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 دهیچک
بخش بدون  نيا ةتوسع و رشد ولي دارد، يرشد به رو و باال تياهم و گاهيجا كشور در يكشاورز بخش

مونت  يسازهيشببا استفاده از روش  ،حاضر ةمطالع در. ستين ريپذامکان سکير مؤثرمناسب و  تيريمد
 آثاراز  يناش ديتول سکير شد يسع سک،ير ليتحل و هيتجز در قدرتمند يابزارها از يکي عنوانبهكارلو 

و  ينيبشيپ ،1390-1363 دورة در گرگان شهرستان غالب يكشاورز محصوالت در يجو راتييتغ
و گندم  ايمربوط به محصوالت جو، سو بيترتبه عملکرد سکير نيشتريب داد نشان جينتا. شود يريگ اندازه

 ،درمجموع. استشبدر و نخود  ا،يمربوط به محصوالت لوب بيترتبهعملکرد  سکير نيكمتر نيو همچن
و  زانيربرنامه ديبا ،نيبنابرا است؛منطقه  نيعملکرد در ا سکير توجه انيشا ريثأت انگريب قيتحق جينتا
 شنهاديپ ،محصوالت بودنيسکيرشدت  نةيزم در جيبراساس نتا .كنند توجهمسئله  نيبه ا استگذارانيس
و تا حد امکان در  دوننش كشت تنها صورتتا آنجاكه ممکن است به شتريب سکير با محصوالت شود يم

 .يابد كاهش كشاورز به شدهتحميلمجموع ريسک  تا رنديگكمتر قرار  سکير زانيم باكنار محصوالت 
 

 .سکير تيريمد ،يكشاورز محصوالتمونت كارلو،  يسازهيشب گلستان، استان :یدیکل یهاواژه

 

 قدمهم
و  داریناپا طیدر شرا وستهیپ ،یدر بخش کشاورز دیتول

شد  موجب طیشرا نیا زبودنیآممخاطرهقرار دارد.  یدشوار
 نیا در. باشد همراه سکیبخش با ر نیدر ا یدیتول تیفعال

از  زین یو عملکرد محصوالت کشاورز متیق راتییتغ ،انیم
در  را آن تیریو مد سکیاست که موضوع ر یجمله موارد

. دکن یم زیمتما یاقتصاد یهابخش ریبخش از سا نیا
منابع ریسک در کشاورزی مشتمل بر ریسک تولید،  ،نیهمچن

ریسک قیمت یا بازار، ریسک مالی، ریسک نهادی یا ریسک 
دولت در بخش  هایناشی از نبود اطمینان به فعالیت

کشاورزی و ریسک انسانی است و نیز نقش و درصد اهمیت 
و به شرایط مکانی، زمانی  توجه باهرکدام از منابع ریسک 

 & Kiani Rad) استدولت در هر کشور متفاوت  هایسیاست

Yazdani, 2003است که  ییندهایاز فرا یناش د،یتول سکی(. ر
 در رییتغ موجب و گذارد یم ریثأت محصول یعیطب رشد بر

 عبارتند دیتول سکیر منابع. شودیم محصول تیفیک و تیکم
 وفان،تدما، تگرگ،  راتییتغ ل،یس ،ی)خشکسال هوا و آب: از

 ها،یماریب و آفات...(، و لرزهنیزم گردباد، ،یناگهان یسرما
 روش کشت، خیتار خاک، یزیحاصلخ ریغ هرز، یهاعلف

 سهیاستان گلستان در مقا(. Borimnezade, 2005) ...و دیتول
. بارش و دما دو ددار یادیز ییتنوع آب و هوا ،با وسعت کم

 تیموقع لیدل ه. باستمنطقه  یآب و هوا یعنصر اصل
و مجاورت  یناهموار تیوضع ،ییهواآب و  طیشرا ،ییایجغراف
 نیانگیم دو برابر باًیبارش استان تقر نیانگیم ،خزر یایبا در

از  ی(. بخشGolestan Met office , 2011) است ربارش کشو
 زانیکه م داردمعتدل  یبا آب و هوا یاستان مناطق نیا

 (375-383) ص ،1394 تابستان ،2 ةشمار ،46 ةدور ران،یا یکشاورز ةتوسع و اقتصاد تحقیقات
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متر است. یلیم 800تا  600مناطق  نیدر ا انهیسال یبارندگ
 دارد،خشک  یاستان آب و هوا یشمال ةمیاز ن یادیمساحت ز

. در تمتر اسیلیم 450استان  یکه متوسط بارندگیدرحال
 200به کمتر از  یحت انهیسال یبارندگ ،آن یشمال ینواح

، 1387-1386 یبراساس آمار سال زراع. رسدیمتر هم میلیم
 کهاستان گلستان  یمحصوالت زراع رکشتیاز کل سطح ز

 یزراع ةعمد، سهم مربوط به محصوالت بود درصد 93حدود 
درصد، شلتوک  15درصد، کلزا  4درصد، جو  67شامل گندم 

محصوالت  دیتول زانیو از کل م است درصد  1درصد، پنبه  6
 Ministry of)) دهد یم لیتشک رادرصد  65حدود  یزراع

Agricultural Jihad portal, 2010 .عوامل ترینمهم از یکی 
مناطق از  ةهم در دیم محصوالت برای تولید ریسک ایجاد

 دلیلبه. است جمله این استان، ریسک ناشی از بارندگی
استان برای  این کشاورزی ةبیم صندوق له،ئمس این اهمیت

از جمله گندم، جو، سویا، هندوانه،  محصوالت مختلفی
 تولید هایریسک با مقابله برای فرنگیگوجه و زمینی سیب

 خشکسالی و بارندگی به مربوط های ریسک جمله از مختلفی
 Agricultural Insurance Fund) گرفت درنظر را هایی حمایت

portal, 2010) . 
 ریسک، تحلیل و تجزیه در قدرتمند ابزارهای از یکی

 این هایویژگی از که است کارلو مونت سازیشبیه روش
 از هافرصت و تهدیدها توأم گیریدرنظر به توانمی روش
 از مطلوبیت عنوان هب گوناگون معیارهای انتخاب و سو یک

 تکنیکی کارلو مونت سازیشبیه روش. کرد یاد دیگر سوی
 ریسک ارزیابی برای مهمی ابزار عنوان هب که آماری است

در  باراولین برای روش این(. Hayse, 2000) شودمی محسوب
 امروزی، هایرایانه از استفاده با که شداستفاده  1940سال 

 هایزمینه از بسیاری در آن سازیپیاده و دسترسی قابلیت
 از نارضایتی با همزمان روش، این کارگیری هب. شدجدید ایجاد 

 قطعی نیتخمیا  اینقطه تخمین برای که فراوانی محاسبات
 ایفزاینده گسترش و رشد گرفت،می صورت هاقطعیت نبود

 در کارلو مونت سازیشبیه(. Poulter, 1998) داشت
اعداد تصادفی است که برای  ةایجادکنند خود شکل ترین ساده
 یک. است مفید ریسک تحلیل و تجزیه و تخمین بینی،پیش
 با مدل یک از راسناریوهای متعددی  سازی،شبیه

 مورد ریمتغ احتمالی توزیع نةیزم در هاآن ارزش درنظرگرفتن
. از آنجاکه تمام این سناریوها براساس کندمی خلق یبررس

 بینیپیش یک تواندمی سناریو هر شدند، ایجاد مدل کی
 طور به -که هستند رخدادهایی همان هابینیپیش. باشد

 مهم هایخروجی عنوانبه -توابع یا هاتوسط فرمول یعموم
 یبرا ،1963سال هرتز در (. Mun, 2006) شدند تعریف مدل

مونت  یسازهیاستفاده از روش شب یهانهیبار زمنینخست
کرد. از  یمعرف یکارلو را در امور کسب و کار از جمله امور مال

 ه،یسرما یبندبودجه مانند یمباحث در روش نیآن به بعد ا
 ةمحاسب نده،یآ ینقد یهاانیجر یفعل یهاارزش ةمحاسب

 یگذارمتیق نده،یآ ینقد یهاانیجر افتنین تحقق سکیر
بحث  شد. استفادهمربوطه  یهاسکیانواع اوراق بهادار و ر

 یهاآن با استفاده از روش تیریو مد یمحصوالت زراع سکیر
 و ندارد یادیز قدمت ما کشور در ،یکشاورز در یسازهیشب

 در گرفتهصورت قاتیتحق اکثر. استو نو  دیجد باًیتقر یمبحث
 ای استاقتصاد  ای کیزیف ،یمیش یهاحوزه در بخش نیا

 و یمال مباحث و یگذارهیسرما ةنیبه یهایاستراتژ به مربوط
 یکشاورز بهمربوط  ةو کمتر در حوز است یبندبودجه

 نیترمهم از یبرخ منظور، نیا بهصورت گرفت.  یقاتیتحق
 لیدر خارج و داخل کشور تحل گرفته  انجام یتجرب مطالعات

 .شوند یم
(2001) Meuwissen et al.  نشان  یامطالعه دادن با انجام

 دیتول منابع نیترعنوان مهمبه متیو ق دیتول یدادند فاکتورها
 مهیها، بآن دیشوند و از دیم شناخته کشاورزان توسط سکیر

 Evensky  (2001). است سکیر تیریمد یاستراتژ نیترمهم
 یبرا مؤثر یروشمونت کارلو،  یسازهینشان داد روش شب

 نیا از استفاده آموزش زین و مربوطه یهاسکیر یریگ اندازه
 ةبا مطالع .Phuson et al (2003)به مردم است.  کیتکن

 نوسانات تولید، ریسک ترینکشاورزان ژاپن نشان دادند بزرگ
مازاد و نبود اطالعات بازار ناشی  ةعرض از که است بازار قیمت

 منابع تریننشان دادند مهم Alimi & Wall (2005). شودمی
 آن از پس و ستانده قیمت نیجریه کشاورزان نظر از ریسک
 عبارت اهمیت ترتیب. دیگر منابع ریسک بهاست نهاده قیمت
 به دسترسی نداشتن ها،  خشکسالی، آفات و بیماری :از بودند

که مربوط  یامطالعهدر   Schweizer (2007).سرقت و سرمایه
محصول گندم و  یآب و هوا برا سکیاز ر یناش ةنیبه هز

بود و با  سیها در شرق سوئدستگاهآالت و نیماش یها نهیهز
مونت کارلو انجام گرفت، نشان داد  یسازهیشباستفاده از 

کشاورزان به کاهش تلفات برداشت محصوالت خود نسبت به 
 (1997).ددارن یشتریب لیتماآالت نیماش ةنیکاهش هز

Moghadasi   از یکی دیتول سکیمربوط به ر قیتحقدر 
زارعان مورد  شتریب که دیرس جهینت نیبه ا یمحصوالت کشاورز

هب یجیترو یهاو استفاده از آموزش زندیگرسکیمطالعه ر
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 مانند دیجد یهایفناوراستفاده از  یبراو فعال  مؤثرصورت 
 دیتول سکیر تیریرا عامل مهم مدشده سم، کود و بذر اصالح

منجر  دیسطح تول شیبه افزا تیکه درنهاکند یم یمعرف
 یابیارز ةنیزم در یامطالعه در  Kiani (2008).شود یم

 طرح کی یابیارز با سک،یر طیشرا در یگذارهیسرما یها طرح
 کیتکن از استفاده با تهران استان در یگوشت مرغ دیتول
 خالص حال ارزش نیانگیم داد نشان کارلو مونت یساز  هیشب

 84/125 آن مقدار و مثبتدرصد  04/74 احتمال با طرح نیا
 رانیدر ا گرفتهصورت یتجرب مطالعات تمام. بود الیر ونیلیم

 مونت یسازهیشب روش از استفاده با سکیر یابیارز نةیزمدر 
 و یگذارهیسرما ةنیبه یهایاستراتژ به مربوط کارلو،
 چینظر ه نیو از ا است یبندبودجه و یمال یهایزیر برنامه

 از استفاده با یزراع محصوالت سکیر یابیارز درمورد یامطالعه
حاضر  ةمطالع اساس،نیبرا. نگرفت صورت تاکنون روش نیا

 و کارلو مونت یسازهیبا استفاده از روش شب کند یم تالش
 فرض با و یسازهیشب روش نیا با شتریب هرچه ییآشنا
 راتییاز تغ یناش دیتول سکیر ینیبشیپ به مختلف یوهایسنار

در شهرستان گرگان بپردازد  یمحصوالت زراع در ییآب و هوا
 ایست که آها پرسشبه این  ییدنبال پاسخگو هب نیهمچنو 
 یهاسکیمونت کارلو ر یسازهیاستفاده از روش شب باتوان  یم

 .ردگیری کاندازهو  ینیبشیپرا  یموجود در کشاورز

 

 هاروشمواد و 
و  ییآب و هوا راتییتغ د،یتول سکیر جادیدر ا یاز عوامل اصل یکی

 کسانیمورد مطالعه  ةدر کل منطق راتییتغ نیو ا است یمیاقل
 قیتحق نیدر ا شد موجب ییآب و هوا تنوع نیبنابرا ؛ستین

مونت کارلو، از شاخص درصد  یسازهیشباستفاده از روش  بر عالوه
 تا شود استفاده هوا و آب مختلف یهاگروه یبندطبقه ینرمال برا

 یعملکرد محصوالت زراع نیب ةرابط شاخص، نیا براساس بتوان
 هب. دکر سهیموجود در هر سال مقا یرا با نوع آب و هوا نظر مورد

 نرمال درصد شاخص آوردندست هب یچگونگ آغازدر  ،منظورنیا
 از -مونت کارلو  -یانتخاب روشبحث دربارة  ازو پس  شودیم انیب

 و اطالعات یآورجمع یبه چگونگ ،نیهمچن. شود یمآن استفاده 
 .میپرداز یممورد مطالعه  ةمنطق حیتشر زین و ازین مورد یهاداده

 

 اطالعات یآور  جمع یچگونگ
 و آمار و نداهیثانو نوع از قیتحق نیا در استفاده مورد یهاداده

 یاکتابخانه یجوو جست از استفاده با ازین مورد اطالعات
مورد استفاده  ینترنتیو ا یاکتابخانه روش. شدند یآور جمع

 یبرا موجود یهاو روش سکیکتب مرتبط با ر ةمطالع شامل
 با مرتبط یهاتیسا استفاده از ،یکشاورز در سکیر سنجش
 -ربطیذ یهاسازمان به وابسته یآمار یهاسازمان و موضوع

استان گلستان و شهرستان مورد  یمانند جهاد کشاورز
استفاده از  ،گلستان استان یاآب منطقه ةمطالعه، ادار

 ةو ادار یوزارت جهاد کشاورز یزمان یسر یاطالعات یها بانک
ذکر است درمورد  انیشا. است -شهرستان گرگان یهواشناس

ریسک بارندگی از  ةلئمحصوالت منتخب، با توجه به مس
محصوالت مورد  .شدم استفاده فقط محصوالت دی های داده

یعنی از  ؛شدند انتخاب هاآن مطالعه براساس سطح زیر کشت
 زیر سطح بیشترین که محصوالتی منطقه، دیم بین محصوالت

محصوالت انتخاب شدند.  ترینمهم عنوانبه داشتند را کشت
 عملکرد زمانی سری آمار شامل استفاده مورد متغیرهای
-1363 دورة در منطقه بارندگی میزان و منتخب محصوالت

مونت کارلو  یسازهیشب و یآمار لیتحل و هیتجز .است 1390
 .گرفتانجام  Excel (2007)افزار   با استفاده از نرم

 

 داده  لیتحل و هیتجز روش
 نرمال از یدرصد یخشکسال شاخص( الف

های مناسب و دادهوجود  ،خشکسالی ةپدید ةمطالعبرای 
پارامترهای اقلیمی و هیدرولوژیکی بسیار مدت طوالنی

ترین عاملی است که ایجاد، ضروری است. بارندگی اصلی
عنوان کند و بهها را کنترل میگسترش و دوام خشکسالی

ترین پارامتر اقلیمی برای ساخت ترین و قابل دسترسمناسب
از  یکیهای خشکسالی شناخته شود. شاخص ةو محاسب

و  استفاده از پارامتر بارندگی استوار ی که بر استیهاشاخص
شاخص  ،استآن بارش  ةمحاسب یبرافاکتور مورد نیاز  فقط

 دکه اعتبار و دقت بسیار مناسبی دار است( PN) درصد نرمال
 شودکار برده میو در مقیاس زمانی ماهیانه و ساالنه به

(Willeke et al., 1994) .شاخص ((PN یواقع مقدار میاز تقس 
دست به 100عدد  بر بارش نرمال و ضرب آن دربارش 

از  ژهیوماه  کی یشاخص برا نیا ،گریعبارت دبه ؛دیآ یم
 شود:یم نییتع 1 ةرابط

(1)            PN=(p/�̅�)*100 
Pمتریلیمماهانه برحسب  ی: مجموع بارندگ 

:�̅� رمتیلیبلندمدت برحسب م ةماهان یبارندگ نیانگیم 

مختلف محاسبه  یزمان یهابازه یتواند برایم شاخص نیا
شاخص طبق  نیبرحسب ا یشدت خشکسال یبندشود. طبقه

 (.Golestan Met office, 2011) است 1جدول 
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 PN)) شاخص یبندطبقه .1 جدول

 (متریلیم) یبارندگ زانیم یخشکسال شدت یبندطبقه

 160از  شتريب مرطوب اريبس
 145-160 مرطوب باًيتقر

 130-145 مرطوب

 120-130 مرطوبمهين

 80 -120 نرمال

 70 -80 فيخف يخشکسال

 55 -70 متوسط يخشکسال

 40-55 ديشد يخشکسال

 40كمتر از  ديشد اريبس يخشکسال

 تحقیق های یافته: خذأم

 

 کارلو مونت یسازهیشب( روش ب

واقعی  یسیستم از مجازی مدل یک ایجاد بر سازیشبیه لغت
 مونت» عبارت و کند یم داللتبرای مطالعه و درک سیستم 

 سازیشبیه. دارد اشارهاستفاده از اعداد تصادفی  هب نیز «کارلو
 و دوبارهمونت کارلو روش تجزیه و تحلیل مبتنی بر خلق 

توسط یک کامپیوتر(  )معموالً تصادفی فرایندمجازی به کمک 
 قابل مستقیم طور بهو نتایج  دوش یماست که بارها اجرا 

 ،روش نیا در(. Barreto & Howland, 2006) است مشاهده
 استفاده با بلکه ست،ین یالزام یبازده عیتوز بودنفرض نرمال

 ةشدیسازهیشب یهانمونه از استفاده و یتصادف یندهایفرا از
 یآت راتییتغ ینیبشیپ شودیساخته م انهیکه توسط را ادیز

 سکیر ةمحاسب یبرا روش نیا مراحل. ردیگیم انجام
 :است ریز صورت هب قیتحق نیا در محصوالت مورد نظر

 یبرا ندیفرا یمترهااپار و یاحتمال یندهایفرا نییتع. 1
مثال، تعیین اینکه طبق اطالعات  یبرا -یبررس مورد ریمتغ

آن متغیر، هر پیامد یا رخداد با چه میزان  ةتاریخی و گذشت
 .دهد یم رخاحتمالی )فراوانی نسبی( 

 -استفاده مورد یرهایمتغ یبرا یفرض یسازهیشب. 2
 آن برای مقادیریایجاد اعداد تصادفی  فرایندیعنی براساس 

 .MS  2007؛مطالعه این)در  افزار نرم یک کمک به متغیر

Excel) .ایجاد یا تولید شود 

 یمورد انتظار از رو ریمقدار متغ نییو تع محاسبه. 3
ریاضی  امید محاسبةدیگر،  عبارتبه -شدهیسازهیشب ریمتغ

ها، همان احتماالت وقوع هستند( آن  یا میانگین موزون )وزن
 .قبل مراحل از آمدهدستبهمتغیر با توجه به مقادیر 

 ای 1000)  ادیز دفعات به 3 و 2 حلامر تکرار. 4
 .یوسازیسنار یبرابار( 10000

 ریمقاد با قبل حلامر از آمدهدست هب ریمقاد ةسیمقا. 5
 .سکیر یبررس و یواقع

 با مدل یک از راسناریوهای متعددی  ،سازیشبیه نیا
 یمورد بررس ریمتغ که -احتمالی توزیع از هاآن ارزش گرفتن

 یک براساس سناریوها این تمام آنجاکه از. کندمی خلق -است
. باشد بینیپیش یک تواندمی سناریو هر شدند، ایجاد مدل
 یعموم طور به) که هستند رخدادهایی همان هابینیپیش

 مدل مهم هایخروجی عنوانبه( توابع یا هاتوسط فرمول
  (.Mun, 2006) شدند تعریف

 ءآماری با دو جز -روش مونت کارلو نیازمند الگوی ریاضی
پذیر و تصادفی برای متغیر تحت بررسی است. کلی تعیین

فرض : شدن بحث، مثال زیر را درنظر بگیریدمنظور روشن  به
که دارای توزیع احتمال  Yهای آماری متغیر کنید کشف ویژگی

گیری از آن وجود ندارد، موضوع ناشناخته است و امکان نمونه
در ارتباط با متغیر یا متغیرهای  Yمتغیر  ،تحقیق باشد. درضمن
دارد و ای  شده شناختهاست که توزیع  Xتصادفی دیگر به نام 

های قابل ظریهارتباط میان این دو نیز در قالب اصول، قوانین و ن
توان از روش قبول اندیشمندان آن حوزه معرفی شد. حال می

 ةویبهره گرفت. ش Yتوزیع های  ویژگیمونت کارلو برای تخمین 
 ,Barreto & Howland) دیآ یم ریطور خالصه در ز هب یعمل

2006): 
 عیتوز کیاز  یاعداد تصادف یمولد، سر یدستگاه اب ابتدا
(. سپس Gشود ) یم دیتول هیاول یبا مقدار کنواختیاحتمال 

 عیبا توز یاعداد یتوان به سریم یراحتاعداد را به نیا
کرد و از آن در  لی( تبدU) کیصفر و  نیب کنواختیاحتمال 

احتمال  عیزبا هر نوع تو یاعداد تصادف یسر جادیا
 ةعنوان دادبه یسر نی(. از اX) بردبهره  گرید ةشد  شناخته

که شود  یاستفاده م یریمتغ دیتول یبرا ینظر ةرابط یورود
از  یاعنوان نمونهبه Y (.Y) ستیشده ن  آن شناخته عیتوز

توان یم قیطر نیو از ا دیآیحساب مبه یاصل ةجامع
 زد. نیآن را تخم عیتوز یهایژگیمربوط به و یپارامترها

 یو خروج یورود یهاداده بیترتبه Y و X هرچند
دست  هبا توابع مشخص ب ییهامدلاز  اماشدند،  یساز هیشب

 یو خروج یورود یهادادهبه  یاعداد تصادف لی. تبدندیآیم
باشد که مدل احتمال  دهیچیپ یتواند به حدیم ج،ینتا ای

 همچنانآن،  یبودن بررسسخت دیاز د یخروج یها داده
های توزیع ویژگی ةمحاسب ،روبماند. از این یناشناخته باق

با توسل به روش مونت کارلو  θیا همان بردار  Yاحتمال 
عدد تصادفی « T»سازی، شود. در هر دور شبیهدنبال می
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شود که درنهایت به همین تعداد داده خروجی تولید می
 ةاما برای دستیابی دقیق به پارامترهای مشخص ،انجامد می

سازی یهتوزیع احتمال مورد بررسی به بیش از یک دور شب
(. محاسبات مونت کارلو آسان است و با هر دور Nنیاز است )

 شود.تکرار صحت و دقت آن بیشتر می

 

 و بحث جینتا
 ییهوا و آب طیشرا آمده،دست هب یهاشاخص براساس ابتدا

 محصوالت عملکرد راتییتغ به توجه با. شد یبندطبقه منطقه
 نرمال نیانگیم ها،آن ییهوا و آب طیشرا براساس نظر مورد

و با استفاده از اعداد  آمد دست هب محصوالت از کیهر عملکرد
 انتظار مورد عملکرد که گرفت انجام یسازهیشب ،یتصادف

با  ،نیهمچن. شد سهیمقا یواقع عملکرد با شدهمحاسبه
عملکرد مورد انتظار  زانیم ،ییآب و هوا طیشرا یوسازیسنار

عملکرد محصوالت در  سکیشد و ر سهیمقا یواقع طیبا شرا
 .شد یمختلف بررس یوهایاز سنار کیهر

 
  ییآب و هوا طیشرا یبند  درجه( الف

 یساالنه برا یمجموع بارندگ ،یبارندگ زانیاستفاده از آمار م با
 نیانگیم سپس. آمد دست هب 1390تا  1363 یهاسال

 یهاسال یبرا نرمال درصد شاخص زین و ساالنه بلندمدت
 نیا ةآمددست هب مقدار براساس و شدمورد نظر محاسبه 

شد.  یبندطبقه هاسال نیدر ا یشاخص، شدت خشکسال
 ییآب و هوا یهاحالت فقطسال  28 نینشان داد در ا جینتا

متوسط،  یاز: خشکسال تندرعبا موجود، حالت نه نیباز 
حالت  نیشتریمرطوب که ب ارینرمال و بس ف،یخف یخشکسال

حالت آن مربوط  نینرمال و کمتر ییمربوط به نوع آب و هوا
 .استمرطوب  اریبس ییبه آب و هوا

 
در عملکرد  ریینرمال عملکرد و تغ نیانگیم ةمحاسب( ب

 محصوالت 

 یهاداده به توجه با محصوالت عملکرد نرمال نیانگیم
 ییآب و هوا ةدیپد نوع به توجه با زین و سال هر در عملکرد

 به توجه با که بیترتنیابه ؛شد موجود در آن سال محاسبه
 نظر، مورد محصول یبرا موجود نرمال یهوا و آب نوع تعداد

. شد گرفته نیانگیم هوا و آب نوع نیا در محصول عملکرد از
 شدهنظرگرفتهدر یمبنا محصول، هر عملکرد نرمال نیانگیم

 یفراوان تعداد لیدلبه -است یمحاسبات بعد دادن انجام یبرا
مورد  ةمنطق در آن بودنغالب و هوا و آب نوع نیا شتریب

بررسی. همچنین، میانگین عملکرد در سایر شرایط آب و 
هوایی محاسبه شد، سپس تغییر عملکرد محصوالت با 

 محاسبه شد: 2استفاده از رابطة 
 (2) 

1 - 
عملکرد درهر سال 

 میانگین عملکرد نرمال ساالنه  
 =تغییر عملکرد محصول 

 
 یبندو طبقه یشاخص درصد نرمال بارندگ ةمحاسب .2 جدول

 هوا و آب نوع براساس آن

 یفیتوص شاخص (PN)ساالنه  یمقدار شاخص سال

 نرمال 90/99 1363

 متوسط يخشکسال 76/66 1364

 نرمال 98/82 1365

 نرمال 69/97 1366

 نرمال 82/91 1367

 فيخف يخشکسال 88/73 1368

 فيخف يخشکسال 83/70 1369

 نرمال 54/97 1370

 نرمال 56/97 1371

 نرمال 24/95 1372

 نرمال 17/92 1373

 نرمال 31/95 1374

 فيخف يخشکسال 71/78 1375

 نرمال 47/88 1376

 فيخف يخشکسال 66/79 1377

 نرمال 50/111 1378

 فيخف يخشکسال 16/74 1379

 فيخف يخشکسال 38/77 1380

 نرمال 17/92 1381

 نرمال 43/98 1382

 نرمال 80/110 1383

 نرمال 14/96 1384

 نرمال 29/86 1385

 متوسط يخشکسال 56/68 1386

 مرطوب اريبس 24/418 1387

 نرمال 14/107 1388

 متوسط يخشکسال 52/92 1389

 نرمال 30/117 1390

 های تحقیق مأخذ: یافته
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دهد برای محصول گندم در  نشان می 3برای مثال، جدول 
، نوع پدیدة آب و هوایی خشکسالی خفیف است 1380سال 

درصد کمتر از مقدار میانگین نرمال  28که عملکرد آن 

های مختلف نیز  عملکرد است و برای سایر محصوالت در سال
 به همین صورت است.

 
 ییهوا و آب مختلف طیشرا در عملکرد نیانگیم. محاسبة 3 جدول

 محصول
 عملکرد نیانگیم

 (Kg/h) نرمال
 یخشکسال عملکرد نیانگیم

 (Kg/h) متوسط
 یخشکسال عملکرد نیانگیم

 (Kg/h) فیخف
 عملکرد نیانگیم

 (Kg/h) مرطوب

 1053 1787 2060 2478 گندم
 1004 989 1398 1853 جو
 - 816 - 1500 ايسو

 9146 8931 12311 11606 هندوانه

 24000 17574 2410 18987 شبدر
 817 1168 700 956 نخود

 824 1054 474 835 ايلوب
 17717 14256 16562 18928 يفرنگگوجه

 855 520 633 773 عدس

 - 9797 6043 10883 ينيزمبيس
 14000 10166 19000 13172 اريخ

 10379 7816 9851 9757 خربزه

 1282 1162 1429 1339 پنبه
 8727 9533 10577 12934 ازيپ

 تحقیق های یافته: مأخذ

 

 یفراوان درصد به توجه با ییهوا و آب طیشرا یبنددرجه( ج

 ینسب یفراوان اریمع از ییهوا و آب طیشرا یبنددرجه یبرا
 کیدر  ینسب یفراوان مجموع نکهیا لیدل به. شد استفاده
گرفته شد و با توجه  درنظر 99-0 ةمحدود ،است 100جامعه 
 نسبت نظر مورد محدودةمقدار در  نیا ،ییآب و هوا طیبه شرا

 نیا و شد فرض یتصادف عدد صد که صورتنیا به ؛شد داده
 نکهیانجام گرفت. سپس با توجه به ا  Excelافزارنرم در کار

 به را 99-0 دامنة ،مینداشت را ییهوا و آب یهاتمام حالت
 متوسط، یخشکسال نرمال، یهوا و)آب  موجود حالت چهار

 اختصاص( مرطوب اریبس یهوا و آب و فیخف یخشکسال
 نوع هر یبرا هایفراوان زانی، م4که با توجه به جدول  میداد
 هر یبرا جدول نیا براساس. دشمشخص  ییآب و هوا ةدیپد

 نیبدتر از هابراساس مقدار شدت آن ییآب و هوا ةدیپد نوع
نیا به ؛دش نییمشخص تع یا همحدود حالت نیبهتر به حالت

 مقدار با متوسط یخشکسال به را 10-0 اعداد که صورت
با  فیخف یبه خشکسال را 31-11 اعداددرصد،  11 یفراوان

 یبه نوع آب و هوا را 95 -32 اعداددرصد،  21 یفراوان مقدار
 را 99 -96اعداد  تیدرنها و درصد 64 ینرمال با مقدار فراوان

 مرطوب اریبس یهوا و آب نوع بهدرصد  3 یفراوان مقدار با
 .میداد اختصاص

 
 ییهوا و آب طیشرا یبنددرجه. 4 جدول

 نوع 
 هوا آب و

 یفراوان
 مطلق

 یفراوان
 ینسب

 یبنددرجه
 یفراوان

 0 -10 %11 3 متوسط يخشکسال
 11 -31 %21 6 فيخف يخشکسال

 32 -95 %64 18 نرمال
 96 -99 %4 1 مرطوب اريبس

 تحقیق های یافته: مأخذ

 

 محصوالت عملکرد یسازهیشب جینتا (د

عملکرد محصوالت که مربوط به  یواقع یهادادهاستفاده از  با
صدهزار  ،استمختلف  یهاسالآمار محصوالت موجود در 
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ساخته شد و براساس آن با توجه به درصد  یتصادف عدد
در  شیافزا ایکاهش  موجبکه  یینوسانات آب و هوا راتییتغ

 در( عملکرد یبرا خسارت احتمال)درصد  عملکرد محصول
 محصول هر یبراعملکرد  رییتغ شود،یم مدتیطوالن

 سهیبا مقدار نرمال آن مقا و شد یسازهیشب جداگانه صورت هب
عملکرد  نیانگیم راتیی، ستون درصد تغ5شد. در جدول 

 یهاسال نیب از راتییتغ نیانگیم انگریمتوسط ب یخشکسال
 درصد ستون دو. استمتوسط  یخشکسال یآب و هوا یدارا
 مرطوب اریبس و فیخف یخشکسال عملکرد نیانگیم راتییتغ
 یدارا یهاسال نیعملکرد از ب نیانگیم راتییتغ گرنشان زین

 عملکرد نیانگیم راتییتغ درصد ستون. ستهوا و آب نوع آن
عملکرد  نیانگیم راتییدرصد تغ گرانیب زین شدهیسازهیشب
با استفاده از درصد  شدهیسازهیتعداد صد عدد شب یبرا
 مقدار ستون. است ییمختلف آب و هوا طیدر شرا راتییتغ

 :دشمحاسبه  3 ةرابط از استفاده با انتظار مورد عملکرد
(3) 
 = انتظار مورد عملکرد مقدار

  نرمال عملکرد نیانگیم (1+ شدهیسازهیشب نیانگیم راتیی)درصد تغ

 در و دوش یمارائه  5محاسبه در جدول  نیمربوط به ا جینتا
 ها،آن کشت ریز سطح نیشتریب براساس محصوالت جدول نیا

جدول، درصد  جیطبق نتا ،مثال یبرا ؛دوش یمآورده  بیترتبه
 - 6/8 گندم یبرا شدهیسازهیعملکرد شب نیانگیم راتییتغ

 یهادهیپد به توجه با دهدیم نشان عدد نیا. آمد دست هب درصد
 نیا یبرا عملکرد نوسانات و منطقه نیا در موجود ییهوا و آب

 6/8 ،محصول نیا عملکرد یبرا انتظار مورد مقدار محصول،
به ؛محصول کمتر است نیعملکرد نرمال ا نیانگیاز م درصد
براساس نتایج  محصول نیا عملکرد عنوانآنچه به ،گرید عبارت

 )عملکرد نرمال( انتظار داشت دیبا گذشته و آمار واقعی موجود
 و کمتر یمقدار بلکه ست،یدر هکتار ن لوگرمیک 2478مقدار 
 عملکرد در کاهش نیا. است هکتار در لوگرمیک 2266 معادل

منطقه  نیمحصول در ا نیا یبر بازده دیتول سکیر ریثأت لیدل هب
حسابی از  ةساد میانگیننرمال یا  عملکردتر،  به بیان ساده ؛است

 مقداربرای  دقیقی اریبس بینی پیش ،محصول ةعملکردهای گذشت
زیرا ریسک مربوطه  د،ده ینمآینده ارائه  عملکرد زامورد انتظار 

 را خود ثیرأت ساده گیری میانگین این در مناسبی و دقیق شکلبه
 .دهد نمی نشان

 
 ییهوا و آب راتییتغ یسازهیشبعملکرد مورد انتظار محصوالت بعد از  جینتا. 5 جدول

 محصوالت

 راتییغت درصد
عملکرد  نیانگیم

 متوسط یخشکسال

 راتییدرصد تغ
عملکرد  نیانگیم

 فیخف یخشکسال

 راتییتغ درصد
عملکرد  نیانگیم

 مرطوب اریبس

 راتییدرصد تغ
عملکرد  نیانگیم

 شدهیساز  هیشب

 عملکرد نیانگیم
 (kg/h) نرمال

مقدار عملکرد 
 مورد انتظار

(kg/h) 

- 58- 28- 17- گندم 6/8  2478 2266 

-25 جو  -47 - 45/0  - 7/14  1853 1581 

- 4- 13- 6 بهنپ 5/2  1339 1305 

- 0 46- 0 سوبا 3/10  1500 1345 

- 6 24- 0 خربزه 1/5  9757 9255 

- 21- 23- 6 هندوانه 4/5  11606 10980 

- 6- 24- 12- يفرنگگوجه 8/6  18928 17650 

1/2 1- 28 43- ايلوب  853 853 

9/1 14- 22 26- نخود  956 974 

- 32- 19- 18- ازيپ 2/7  12934 12001 

- 10 32- 18- عدس 5/8  773 707 

- 0 10- 44- ينيزمبيس 4/6  10883 10184 

- 6 22- 44 اريخ 5/0  13172 13104 

 19369 18987 2 26 7- 27 شبدر

 تحقیق های یافته: مأخذ

 
 5در جدول  را گرفته انجام محاسبات از یبخش 6 جدول

محصوالت نشان  سکیبراساس شدت ر شدهمرتب صورتبه
 را محصوالت بودنیسکیر زانیم جدول نیا جینتا. دهدیم

مطرح  سکیر تیریدر مد یشاخص عنوانبه که دهدیم نشان
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 موجود محصوالت انیم از دهدیم نشان جدول نیا. دشویم
 ،یفرنگگوجه از،یپ عدس، گندم، ا،یسو جو، بیترتبه
و  سکیر نیشتریب اریهندوانه، خربزه، پنبه و خ ،ینیزم بیس

بهشبدر و نخود  ا،یمحصوالت لوب یول دارند، راعملکرد  کاهش
 .دارند را سکیر نیعملکرد و کمتر شیافزا نیشتریب بیترت

 

 (محصوالت سکیر)شاخص  شدهیسازهیعملکرد شب نیانگیم راتییدرصد تغ جینتا .6 جدول

 (سکیشده )شاخص ریسازهیشب عملکرد راتییتغ درصد نیانگیم محصوالت

- جو 7/14  

- سوبا 3/10  
- گندم 6/8  

- عدس 5/8  

- ازيپ 2/7  

- يفرنگگوجه 8/6  
- ينيزمبيس 4/6  

- هندوانه 4/5  
- خربزه 1/5  
- پنبه 5/2  

- اريخ 5/0  
9/1 نخود  
 2 شبدر

1/2 ايلوب  
 تحقیق های یافته: مأخذ

  

  شنهادهایو پ یریگجهینت
در  ینشان داد با عملکرد واقع شدهیسازهیشب عملکرد جینتا

 ،اساسنیبرا .دارد یتوجه انیشامحصوالت اختالف  یبرخ
 و محصوالت عملکرد ینیبشیپ در نامحقق شودیم شنهادیپ

 و یریگنیانگیم ةساد محاسبات به فقط هاآن سکیر یریگاندازه
و در محاسبات خود  دنناکتفا نک یآمار ةساد یهاشاخص

 .رندیبگ درنظر زین مختلف طیشرا یط راعملکرد گذشته  راتییتغ

عملکرد  رب یکاهش بارندگ ای شیافزا ریثأحاضر، ت ةمطالع در
 عبارتبه ؛است توجه انیشامحصوالت در سطح شهرستان گرگان 

 موجب تواندیم یو بارندگ یینوسانات آب و هوا ،جیطبق نتا ،گرید
 سکیر جادیا جهیدرنت و عملکرد در توجه انیشانوسانات  جادیا

 ریمتغبه  توانیم ،نیبنابرا ؛شود منطقه محصوالت در عملکرد
عملکرد  ینیب  شیپ در مهم یپارامترها از یکی عنوانبه زین یبارندگ

 . دکر یشتریمحصوالت توجه ب
به عملکرد سکیر نیشتریب داد نشان مطالعات نیا جینتا

 نیهمچن و گندم و ایسو جو، محصوالت به مربوط بیترت
 ا،یمربوط به محصوالت لوب بیترتبه عملکرد سکیر نیکمتر

 یتعیین الگو در دیباکشاورزان  ن،یبنابرا ؛استشبدر و نخود 

 مانندسایر عوامل و معیارهای مورد نظر  برعالوه خود کشت
 عملکرد سکیر زانیم به... و خودمصرفی سودآوری، قیمت،

 سکیر که یمحصوالت یبرا و کند ایویژه توجه نیز محصوالت
توجه  شتریب سکیر تیریمد یراهبردها به دارند، یشتریب

در  لهئمس این. دهند کاهش را یکشاورز یهاانیز تا کنند
 .باشد ریزانبرنامه و والنئمس توجه مورد دیباسطح کالن نیز 

 شنهادیپ ،محصوالت بودنیسکیرشدت  جینتا اساسبر
به است ممکن آنجاکه تا یشتریب سکیر بامحصوالت  شود یم

 باو تا حد امکان در کنار محصوالت  دوننش کشت تنها صورت
 به شدهتحمیلمجموع ریسک  تا دنریگکمتر قرار  سکیر زانیم

 فقط نیقی به بودن، ریپذ البته این ریسک ،یابد کاهش کشاورز
تابعی از ریسک بارندگی مورد استفاده در این مطالعه نیست و در 

ها برای انواع دیگر  گیری و اندازه محاسبات دیباشرایط عملی 
 .شود توجه هاآن به و ردیگها نیز انجام  ریسک

 یریگاندازه یبرا کارلو مونت یسازهیشب روش از استفاده
 و نییتع یبرا روش نیا از توانیم که داد نشان سکیر

 ،نیبنابرا ؛کرد استفاده مختلف محصوالت سکیر یبندتیاولو
 محصوالت و ترعیوس سطح در روش نیا از شودیم شنهادیپ

 .کرد استفاده کشور در مختلف



 383...      یمحصوالت کشاورز دیتول سکیر یابیمونت کارلو در ارز یساز هیکاربرد شب: اشراقی و خیری 

 یپارامترها محصوالت، عملکرد برعالوه نکهیا به توجه با
 ،و سرمازدگی دمایی تغییرات ها،بیماری و آفات مانند یگرید

 یریپذسکیر زانیعرضه و تقاضا بر م زانیم و یمتیق نوسانات
 نیا از محققان ریسا شودیم شنهادیپ ؛است رگذاریثأت محصوالت

 ریسا درنظرگرفتن با محصوالت سکیر سنجش یبرا روش
 کردن  لحاظ نیقی بهزیرا  ،دهند انجام یترجامع قاتیتحق رهاپارامت
 .باشد ثیرگذارأنهایی ت ةنتیج در تواند می ریسک ایجاد عوامل سایر

 و کارلو مونت روش ینیبشیپ قدرت به توجه با
 و استگذارانیس شودیم شنهادیپ آن، یوسازیسنار
 نیتدو و ینیبشیپ یبرا یکشاورز بخش رانیگ میتصم

 یوهایروش سنار نیخود با استفاده از ا ةندیآ یها   برنامه
 مختلف، یهاسکیر زانیم یبررس با و کنند یابیمختلف را ارز

 بهتر تیریمد یراستارا در  تیبه واقع ترکینزد یهاینیبشیپ
 .دهند قرار خود یرو شیپ اقتصاد مهم بخش نیا کاراتر و
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