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 دهیچک
 

. است شده انجام كارپرتقال كشاورزان در توليد ریسك مدیریت بر ثرؤهدف تحليل عوامل م باپژوهش  نیا

 فرمول ازبا استفاده  كه استشهرستان جيرفت )استان كرمان(  كارانپرتقال همة تحقيق شامل یآمار ةجامع

 با پرسشنامه 591 قيتحق یها افتهی اعتبار شیافزا یبرا .شدند انتخاب مطالعه یبرا هاآن از نفر 92 ،كوكران

 پرسشنامه 551 تعداد تینها در كه شد عیتوز یآمار ةجامع یاعضا نيب در ساده  یتصادف یريگ نمونه روش

متخصصان و  پانل قیطر ازآن  ییبود كه روا یا پرسشنامه قيتحق ی. ابزار اصلشد داده عودت و ليتکم

 از ،یكاربرد هدف نظر از قيتحق نیا. (a < 7/1) شد دیيأت كرونباخ یآلفا بیضراستفاده از  باآن  ییایپا

 به توجه با. رود یم شمار به یدانيم ها داده یآور جمع ةويش نظر از و یشیآزما ريغ رهايمتغ كنترل امکان نظر

. اند شده یگردآور  یزمان مقطع كی در اطالعات و ها داده و بوده یمقطع تك قيتحق نیا ،یزمان محدوده

 ةدهندنشان یعامل ليحاصل از تحل یهاافتهی .انجام شد SPSSwin18 افزار نرم لةيوس  ها به داده ليتحلوهیتجز

 و دارند سكیر جادیرا در ا ريثأت نیشتريب یماريب و آفاتو عامل  یطيو مح یمياست كه عامل اقل نیا

 ديتول سكیر تیریمد برایها  وهيش نیتر از مهم یابیبازار تیریمد و یتکنولوژ و یمال یها یاستراتژ

 كشاورزان سكیر تیریمد نينشان داد كه ب پيرسون یهمبستگ ليتحل نتایج نيهمچن هستند؛ كارانالپرتق

 نیدارد به د یدار یمثبت و معن ةرابط یكشت، درآمد كشاورز ةسابق الت،يمتغيرهای سطح تحص اساس بر

 یشتريب ییبرخورد دارند توانا یترباال التياز تحص ای یشتريكار ب ةكه از درآمد و سابق یكشاورزان یمعن

 یبانک یبده زانيو م سكیر تیریمد نيب كه یحال در نیا. دارند سكیر به مربوط عوامل كردنتیریدر مد

 بر ثرؤم عوامل نیترمهم كه داد نشان قيتحق جینتا نیا بر عالوهدارد.  وجود یدار یو معن یمنف ةرابط

 كردنمهيب و یخشک به مقاوم ارقام از استفاده مطالعه مورد نكاراپرتقال دگاهید از سكیر تیریمد

 كردنمهيب یالزم برا التيكه دولت تسه دشو یم شنهاديپ منظور نیبد. است یكشاورز محصوالت

 كشاورزان منطقه فراهم كند.  یبرا یمحصوالت كشاورز
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 مقدمه

شده در در بیست سال گذشته، شمار باليای طبیعی ثبت

مورد در سال رسیده است  099مورد به  099جهان تقريباً از 

(Lu et al., 2008) اين شمار روزافزون باليای طبیعی زنگ .

خطری برای جامعة کشاورزی در بین کشورهاست؛ چرا که 

کثر مردم از طريق کشاورزی روزگار خود را در اين کشورها ا

وهوايی اين ترين تغییری در شريط آبگذرانند و کوچک می

تواند تأثیر آنی بر بخش کشاورزی داشته باشد و  کشورها می

-تر مانند: مهاجرت، استقاللزمینه برای مشکالت بزرگ

نداشتن کشور در تأمین مايحتاج غذايی و مشکالت 

فرهنگی يا حتی سیاسی فراهم آورد اجتماعی، اقتصادی، 

(Haydary, 2006)در که اطمینانی همچنین نداشتن ؛ 

 کشاورزان آن در میزان درآمد به تبع قیمت و تولید و میزان

 بخش در علم مديريت و ضرورت اهمیت بر دارد وجود

است. با توجه به شرايط طبیعی و اقتصادی  افزوده کشاورزی

ی در اين شرايط يکی از کشاورز ايران تولید محصوالت

شود و از آنجا که بخش ترين مشاغل محسوب میپرمخاطره

محصوالت کشاورزی کشور  تولیدکنندگان عظیمی از

حال هستند، که توان مالی کشاورزان متوسط و میانه

تولید به کار   هشان را در هر دور دارايی ةمحدودی دارند و هم

يند ار مرحله از فربنابراين کمترين خسارت در ه ،گیرندمی

 ها وارد ناپذيری را به زندگی آنهای جبران تولید ضربه

 در وجود ريسک از حکايت شواهدبنابراين  ؛سازدمی

 که اندداده نشان متعددی مطالعات دارد. کشاورزی

 نداشتن همچون گوناگونی داليل به برداران کشاورزی ه بهر

 بازارهای ضعیتو و هابیماری و آفات جوی، بر عوامل کنترل

 روهروب ريسک با هانهاده و محصوالت تقاضای و عرضه

تواند در اين زمینه از اهمیت بااليی  ؛ بنابراين آنچه میهستند

برخوردار باشد مديريت اين عوامل يعنی مديريت ريسک 

 به باور .(Hardaker, 2006; Anderson, 2001)است 

Abourizk  (2002 )دهای مديريت استفادة زارعان از راهبر

تواند موجب انتقال از وضع موجود به وضع  ريسک می

مطلوب شود. در واقع، راهبردهای مديريت ريسک قادرند که 

آثار منفی ناشی از تغییرات اقلیمی را به حداقل رسانده و 

بسیاری از پیامدهای منفی را حل کنند؛ از اين رو شناسايی 

اهبرد مؤثر باشد امری تواند بر استفاده از اين ر عواملی که می

رسد. محققان بسیاری بر اين باورند که  ضروری به نظر می

برای درک طبیعت ريسک ابتدا بايد از تعريف آن آغاز کرد 

(Granger et al., 1999) . ريسک فرايندی وابسته به زمان

 است، است و از آنجا که ريسک مربوط به يک واقعه در آينده

گذارد، به ثیر میأما از آن تگذشت زمان بر میزان شناخت 

که در طول انجام يک کار يا فعالیت هرچه زمان  طوری

بگذرد، با شناخت بیشتری که از وضعیت موجود و ماهیت 

که اکنون يک ريسک به  یکنیم بسیاری از مسائلکار پیدا می

 Hardake et . د بودنرسند در آينده ريسک نخواهنظر می

al. (1991 نیز معتقدند که )های کشاورزی ريزیدر برنامه

 ناپذير است.ريسک بخش جدايی

توان به ريسک را می ةعوامل ايجادکنند ،به طور کلی

خطرات و طبیعی ، اجتماعی ، خطرات اقتصادی چهار دسته

پذيری اين عوامل شرايط آسیب ةبازار تقسیم کرد که مجموع

 ةکنند و نتیجرا برای تولیدکنندگان اين بخش فراهم می

تصمیم  است. ثباتی درآمد برای کشاورزانهايی آن بین

کاهش میزان يا  تواند باعث افزايشکشاورز تحت ريسک می

محصوالت کشاورزی شود که تا حد زيادی سبب نوسانات 

 همچنین تصمیم کشاورز تحت ريسک  ؛شودمیقیمت 

وری جديد کشاورزی شود. برخی از اتواند مانع پذيرش فنمی

دولت  توان نام برد اقدامات را که میريسک  اقدامات مديريت

منفی  آثار تواند به کشاورزان کمک کند تا است که می

 ,Aimin) گیری تحت ريسک را کاهش دهند تصمیم

هايی است  حل  (. در واقع، مديريت ريسک انتخاب راه2010

وهوايی، بازده، قیمت، که آثار مالی ناشی از تغییرات آب

زارهای جهانی و ديگر عواملی که های حکومتی، با سیاست

توانند به طور گسترده در درآمد جاری کشاورز تأثیر  می

.  به نقل ريفا (Anderson, 1996)دهد  بگذارند کاهش می

تری را در خود جای دارد و مديريت ريسک مفهوم بزرگ

شامل شناسايی، تخمین، ارزيابی، نظارت و کنترل ريسک 

های  احتیاطی، واکنش های است و در برگیرندة اقدام

اختصاصی و فرايندهای غیر سازمان داده شده است 

(Green, 2003)شده در مطالعات انجام ،. در اين زمینه

خارج و داخل پیرامون موضوع ريسک و مديريت آن انجام 

توان به موارد زير  ترين اين عوامل میشده است که از مهم

 اشاره کرد:

Anderson (2001 )و .Alimi et al (2005)  در

تحقیقات خود در کشور نیجريه به اين نتیجه رسیدند که 

ترين منابع ريسک از نظر کشاورزان قیمت ستانده و پس  مهم

ترتیب عبارتند از آن قیمت نهاده است. ساير منابع ريسک به
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ها، دسترسی به سرمايه و  از: خشکسالی، آفات و بیماری

گیری راهبردهای کارههمچنین کشاورزان در ب است؛سرقت 

زيرا بسیاری از اين  ؛کنندمديريت ريسک ضعیف عمل می

 ای ديگر در مطالعه ندیستراهبردها در دسترس کشاورزان ن

ها که آن ندکاران نیجريه نشان دادشده در مورد ذرتانجام

چهار دسته از ريسک شامل: ريسک باليای طبیعی، 

های  های اقتصادی و ريسک های اجتماعی، ريسک ريسک

 د.  نهستفناوری مواجه 

Kianirad and Yazdani  (2003) در مطالعات خود

منابع ريسک در کشاورزی را مشتمل بر ريسک تولید، 

ريسک قیمت يا بازار، ريسک مالی، ريسک نهادی يا ريسک 

های دولت در بخش  فعالیت در مورد یاطمینانبیناشی از 

درصد اهمیت  و نقش و اندکشاورزی و ريسک انسانی دانسته

هرکدام از منابع ريسک را بسته به شرايط مکانی، زمانی و 

 دانند. های دولت در هر کشور متفاوت میسیاست

Just and pope  (1997)های خود به اين  در پژوهش

 بر که عواملی ريسک ةمسئل بر عالوهنکته اشاره داشتند که 

 اهمیت از گذارندتأثیر نیز بردارانبهره ريسکی های ديدگاه

 های ويژگی نظر از بردارانهبهر و برخوردارند. مديران ایويژه

 باعث تفاوت اين و متفاوتند با يکديگر اجتماعی- اقتصادی

 .شود می ريسک ةمسئل با متفاوت برخوردهای

Yaghoobi et al. (2009) ندنشان دادة خود در مطالع 

 01) کشاورزان مورد نظر بیشترکه مديريت ريسک در 

همچنین  ؛قرار دارد "ضعیف و متوسط"( در سطوح درصد

تحلیل روابط بین عوامل و میزان مديريت ريسک نشان 

داری بین متغیرهای سطح معنی ةدهد که رابط می

تحصیالت، میزان مشارکت اجتماعی، میزان استفاده از 

های اطالعاتی، میزان بدهی بانکی و درآمد کشاورزی با کانال

 . شاورزان وجود داردمیزان مديريت ريسک ک

 (2005) Falco and Perringsدر مطالعات خود 

افزايش اعتبارات مالی، گسترش وسعت زمین برای محصول 

و کاهش وسعت محصوالت جانشین را از ديگر تمهیدات 

 کنند.  عنوان میموجود برای مقابله با خطر 

 Torkamani and Ghorbani(1997) های نهاده اثر 

 به شهرستان ساری کارانذرت تولید کريس بر را مختلف

 اين به و کردند بررسی يافتهتعمیم تصادفی تولید توابع کمک

 مثبت اثر کار نیروی و بذر هایتنها نهاده که رسیدند نتیجه

همچنین تعیین گرايش کشاورزان  ؛دارند تولید ريسک بر

 درصد 11ريسک نشان داد که اکثريت مطلق  دربارة

از اين  ؛دهندگريزی از خود نشان میسککشاورزان رفتار ري

ريزی بايد به اران بخش کشاورزی هنگام برنامهذگسیاسترو 

 .اين نکته توجه داشته باشند

ی يبه طور کلی، ريسک در بخش تولید ناشی از فرايندها 

و  دهد ثیر قرار میأاست که رشد طبیعی محصول را تحت ت

شود. ی میموجب تغییر در کیفیت و کمیت محصول تولید

وهوا )خشکسالی، سیل، منابع اين ريسک عبارتند از: آب

تغییرات دما، تگرگ، طوفان، سرمای ناگهانی، گردباد، زمین 

 نبودنخیزهای هرز، حاصل ها علف لرزه و...(، آفات و بیماری

 (Green et al., 2003روش تولید و خاک، تاريخ کاشت

(Harwood et al., 1999 Theme, 2007 .ای بر

جلوگیری از اين امر در واقع مديريت ريسک تمام کارهايی 

است که برای درک ريسک و رويارويی با خطرها انجام 

در اين مطالعه نیز (Bahrami et al., 2005).  شود می

تالش شده است تا با توجه به منابع ايجادکنندة ريسک 

های پیش روی کشاورزان شناسايی و راهکارهای برای چالش

 ها ارائه شود.  ه با آنمقابل

ترين محصوالت با توجه به اينکه پرتقال يکی از مهم

باغی است که بخشی از صادرات غیر نفتی کشور را به خود 

اختصاص داده است، منطقة جیرفت با دارابودن رتبة سوم 

سطح زير کشت در تولید محصول پرتقال در کشور از 

کاران اين منطقه اهمیت زيادی برخوردار است. بیشتر پرتقال

کنند، از اين رو شناسايی عوامل پا فعالیت میبه صورت خرده

تواند کمک و منابع ايجادکنندة ريسک و مديريت آن می

. (Sai et al., 2011)شايانی به افزايش تولید در منطقه کند 

در اين راستا، اين تحقیق با توجه به اهمیت موضوع با هدف 

 در تولید ريسک مديريت بر تأثیرگذار عوامل کلی تحلیل

جیرفت )استان کرمان( انجام گرفت و  کارپرتقال کشاورزان

 برای نیل به آن اهداف اختصاصی زير دنبال شد:

کشاورزان مورد  ای حرفه و های فردی . بررسی ويژگی8

 مطالعه؛

مورد مطالعه  کشاورزان ادراک به مربوط عوامل . تحلیل0

 عوامل ايجادکنندة ريسک؛ از

 از ريسک عوامل مديريت به مربوط متغیرهای تحلیل .3

 مطالعه؛ مورد کشاورزان ديدگاه

 متغیرهای ساير با ريسک مديريت بین رابطة . بررسی0

 مطالعه. مورد
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 ها مواد و روش

اين تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی، با توجه به 

 ها هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده

جزء تحقیقات توصیفی )غیر آزمايشی( است که از بین 

های توصیفی از تکنیک تحلیل همبستگی استفاده شده  روش

است. با توجه به محدودة زمانی، تحقیق حاضر مقطعی بوده 

ها و اطالعات در يک مقطع زمانی گردآوری  است و داده

(. جامعة آماری تحقیق شامل همة 8319اند )آبان ماه  شده

کاران شهرستان جیرفت )استان کرمان( است که بر  لپرتقا

 اند نفر بوده 8089اساس آمار جهاد کشاورزی استان 

(8089N=حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه .)  گیری

کوکران و با واردکردن انحراف معیار متغیر وابستة تحقیق 

 )يعنی مديريت ريسک تولید( به صورت زير محاسبه شد:
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خطای استاندارد  dشايان ذکر است که در رابطة باال  

راف معیار انح Sمحاسبه شده است.  90/3است که مقدار آن 

تی  tاست،  19/1متغیر وابستة تحقیق است که مقدار آن 

 99/8درصد  1استیودنت است که مقدار آن در سطح 

 nاست و  8089حجم جامعه است که مقدار آن   Nاست،

نفر محاسبه شده است.  09حجم نمونه است که مقدار آن 

پرسشنامه با روش  801ها تعداد  برای افزايش اعتبار يافته

ساده در بین اعضای جامعة آماری توزيع  گیری تصادفی  نهنمو

ها تکمیل  پرسشنامه از سوی آن 889شد و در نهايت تعداد 

ها پرسشنامة  آوری داده و عودت داده شد. ابزار اصلی جمع

شده بود. پرسشنامة مذکور از محقق ساخته و از پیش آزمون

سه قسمت تشکیل شده بود: قسمت اول مربوط به 

ای کشاورزان مورد مطالعه، قسمت  های فردی و حرفه ويژگی

گويه برای بررسی میزان ادراک روستايیان از  03دوم شامل 

منابع ايجادکنندة ريسک و قسمت سوم آن شامل میزان 

های  آگاهی کشاورزان از مديريت عوامل ريسک فعالیت

کشاورزی بود. برای تعیین روايی پرسشنامه از پانل 

شد که شامل متخصصان گروه مديريت و  متخصصان استفاده

توسعة کشاورزی دانشگاه تهران بود و بر اساس نظرها و 

پیشنهادهای آنان اصالحات الزم در پرسشنامه صورت گرفت. 

منظور برآورد پايايی پرسشنامه از آزمون ضريب آلفای  به 

های میزان ادراک کرونباخ استفاده شد که برای قسمت

و برای قسمت آگاهی  10/9يسک کشاورزان از منابع ر

به دست آمد و با  19/9کشاورزان از مديريت عوامل ريسک 

شده برای توجه با اينکه ضرايب آلفای کرونباخ محاسبه

بود، پرسشنامه  0/9های پرسشنامه باالتر از  هريک از قسمت

از پايايی بسیار خوبی برای انجام تحقیق برخوردار بود؛ 

ها در دو بخش آمار  وتحلیل دادهمنظور تجزيه همچنین به 

تحت ويندوز استفاده  SPSSافزار  توصیفی و استنباطی از نرم

هايی مانند  شد. بدين منظور در بخش آمار توصیفی از آماره

فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار 

های همبستگی و تحلیل عاملی استفاده  استنباطی از آزمون

 تحلیل عاملی نامی عمومی است. هدف اصلی شد. در واقع،

کردن های آماری چندمتغیره خالصه برخی از روش

هاست. اين روش به بررسی همبستگی درونی تعداد  داده

ها را در قالب  پردازد و در نهايت آن زيادی از متغیرها می

کند و  بندی و تبیین می های عمومی محدودی دسته عامل

است که در آن همة متغیرها به وابسته های هم جزء روش

با  (.Kalantari, 2010)گیرند  طور همزمان مد نظر قرار می

ها و منابع ايجادکنندة ريسک و عوامل  توجه به اينکه عامل

اند  مربوط به مديريت ريسک به تعداد زيادی شناسايی شده

ها در تعداد محدودی عامل کردن آن که هدف محقق خالصه

 ها برتری داشت.  سبت به ديگر روشبود، تحلیل عاملی ن

 

 تایج و بحثن

 کشاورزان یاو حرفه یفرد یهایژگیو

دهد که میانگین سنی کشاورزان های تحقیق نشان میيافته

ترتیب ها به ترين آنترين و مسنو جواناست سال  10 تقريباً

رسد که اين امر بیانگر سال سن دارند و به نظر می 99و  01

. از نظر سطح استمورد نظر  ةدر جامع تمايل به پیری
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تحصیالت، متوسط سطح تحصیالت در میان کشاورزان 

که به نظر نیازمند توجه بیشتر به اين مسئله  ی استراهنماي

. استپیشرفت دانش کشاورزی در اين منطقه  بهبود و برای

که  استسال  89کشت محصول حدود  ةمیانگین سابق

 19کشت محصول  ةسابق سال و بیشترين 0ها کمترين آن

. سطح زير کشت پرتقال در اين شهرستان به طور استسال 

هکتار  0/1 که از اين مقدار تقريباً استهکتار  09/0میانگین 

 ،شده افزايش يابدهرچه میزان سطح بیمه است.بیمه شده 

تواند در کاهش ريسک کشاورزان برای تولید محصول می

 9039ال با میانگین ثرتر باشد. میزان عملکرد پرتقؤم

 در هکتار متغیر است 39999کیلوگرم تا  199کیلوگرم از 

 (.8)جدول 
 

 کشاورزان یاو حرفه یفرد یهایژگیو فیتوص .1 جدول

 Mean SD Min Max ریمتغ
 12 22 11/11 22 )سال( سن -
 16 2 43/2 88/6 )سال( التیسطح تحص -
 22 2 26/12 12/16 )سال( كشت ةسابق -
 122 1 11/12 46/1 )هکتار( كشت ريسطح ز -
 122 2 222/14 2/2 )هکتار( شدهمهیبكشت  ريسطح ز -
 32222 222 33/2281 16/6436 (هکتار در لوگرمی)ك عملکرد زانیم -
 122222 422 1822 1282 )هزار تومان( ساالنه يكشاورز درآمد زانیم -
 8422 2 2821 1262 )هزار تومان( ساالنه يكشاورز ریغ درآمد زانیم -

 

 از مطالعه مورد کشاورزان ادراک به مربوط عوامل لیتحل

 سکیر کنندة جادیا عوامل

 ةکنندجاديا عوامل از کشاورزان ادراک به مربوط عوامل لیتحل
منظور  نيا یبود که برا یارآم یها لیتحل یمورد بعد سکير

 تعیین یبرااستفاده شد.  یاز روش تحلیل عاملی اکتشاف
 و KMO بيها برای تحلیل عاملی از ضر داده بودنمناسب

مقدار  و KMO 010/9آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار 
P) 013/0931 آزمون بارتلت / )0  کيبود که در سطح  000

ها برای تحلیل  نشان دادند که داده جينتا .دش دار معنیدرصد 
 ويژةسه عامل با مقادير  ،عاملی مناسب هستند. در اين تحلیل

درصد از واريانس کل  18/08که  ندشد استخراج کي از باالتر
مانده مربوط  رصد باقید 89/01کردند و  ها را تبیین می عامل

به عواملی بود که در تحلیل شناسايی نشده بودند. با توجه به 
مربوط به عامل  ژهيمقدار و نيترشیب ،0مقدار ويژه در جدول 

 انسي% وار 09/89با که در واقع  است 011/0اول در حدود 
 ن شده است. ییتب عامل نيا با

 

 سکیر از ادارک یعامل لیشده از تحلاستخراج یهاعداد عاملت .2 جدول

 یدرصد تجمع انسیدرصد وار ژهیمقدار و هاعامل

1 482/4 411/11 411/11 
2 112/3 414/16 118/32 
3 223/3 121/13 122/41 
4 636/2 462/11 362/61 
2 424/2 421/12 816/11 

 

تر از  ها به صورت روشن منظور جداسازی عامل  به

چرخش عاملی واريماکس استفاده شده است که بار عاملی 

آمده است. پس  3هر متغیر پس از چرخش عاملی در جدول 

عاملی مربوط به هر عامل و بار  یها )متغیرها( از بررسی گويه

اقلیمی و  .8 :گذاری شدند ها، عوامل به اين ترتیب نام  آن

 اقتصادی. 0 ای نهاده .3ها  آفات و بیماری .0 محیطی

 و Anderson (2001)نتايج اين قسمت با مطالعات  

Alimi et al (2005 .مطابقت دارد ) 

تولید  منابع تأثیرگذاری تحلیل از حاصل نخست عامل
 است که جوی هایناسازگاری به مربوط مزرعه در ريسک

 .ها نداردآن روی بر کنترلی انسان و است طبیعت ذات ءجز
 مشترک ماهیت هب با توجه نیز ها عامل ةقیب بترتی همین به

 .اندهشد گذاری شده نام بارگذاری متغیرهای
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 های استخراج شده از ادراک کشاورزان از منابع ریسک . تحلیل عامل3جدول 
 نام عامل   متغیرها   بار عاملی

  خشکسالي  111/2

 عامل اقلیمي و محیطي

  سرمازدگي  148/2

  تگرگ و طوفان  131/2

  بي موقعبارندگي هاي   638/2

   خیزي خاکكاهش حاصل   121/2

  هاي تهديدكنندة محصولبیماري  612/2

  آفات تهديدكنندة محصول  633/2 هاعامل آفات و بیماري

   جوندگان و حیوانات   821/2

  نداشتن به نیروي كاردسترسي  622/2

 ايعامل نهاده

  هاموقع نهادهنکردن بهعرضه  168/2

  آالتموقع به ماشیننداشتن بهدسترسي  141/2

  نداشتن به سردخانه و تجهیزات نگهداريدسترسي  182/2

  ناآگاهي دربارة شناخت و مصرف سم و مواد شیمیايي  621/2

   نداشتن به ارقام مقاومدسترسي   168/2

  نداشتن خريد تضمیني  614/2

 عامل اقتصادي

  هاهزينة باالي نهاده  121/2

  نداشتن به تسهیالت بانکيدسترسي  166/2

  درآمد ناكافي براي بازپرداخت وام  632/2

  فاصلة زماني كوتاه بین دريافت و بازپرداخت وام  661/2

   درخواست وثیقة باال   143/2

 
 کشاورزان دگاهید از سکیر جادکنندةیاعوامل  یبندتیاولو. 4جدول

 Mean CV هاهیگو

 311/2 4/3 يخشکسال -

 322/2 82/3 بازپرداخت وام يبرا يدرآمد ناكاف -
 382/2 68/2 كار يرویبه ن نداشتنيدسترس -

 413/2 28/3 تضمیني خريد نداشتن -

 432/2 28/3 محصول ةكنندديآفات تهد -

 441/2 26/2 خاک يزیخكاهش حاصل -

 441/2 22/3 باال ةثیقو -

 464/2 12/2 محصول يسرمازدگ -

 483/2 21/3 به تسهیالت بانکي نداشتندسترسي -

 416/2 12/2 سرقت ادوات -

 221/2 18/2 هانهادهموقع به نشدنعرضه -

 212/2 82/2 واناتیح جوندگان و -

 221/2 38/2 تجهیزات نگهداري پس از برداشت به سردخانه و نداشتندسترسي -

 223/2 32/2 طوفان تگرگ و -

 222/2 22/3 وام بازپرداخت و افتيدر نیكوتاه ب يزمان ةفاصل -

 246/2 61/2 ثباتي قیمتبي -

 221/2 11/2 موقعبيهاي بارندگي -

 226/2 31/2 محصول ةكنندديتهد يهابیماري -

 213/2 6/2 آالتنیماش بهموقع به يدسترس نداشتن -

 212/2 24/2 شیمیايي مواد مصرف سم و شناخت و دربارة يناآگاه -

 622/2 14/2 هاادهباالي نه ةهزين -

 624/2 28/2 به ارقام مقاوم نداشتندسترسي -

 631/2 32/2 دوري از بازار -
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مربوط به  یها هيگو یبند تيمنظور اولو  به ن،یهمچن
 بياز ضر کشاورزان دگاهيد از سکير جادکنندةيا عوامل

آمده  0ر جدول بخش د نيا جياستفاده شد. نتا راتییتغ
که کشاورزان  شود یمشاهده م 0جدول  جياساس نتا  است. بر

 را سکير جادکنندةيا عوامل نيترمورد مطالعه مهم
 «وام بازپرداخت یبرا یناکاف درآمد» و «یخشکسال»
 و «بازار از دوری» عوامل که است یحال در نيا. دانند یم
 لعوام عنوان به «مقاوم ارقام به نداشتندسترسی»
 .دارند یکمتر تیاهم سکير جادکنندةيا

از  سکیر عوامل تیریمد به مربوط یرهایمتغ لیتحل

 دیدگاه کشاورزان مورد مطالعه

 خالصه عامل چهار در سکير تيريمد به مربوط یها عامل
 ،یتکنولوژ و یمال یها یاستراتژ از: عبارتند که است شده

 کهکاشت  تيريدو م خاک و آب تيريمد ،یابيبازار تيريمد
)جدول  هستند ریمتغ یعوامل شامل تعداد نياز ا کدامهر
و مقدار بارتلت  KMO 090/9ها مقدار افتهياساس  بر(. 9

 شدهدار  ی% معن8دست آمده که در سطح  هب 890/0010
 .  یملعا لیتحل یها برا داده که است نيا ةدهندنشان واست 

                       
 ریسک تیریدشده از ماستخراجهای عاملمشخصات . 5جدول 

 یدرصد تجمع انسیدرصد وار ژهیمقدار و هاعامل

1 834/4 161/24 161/24 
2 241/3 224/16 311/42 
3 282/2 112/14 284/22 
4 283/2 413/12 611/62 

 
 ریسک تیریمد شده درجاستخراهای  مشخصات عامل. 6جدول 

 نام عامل رهایمتغ یبار عامل

 ...()وام و يبانک التیاستفاده از تسه 832/2

 يو تکنولوژ يمال يها ياستراتژ

 يآموزش يهاكالسشركت در  628/2

 كردن محصولمهیب 112/2

 يكشاورز از ریغ يداشتن مشاغل 643/2

 ياضاف ينگيقدن 138/2

 يكشت مشاركت 682/2

 يماریب استفاده از سموم دفع آفات و 618/2

 ديجد يهايورااستفاده از فن 632/2

 فروش محصولشیپ 141/2

 يابيبازار تيريمد

 يفروش محصول به شركت تعاون 626/2

 دولت يسو از ينیتضم ديخر 641/2

 دكنندگانیتول يکايسند لیتشک 266/2

 برداشت فصل در محصول واردات از يریجلوگ 124/2

 ياقطره ياریآب ستمیاستفاده از س 826/2

 يکيولوژیب ياستفاده از كودها 821/2 خاک و آب تيريمد

 يدر اراض ياستفاده از زهکش 228/2

 ياز ارقام مقاوم به خشکاستفاده  816/2

 شدهاصالحاستفاده از ارقام  121/2 كاشت تيريمد

 زهیكردن كشت با برداشت مکانمتناسب 222/2

 

 1مناسب هستند. بر اساس اطالعات مندرج در جدول 
و  یمال یها یاستراتژمربوط به عامل  ژهيمقدار و نيترشیب

در واقع  و است 130/0 آن دارمق که است یکيتکنولوژ

شده است. مقدار  نییعامل تب نيا با انسيدرصد وار 89/00
 ودرصد است  99/91پنج عامل  نيا باشده نییتب انسيوار
 اين در که استدرصد ديگر مربوط به عواملی  38/30
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 عامل حاضر جي. بر اساس نتااندنشده شناسايی تحقیق
 تيريمد وةیش نيترهمم یکيتکنولوژ و یمال یهایاستراتژ

ها به روش  . عاملاستپرتقال در منطقه  دیتول سکير
مربوط به هر  یرهایو متغ ندشد داده چرخش ماکسيوار

. شدند یآمده نامگذاردستهب یهاو عامل يیعامل شناسا
 نشان داده شده است 9در جدول  جينتا

از  سکير تيريمد یها روش یبند تياولو یبرا ،نیهمچن
استفاده  راتییتغ بياورزان مورد مطالعه از ضرکش دگاهيد

 اساس بر. است آمده 0قسمت در جدول  نيا جيشد. نتا
 از سکير تيريمد یبراعوامل  نيترمهم 0 جدول جينتا
و  «یمقاوم به خشک ارقاماز  استفاده» کشاورزان دگاهيد
 که است یحال در نيا. هستند« محصول کردنمهیب»

 غیر مشاغل داشتن» و «مشارکتی کشت» یها عامل
 دگاهياز د سکير تيريعوامل مد رينسبت به سا «کشاورزی

 .دارند یکمتر تیاهمکشاورزان 

 

 کشاورزان سکیر تیریمد یهاروش یبندتیاولو. 7جدول 

 Mean CV هاهیگو

 111/2 12/4 ارقام مقاوم به خشکي استفاده از -

 213/2 41/2 محصوالت ةبیم -

 361/2 23/3 شدهاستفاده از ارقام اصالح -

 312/2 12/2 هاي بیولوژيکيكود تناوب كشت، -

 421/2 41/3 فروش محصول به شركت تعاوني -

 431/2 18/2 فروش محصولپیش -

 461/2 21/3 برداشت مکانیزه باكردن كشت متناسب -

 212/2 22/3 ايقطرهاستفاده از سیستم آبیاري  -

 214/2 11/3 دولت يسو ازخريد تضمیني  -

 23/2 32/2 استفاده از زهکش در اراضي -

 223/2 43/2 تسهیالت بانکي وام استفاده از -

 222/2 42/2 هاي آموزشيدر كالسشركت  -

 221/2 18/2 هابیماري سموم دفع آفات و استفاده از -

 262/2 22/2 واردات محصول در فصل برداشت جلوگیري از -

 622/2 28/2 انداز(پس) اضافي ينقدينگ -

 638/2 62/2 تشکیل سنديکاي تولیدكنندگان -

 641/2 38/2 هاي جديدوريااستفاده از فن -

 613/2 21/2 كشاورزي داشتن مشاغل غیر -

 611/2 43/2 كشت مشاركتي -

 

مورد  یرهایمتغ ریسا با سکیر تیریمد نیب رابطة بررسی

 مطالعه

 یها )شامل داده قیتحق یرهایمتغ نیب رابطة یبررس منظور  به
از  بیترتبه مطالعه مورد کشاورزان تيريمد با( نسبی و ای فاصله

 جياستفاده شد. نتا رمنیو اسپ رسونیپ یهمبستگ بيضرا
 آمده است.  1قسمت در جدول  نيحاصل از ا

 سکير تيريمد نیآن است که ب انگریب 1جدول  جينتا

 الت،یح تحصسط یعنيآنان  یشخص یرهایکشاورزان و متغ

رابطة مثبت و  یدرآمد کشاورز زانیسابقة کشت و م

که از سطح  یکه کشاورزان یمعن نيوجود دارد؛ بد یدار یمعن

 يیباال یو درآمد کشاورز شتریسابقة کشت ب الت،یتحص

 در نيا. دارند سکير تيريمد در یشتریب يیتوانا برخوردارند

 رابطة ینکبا یبده زانیم و سکير تيريمد نیب که است یحال

 افتهي نيا ریتفس در. است شده مشاهده یدار یمعن و یمنف

 از دارند يیباال یبده زانیم که یکشاورزان گفت توان یم

 جينتا نیهمچن برخوردارند؛ یکمتر سکير تيريمد يیتوانا

 یرهایو متغ سکير تيريمد نیکه ب دهدیم نشان بخش نيا

 ریدرآمد غ زانیو م کشت ريتعداد افراد خانواده، سطح ز ،سن

 نيا جيوجود ندارد. نتا یدار یگونه رابطة معن چیه یکشاورز

 Davieو  .Yaghoubi et al( 0999قسمت با مطالعات )

  دارد.  طابقتم( 0989)
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 قیتحق یرهایغمت ریسا و کشاورزان در سکیر تیریمد زانیم نیب یهمبستگ. 5 جدول

 ریمتغ
 یداریمعنسطح  ریسك تیمدیر

r p 
 226/2 223/2 سن -
 211/2 421/2* التیسطح تحص -
 263/2 -118/2 تعداد افراد خانواده -
 223/2 213/2** كشت ةسابق -
 281/2 -211/2 كشت ريسطح ز -
 226/2 416/2* يكشاورز درآمد زانیم -
 218/2 -128/2 يكشاورز ریغ درآمد زانیم -
 241/2 -132/2* يبانک يبده زانیم -

           

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

های بخش  اين تحقیق با درنظرگرفتن تأثیرپذيری فعالیت

 و محیطی، اجتماعیکشاورزی از طبیعت و تغییرات زيست

م با ريسک أرا به فعالیتی پرخطر و تو که اين فعالیت ،مالی

ر مديريت ريسک ثر بؤ، به بررسی عوامل ماست تبديل کرده

ثر بر ريسک از ديدگاه ؤپرداخته است. در بررسی عوامل م

ترين توان مالی کافی مهمنداشتن خشکسالی و  ،کشاورزان

ند. آزمون همبستگی  اريسک در منطقه ةهای ايجادکنندعامل

دار بین متغیرهای سطح مثبت و معنی ةرابط بیانگر

نین چو هم میزان درآمد کشاورزی و کشت ةتحصیالت، سابق

دار بین میزان بدهی بانکی با میزان منفی و معنی ةرابط

 .استمديريت ريسک کشاورزان 

طور که مشاهده شد، تمام متغیرهايی که به نوعی همان

اند: اقلیمی و در ريسک اثرگذارند در چهار عامل جای گرفته

ای و اقتصادی؛ همچنین ها، نهادهمحیطی، آفات و بیماری

اند در ه برای مقابله با ريسک به کار برده شدهراهکارهايی ک

های مالی و تکنولوژی، مديريت چهار عامل: استراتژی

-بازاريابی، مديريت آب و خاک و مديريت کشت قرار گرفته

ترين هايی که صورت گرفت، مهم اند. با توجه به تحلیل

و « خشکسالی»های  در ايجاد ريسک عامل عوامل تأثیرگذار

بودند. اين در حالی « وام بازپرداخت برای فیناکا درآمد»

 به دسترسی نداشتن»و « بازار از دوری»است که عوامل 

به عنوان عوامل ايجادکنندة ريسک اهمیت « مقاوم ارقام

کمتری داشتند. بهترين شیوة برخورد و مديريت ريسک 

استفاده از ارقام مقاوم به خشکی و بیمة محصوالت بوده 

ترتیب در عامل مديريت کشت و به ها نیز است که اين

های  اند که عاملهای مالی و تکنولوژی قرار گرفتهاستراتژی

استخراجی از مديريت ريسک هستند. در تفسیر اين يافته 

کردن محصول خطرهايی مانند عوامل توان گفت بیمه می

تواند عاملی  کند، اما نمی ايجادکنندة منابع ريسک را رفع می

ها را به طور کامل از بین ببرد؛ چراکه  قیمت ثباتی مانند بی

ای مؤثر بر ريسک در بین ها به عنوان پديده ثباتی قیمت بی

هاست و الزم کشاورزان تا حد بسیار زيادی به عهدة دولت

موقع است که واردات و صادرات به صورت هوشمندانه و به

 ها در بازار نشود. افزونثباتی قیمتصورت گیرد تا باعث بی

فروش محصوالت  ةسیستم مشخص در زمین نبود بر اين،

 ةکنندکشاورزی و رساندن محصوالت به دست مصرف

عالوه بر افزايش قیمت اين محصوالت سبب دلسردی  نهايی

اين در حالی  شود. کشاورزان در تولید محصوالت مختلف می

بودن قیمت خريد دالالن از کشاورزان است که به دلیل پايین

 به طوری که ،شودبخش تولید جبران نمی های هزينه

مختلف تولید محصول نیز  هایکشاورزان در جبران هزينه

 مانند.ناکام می

 هايینتايج تحقیق و وضعیت کنونی پیشنهاد بر اساس

 شوند:برای بهبود اين شرايط ارائه می

مشخص شد  ،که صورت گرفت هايی لتوجه به تحلی با .8

ورز و موفقیت او در مديريت که بین میزان تحصیالت کشا

توان پس می .داری وجود داردمثبت ومعنی ةريسک رابط

تحصیالت، آموزش و ترويج  ةنتیجه گرفت که در زمین

زيرا آگاهی  ؛تری صورت گیرد کشاورزی بايد اقدامات جدی

-ها را بهبود میمنابع ريسک مديريت آن دربارةکشاورزان 

 کارگاه نظیر هايی ز روشا شودمی بنابراين پیشنهاد و بخشد

       ** P ≤ 0.01   
 

  * P 

 

  

 

≤ 0.05
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ترويجی  هایسخنرانی ويدئويی، آموزشی های فیلم آموزشی،

 بیشتر هادربارة عوامل ايجادکنندة ريسک و کنترل آن

  استفاده شود؛

التحصیل جوان در اينکه تعداد زيادی فارغ وجود با .0

طور که در های مختلف کشاورزی وجود دارد اما همان رشته

 10شود میانگین سنی کشاورزان می اين تحقیق مشاهده

نیروی  میلیبی انگیزگی وبی نشانةسال است که اين 

اين مسئله نیازمند بنابراين  ؛کرده به کشاورزی استتحصیل

با درنظرگرفتن تسهیالت مناسب برای  تر دولتشتوجه بی

بتواند توجه قشر جوان  افراد شاغل در اين بخش است تا

  ا جلب کند؛ کرده در اين بخش رتحصیل

به  کشاورزی ريسک در مديريت بحث به توجهبا  .3

 و ريزی برنامه ،اساسی های و استراتژی اهداف از يکی عنوان

 سازمان يا تشکیل طريق اجرايی از هایتعیین خط مشی

 کارگیریبه و در کشور کشاورزی ريسک مديريت ةسسؤم

 و هدايت به منظور ربطذی نظرانصاحب و متخصصان

 تهديدکننده در هایخطر کاهش اثر برای مناسب ريزیمهبرنا

 ضروری است؛ کشاورزی بخش
بسیار  ی کشاورزیهاکاال بورس بازارهای گسترش .0

 حائز اهمیت است و بايد بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه

 های ريسک ويژهبه ،ريسک ابزارهای کاهش و راهکارها از يکی

 سنتی کشاورزی از گذر شرايط در، درآمد محصول و قیمت

 .است مدرن به کشاورزی
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