبارندگی

( همخوانی دارد ۸) ( و بیالبی و همکاران24کانی گلزار  و همکاران )
که در این مطالعات بین متغیرها  اقلیمی و خطرات طبیعی و شاخص 

هاا   سویی وجود دارد. عامل حشرات که از عاملمخاطرات ارتباط هم
با نتای  محمد  کاانی   ،ندگان عناب استتولیدکنمدیریت  ریککی در

( تطابق دارد که در آن پژوهش عامل آفاات و  24ان )گلزار  و همکار
ثر بر مخاطرات شناسایی شاده اسات. عامال    ؤعوامل م ءها جزبیمار 

( و 57کاااهش محصااول نیااز بااا پااژوهش گراونااد  و علاای بیگاای )
خاوانی دارد کاه   ( هم55( و کول و همکاران)2۸مرتضو  و همکاران )

ور بوده است. بنابراین ترین فاکتها مهممخاطرات تولید در این پژوهش
ها  ماورد بررسای بارا  آگااهی از شااخص مادیریت       در بین عامل

ترین عامل طبیعی است ندگان عناب، خطر تگرگ مهمتولیدکنریکک 
ثیرگاذار  را داشاته اسات. بارا      أسوز  کمترین درجه تو خطر آتش

ناادگان زرشااک، کمتاارین درجااه آگاااهی از خطاار ساارمازدگی تولیدکن
 است.تخمین زده شده 
تاوان پیشانهادها  زیار را بارا      ها  تحقیق مای بر اساس یافته

 ارائه نمود: تولیدکنندگان زرشک و عناب ریکک مدیریتبهبود 
نادگان عنااب و   تولیدکنکاه اکثار    پژوهش داللت بارآن دارد  نای
آماوزش   باه اصاول  کاردن  نعمال  آگااهی و  دلیل ضاعف   به زرشک

ساتفاده  سنتی ایات و دانش کشاورز  در مواجه با ریکک، تنها از تجرب
لذا . را ندارند   الزم در مقابله با مخاطرات طبیعیهاو آموزش کنندمی

بهباود داناش    بارا  شود نظام تروی  و آموزش کشاورز  پیشنهاد می
، باا  کشاورزان منطقه خراساان جناوبی  ها  مدیریت ریکک و مهارت

مواجه باا   در   الزم راهاآگاهی ها  آموزشی مناسب پیشه برنامهئارا
تگاارگ، ساایل، طوفااان،   ایاان خطاارات )خشککااالی، ساارمازدگی،  

نظاام  ها  ناگهانی و...( برا  باغاداران ترسایم نمایناد. ثانیاا     بارندگی
 ، باعاث افازایش آگااهی   هاا  جدیاد  نوآور تروی  با آموزش مناسب 

هاا   حمایات کنندگان زرشک و عناب شوند کاه در ایان زمیناه    تولید

هاا   روشباا اساتفاده از   ندگان تولیدکنگیرد تا  صورت بایکتیدولتی 
ها  عناب و باغدر  به صورت بهتر  ند مخاطرات طبیعی رابتواننوین 

عرضاه باه موقاع     عادم  ثالثاا مدیریت نمایند.  زرشک خراسان جنوبی
 بایکاتی دانکات کاه     اقتصااد   رهایاز متغ یناش توانیها را منهاده
خراسان جنوبی در  و زرشک( )عناب کیاستراتژ محصول دو نیا  برا

ا  داشت. محصوالت زرشاک و عنااب در مرحلاه قبال از     توجه ویژه
عرضه به بازار با تهدیداتی روبرو هکتند که باعث نوساانات در قیمات   

همچناین  . مواد اولیه کشاورز  بارا  ایان دو محصاول شاده اسات     
هاا   ثباتی قیمت محصوالت کشاورز ، نامشخص باودن سیاسات  بی

هاا و نوساانات   قبال عناب و زرشک و ناپایدار  این سیاستدولت در 
همچناین   .باشاد قیمتی از جمله خطرات اقتصاد  در عرضه بازار مای 

مین أها باعث افزایش ریکک در زنجیاره تا  عدم عرضه به موقع نهاده
باشد که ناشی از مشکالت بازاریابی زنجیاره  برا  این محصوالت می

دهناده  ای  حاصل از تحقیق نشاننت عرضه برا  این محصوالت دارد.
بار   آالتماشاین به ها و عدم دسترسی عدم عرضه به موقع نهادهثیر أت

کاران است و برا  محصول عنااب نیاز   زرشکمدیریت ریکک  متغیر
هااا باار شاااخص آگاااهی از ریکااک  هعاادم عرضااه بااه موقااع نهاااد 

شود کاه  در این راستا پیشنهاد می ثر بوده است.ؤندگان عناب متولیدکن
ها ریکک تولید مین به موقع نهادهأگذاران بخش کشاورز  با تسیاست

مراکز خدماتی برا  کشاورزان استان خراسان جنوبی را کاهش دهند و 
افزایش سط  کمی  منجر بهها  کشاورز  کننده نهادهو حمایتی ارائه

اقتصاد  این دو محصاول در  و کیفی تولید و در نتیجه افزایش ارزش 
 نیا نیمأت عرضه رهیزنج در که یابیبازار مشکالت تااستان شوند این 

 ییاز ساو  نیهمچنا . شود برطرف  ادیز حد تا ،دارد وجود محصوالت
ثر بوده ؤندگان عناب متولیدکن ککیر تیریها بر مدنهاده  باال نهیهز

 نوسانات ای هانهاده نیمأت رهیزنج مشکالت از یناش تواندیم کهاست 
ها  مین عدم قطعیت و ریککأبه عبارت دیگر زنجیره ت .باشد یمتیق

ها و بیشمار  برا  این محصول وجود دارد که با شناسایی این ریکک
تاوان  ها در فرآیناد بازاریاابی باه صاورت بهتار  مای      میزان تاثیر آن

که دولات باا    شودیم شنهادیپمنظور  نی. بدها را مدیریت نمودریکک
 محصاوالت  نیا دکنندگانیتولد  از ها  اقتصاسیاست  یصح  اجرا

  هاا اسات یس. اباد ی شیافزا کشاورزانتا انگیزه در بین  نمودهحمایت 
بخااش  قیاااز طر مااتیق شیدر هنگااام افاازا دیااو تول مااتیق تیااتثب

گار  ها  بیماه و شرکت ردیگ صورت یو نظارت بخش دولت یخصوص
ام تولیاد  ها قبل از تولیاد و در هنگا  توانند برا  تولید این نهادهنیز می

خراسان جنوبی در استان این محصوالت استراتژیک )عناب و زرشک( 
 کمک نمایند.
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Introduction and Aim: Agriculture is a risky occupation. The different natural, social, and economic 

hazards have created handicaps and problems for agricultural producers, which result in the instability of income 

for producers. In general, the nature and environment of agricultural activities are at high risk. The risks of 

agricultural activities are often associated with low performance, increased cost, and time lag. In order to from 

the perspective of risk management, studies can be categorized into three types including product hazards, price 

risks, and natural hazards. Major economies in the rural areas of south Khorasan province is based on the 

planting and selling three products of barberry, saffron and jujube, which are resistant to water deficit and 

drought, and at the same time all have the high economic value. This province in Iran accounts for about 96 to 

98% of the barberry and jujube production. Therefore, this study aims to examine the factors affecting the 

barberry and jujube production in the South Khorasan province, Iran. . 

Materials and Methods: Genetic function approximation (GFA) algorithm describes the basic problem of 

approximating the function. Many factors affect the response variable and primary input correlated with best 

response. The GFA algorithm works with a range of strings called population, developed for the purpose of 

searching.  The selection, crossover, and mutation operators also run appropriately. New members were given 

scores according to the estimator’s criteria. In the GFA, the criteria scoring is obtained for fitted regression 

models. The selection probabilities should add each new member to the population again. This method continued 

for a specified number of generations until the point of convergence. GFA algorithm can be used to produce a 

generation with respect to the evolution charts according to the achieved time. This graph shows the number of 

events for each variable about the population, which has evolved for each generation. GFA algorithm converges 

as no progress in population occurred. At this time, the model is significant which means the best choice for all 

models of population. Using GFA and MS modeling software, modeling is used to identify the factors affecting 

the knowledge of barberry and jujube producers in order to determine which one of 15 independent variables 

were effective on the risk management information of barberry and juvenile producers in South Khorasan 

province.  

Results and Discussion: The results showed that frostbite risk had the lowest risk, affecting the risk index of 

barberry producers. Awareness of hail hazards exerted the greatest effect on the risk index of jujube producers in 

south Khorasan region. The least effective factor was the awareness of fire hazards in the jujube gardens. 

Conclusion: The results suggest that most jujube and barberry producers use traditional knowledge and 

experience and do not acquire the necessary training that are needed for dealing with natural hazards due to poor 

knowledge and non-compliance with the principles of agricultural education in dealing with hazards. Therefore, 

it is recommended  that the system of agricultural extension and education and agricultural meteorology must 

have been improved the knowledge of the farmers' risk management and skills in the southern Khorasan region 

by presenting appropriate training programs to address these risks (drought, storm, sudden precipitation, etc.). 

Accordingly, the information and promotion system, accompanied with appropriate training in relation to new 

innovations, will increase the awareness among the male and female producers and government support should 

be taken in this area.  So producers can use modern methods for better managing natural hazards in the Jujube 
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