تحقيقات اقتصاد كشايرزي/جلد /6شمارٌ /3پایيس(1313صص)171-110

175

شناسایی عوامل موثر بر ریسک تولید پسته در شهرستان سیرجان
(با استفاده از رگرسیون توبیت)
2

احوس اکجطی ،1هحوسًجی ضْیکی تبش ،1فْیوِ یعزاًی*
تبضید پصیطش93/07/30 :
تبضید زضیبفت93/04/25 :
چکیده
اتکبی ظیبز فؼبلیتّبی ثرص کطبٍضظی ثِ عجیؼت ٍ ضٍثِ ضٍ ضسى ثب تغییطات هحیغی ،ارتوبػی،
هبلی ٍ لبًًَی ثبػج ضسُ است تب فؼبلیت زض ایي ثرص ّوَاضُ فؼبلیتی پطذغط ٍ ّوطاُ ثب ضیسک
ثبضس .زض ایي تحمیك پیوبیطی ثِ ثطضسی ػَاهل هَحط ثط ضیسک پستِکبضاى ضْطستبى سیطربى
پطزاذتِ ضسُ است .زازُّبی هَضز ًیبظ اظ عطیك هػبحجِ ٍ تکویل پطسطٌبهِ اظ ً 186فط اظ
پستِکبضاى زض سبل ظضاػی  1391روغآٍضی گطزیسُ ٍ ثطای تحلیل آهبضی اظ هسل تَثیت استفبزُ
ضسُ است .چْبض ػبهل فطاٍاًی ضیسک سبل لجل ،تٌَع هحػَالت ظیطکطت ،اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ،
سغح ظیطکطت هحػَل اظ ًظط آهبضی زض سغح  %10ٍ 5 ،1هخجت ٍ هؼٌبزاض ضسُ است کِ ثیطتطیي
تاحیط هطثَط ثِ فطاٍاًی ضیسک سبل لجل ثب ضطیت  1/89هیثبضس ٍ هَیس ایي است کِ ّط سبل
هسیطیت ضیسک زض رْت ثِ حسالل ضسبًیسى ضیسکّب ثطای هَارِ ًطسى ثب ضیسک زض سبل لجل ثِ
ذَثی غَضت ًگطفتِ استّ .وچٌیي ّط سبل هحػَالت ثب ضیسکّبی رسیس ضٍثطٍ هیضًَس کِ
ثیطتط هطثَط ثِ ضیسک تَلیس هیثبضٌسّ .وچٌیي هتغیطّبی سي ،هطبضکت زض عطح ًبظط هحػَل
پستِ ،هبلکیت هبضیيّبی کطبٍضظی ،سغح ظیطکطت هحػَل ثیوِ ضسُ اظ ًظط آهبضی زض سغح ، 1
 %10ٍ 5هٌفی ٍ هؼٌبزاض ضسُ است کِ ثیطتطیي تاحیط هطثَط ثِ هطبضکت زض عطح ًبظط ثَزُ است.
لصا پیطٌْبز هیضَز کِ ثب ثْجَز زاًص هسیطیت ضیسک ٍ هْبضتّبی کطبٍضظاى ٍ اضائِی
پیصآگبّیّب ٍ اعالػبت الظم ،ضیسک ضا اظ اثتسا هْبض ٍ یب آى ضا ثِ هیعاى لبثل هالحظِای کبّص
زاز.
طبقٍبىديG32, C01, C25 :JEL
ياشٌَاي كليدي :ضیسک ،پستِ ،هسل تَثیت ،ضْطستبى سیطربى.
 -1ثِ تطتیت استبز ٍ استبزیبض گطٍُ التػبز زاًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى.
 -2کبضضٌبس اضضس التػبز کطبٍضظی زاًطگبُ سیستبى ٍ ثلَچستبى.
* ًَیسٌسُی هسئَل همبلِfyazdani206@yahoo.com :
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پیشگفتار
کطبٍضظی ًمطی حیبتی ٍ استطاتژیک زض یک ًظبم ارتوبػی ٍ التػبزی ضا ثط ػْسُ زاضز .ثٌبثطایي
ثطًبهِ ضیعی زض ایي ثرص زض اٍلَیت لطاض زاضتِ ٍ تَرِ ثِ هٌبثغ ٍ فطاّن کطزى غصای روؼیت ضٍ ثِ
ضضس ٍ توْیسات هٌبست ثطای ثِ حساکخط ضسبًسى تَلیسات ظضاػی الظم ٍ ضطٍضی هیثبضس .ثرص
کطبٍضظی زض کطَض ثب تبهیي حسٍز  %25تَلیس ًبذبلع هلی ،یک سَم اضتغبل ًیطٍی کبض ،ثیص اظ
ً %80یبظّبی غصایی ٍ یک سَم غبزضات غیطًفتی ،هْنتطیي ثرص التػبزی ٍ هحَض ثطًبهِّبی
تَسؼِی التػبزی ارتوبػی کطَض ضٌبذتِ هیضَز(یؼمَثی ٍ چیصضی .)1380،اتکبی ظیبز
فؼبلیتّبی ثرص کطبٍضظی ثِ عجیؼت ٍ ضٍثِ ضٍ ضسى ثب تغییطات هحیغی ،ارتوبػی ،هبلی ٍ لبًًَی
ثبػج ضسُ است تب فؼبلیت زض ایي ثرص ّوَاضُ فؼبلیتی پطذغط ٍ ّوطاُ ثب ضیسک ثبضس(فطیس ٍ
ّوکبضاى .)2006 ،تَلیسکٌٌسگبى هحػَالت ظضاػی ٍ ثبغی ّویطِ ثب ذسبضتّبی ثطذبستِ اظ پسیس
آهسى حَازث پیصثیٌی ًطسُ ٍ ثالیبی عجیؼی ضٍثِضٍی ّستٌس ٍ ظًسگی التػبزی آًْب زض ثطاثط
ذغطّبی رسی لطاض زاضز .زض کٌبض ایي ػَاهل کٌتطلًبپصیط ،هیتَاى ثِ ًَسبىّبی تمبضب ٍ ػطضِی
ثطآهسُ اظ ضطایظ ثبظاض ًیع اضبضُ کطز .ثِگًَِای کِ ایي هسبئل هَرت هیضَز تب کطبٍضظاى ٍ
زاهساضاىّ ،وَاضُ ًگطاى ثبظپطزاذت ّعیٌِّبی هرتلف تَلیس ٍ حتی ّعیٌِّبی ضطٍضی ظًسگی ٍ
هؼبش ذَز ثبضٌس(ضحیویٍ .)1379 ،رَز اًَاع هربعطُّبی عجیؼی ٍ غیطعجیؼی زض فؼبلیتّبی
کطبٍضظی ثبػج ضسُ است تب تَلیسکٌٌسگبى هحػَالت کطبٍضظی ثب ضطایظ ًبهغئي ضٍ ثِ ضٍ ثبضٌس ٍ
زضآهس آًْب ثب ثیحجبتی ّوطاُ ضَز(تطکوبًی .)1384 ،تبحیطات هٌفی گستطزُ ًَسبًبت زضآهسی ثرص
کطبٍضظی ثبػج ضسُ است تب کطبٍضظاى ّوَاضُ زض رْت کبّص ایي ًَسبًبت تالش ًوَزُ ٍ
اثعاضّبی هرتلفی ضا ثِکبض ثجطًس .زض ایي ظهیٌِ هیتَاى ثِ اثعاضّبی هرتلفی ّوچَى شذبیط اتکبیی،
تٌَع کطت ،هطبغل غیط کطبٍضظی ،حسبة تخجیت زضآهس ،لیوتّبی حوبیتی ٍ ثیوِی هحػَالت
کطبٍضظی اضبضُ کطز(هیطظاییّ .)1380 ،وچٌیي ثط اسبس آذطیي آهبض ٍظاضت رْبز کطبٍضظی ،سغح
ظیطکطت پستِ زض ایطاى زض حسٍز ّ 477عاض ّکتبض است .ثطاسبس ایي آهبض استبى کطهبى ثِ تٌْبیی
 %66/5اظ سغح ظیطکطت پستِی ایطاى ضا ثِذَز اذتػبظ زازُ است(ػجسالْی ػعتآثبزی.)1387 ،
یثبضس .ثِ ػجبضت
ضْطستبى سیطربى ثب ّ 60عاض ّکتبض یکی اظ تَلیسکٌٌسگبى اغلی پستِی استبى ه 
زیگط هیتَاى گفت کِ ضْطستبى سیطربى ًعزیک ثِ  %34/5پستِی استبى کطهبى ٍ  %14پستِی
کطَض ضا تَلیس هیًوبیس(فبحٍ) .لصا اظ ربیگبُ ثبالیی زض ایي ظهیٌِ ثطذَضزاض ثَزُ ٍ ّط سبل ثب
ذغطّبی رسیسی زض هحػَل پستِ هَارِ است .ثِعَضیکِ ضَاّس آهبضی ًطبى هیزّس ثبػج
ػولکطز ایطاى زض تَلیس پستِ ًسجت ثِ ػولکطز رْبًی پبییيتط است ٍ سْن ایطاى اظ ثبظاض رْبًی ایي
هحػَل تٌعل یبفتِ است(هیطظایی .)1380 ،ثٌبثطایي تَرِ ثِ هسیطیت ضیسک اظ اّویت ظیبزی
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ثطذَضزاض هیثبضس ٍ لعٍم تَرِ ثِ ضیسک کطبٍضظاى ٍ هسیطیت ضیسک ضا هیضسبًس تب ثب ثطضسی
ػَاهل هَحط ثط ضیسک پستِکبضاى ٍ ثطًبهِضیعیّبی هٌبست ثِ کطبٍضظاى ،آًبى ضا زض ظهیٌِی کبّص
ضیسکّبی ثعضگ یبضی کٌس کِ ایي اظ ًظط التػبزی تبحیط ظیبزی ثط افعایص تَلیس ٍ ػولکطز هحػَل
پستِ ٍ کبّص ّعیٌِّبی ربًجی ذَاّس زاضت.
پیشینه تحقیق
زض ازاهِ ثِ اذتػبض ثطذی اظ همبالتی کِ زض ذػَظ ضیسک هحػَالت کطبٍضظی ثَزُ ضا ثیبى
هیکٌین .هَسَی ٍ ّوکبضاى( )1386زض هغبلؼِای ثب ػٌَاى تزعیِ ٍ تحلیل ػَاهل هَحط ثط ضیسک
تَلیس پستِ ،تبحیط ًْبزُّبی تَلیس زض ضیسک ٍ هیبًگیي تَلیس پستِکبضاى استبى فبضس ضا ثب استفبزُ
اظ تبثغ تَلیس تػبزفی تؼوینیبفتِ ثطضسی کطزًسً .تبیذ ثطآٍضز رعء تػبزفی تبثغ زض هطحلِی زٍم
ضگطسیَى ًطبى زاز کِ آة هػطفی ،کَز ضیویبیی ٍ سي زضذت پستِ ،ضاثغِی غیطهستمین ثب
ضیسک تَلیس زاضًسّ .وچٌیي ثطضسی رعء لغؼی تبثغ ًطبى زاز کِ آة هػطفی ،کَز حیَاًی ٍ
ضیویبیی ٍ ًیطٍی کبض ثیطتطیي تبحیط ضا زض هیبًگیي تَلیس زاضًس .ضوي ایٌکِ سي زضذت تبحیط هٌفی
زض تَلیس زاضز .احسبى ٍ ّوکبضاى( )1386زض هغبلؼِای ثب ػٌَاى ثطضسی ضطیت ضیسکگطیعی ٍ
ٍاضیبًس تَلیس زض هسیطیت ضیسک ،ثب استفبزُ اظ لبػسُی اٍل اعویٌبى ثِ هحبسجِی ضطیت
ضیسکگطیعی گَرِکبضاى هٌغمِی زظفَل ٍ تبحیط ػَاهل التػبزی -ارتوبػی زضگطایص ثِ ضیسک
پطزاذتٌسً .تبیذ ًطبى زاز کِ ثیطتط گَرِکبضاى هَضز هغبلؼِ ضیسک گطیعًس .لطثبًی ،رؼفطی
( )1388زض هغبلؼِای تحت ػٌَاى ثطضسی ػَاهل هَحط ثط فطاٍاًی ضیسکّبی هحػَالت ظضاػی
کطبٍضظاى استبى ذطاسبى ضوبلی ثب استفبزُ اظ الگَی تَثیت پطزاذتِاًسً .تبیذ هغبلؼِ ًطبى زاز کِ
هتغیطّبی سي ،هبلکیت ظهیي ٍ اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ تبحیط هٌفی ٍ هؼٌیزاضی ثط فطاٍاًی اغبثت
ضیسک هحػَالت ظضاػی استبى ذطاسبى ضوبلی زاضتِ ٍ هتغیطّبی اضتغبل زض سبیط فؼبلیتّبی
کطبٍضظی ،سغح ظیط کطت ،فطاٍاًی ضیسک زٍضُی گصضتِ ٍ هطبضکت زض عطح ًبظط گٌسم تبحیط
هخجت ٍ هؼٌیزاضی ثط فطاٍاًی ضیسک ظاضػبى زاضتِ است .ثیطتطیي کطصّب هطثَط ثِ هتغیطّبی
سي کطبٍضظ ،فطاٍاًی ضیسک زٍضُی گصضتِ ٍ اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ است .ثب تَرِ ثِ یبفتِّبی
هغبلؼِ ،ایزبز ٍ تَسؼِی هطبغل کطبٍضظی اظ رولِ غٌبیغ تجسیل هَاز غصایی زض ضٍستبّب ،ثبظآهَظی
هٌْسسیي ًبظط ثب هفبّین ضیسک ٍ هسیطیت آى ثِ ٍیژُ ضٌبذت اظ پطٍفیل ضیسک هحػَالت هٌغمِ
ٍ اًتمبل آًْب ثِ کطبٍضظاى ثِػٌَاى ضاّکبض اضائِ ضسُ است .یؼمَثی ٍ ّوکبضاى( )1389ػَاهل هَحط ثط
هسیطیت ضیسک زض ثیي کطبٍضظاى گٌسهکبض زین ضْطستبى تفطش ضا هَضز هغبلؼِ لطاض زازًس .یبفتِّب
زاز کِ هسیطیت ضیسک زض اکخطیت کطبٍضظاى هَضز ًظط ( )0/75زض سغَح ضؼیف ٍ هتَسظ لطاض
زاضز .تحلیل ضٍاثظ ثیي ػَاهل ٍ هیعاى هسیطیت ضیسک ًطبى هیزّس کِ ضاثغِی هؼٌیزاضی ثیي
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هتغیطّبی سغح تحػیالت ،هیعاى استفبزُ اظ کبًبلّبی اعالػبتی ،هیعاى ثسّی ثبًکی ٍ زضآهس
کطبٍضظی ثب هیعاى هسیطیت ضیسک کطبٍضظاى ٍرَز زاز .زض آظهَى ضگطسیَى چٌسگبًِ ذغی،
هتغیطّبی زضآهس کطبٍضظی ٍ هیعاى استفبزُ اظکبًبلّبی اعالػبتی  %37/4تغییطات هتغیط هسیطیت
ضیسک کطبٍضظاى ضا تجییي هیکٌٌس .هیَسیي ٍ ّوکبضاى( )2001ثب اًزبم هغبلؼِای ًطبى زازًس کِ
فبکتَضّبی تَلیس ٍ لیوت ثِػٌَاى هْنتطیي هٌبثغ تَلیس ضیسک تَسظ کطبٍضظاى ضٌبذتِ ضسُ ٍ اظ
زیس آًْب ،ثیوِ هٌبستتطیي استطاتژی هسیطیت ضیسک هیثبضس .سبّب( )2001زض هغبلؼِای ثب ػٌَاى
ضیسک زض کطت سٌتی ثطًذ(کطبٍضظاى ثٌگبل غطثی) ،ثِ هٌظَض ثطضسی احط ًْبزُّب ثط هیبًگیي ٍ
ضیسک تَلیس زٍ ًَع ضلن پط ثبظزُ ٍ ثَهی ثطًذ زض ثٌگبل غطثی ،تبثغ تَلیس پیطٌْبزی ربست ٍ پَح
ضا ثِکبض ثطز ٍ ثِ ایي ًتیزِ ضسیس کِ ثِ عَض هیبًگیي ضلن پطثبظزُ هحػَل ثیطتطی ًسجت ثِ ضلن
ثَهی تَلیس هیکٌسٍ ،لی ضیسک تَلیس ضا افعایص هیزّسّ .وچٌیي هػطف کَزضیویبیی ثبػج
افعایص ضیسک تَلیس ًویضَز .ػلیوی ٍ ٍال(ً )2005طبى زاز کِ هْنتطیي هٌبثغ ضیسک اظ ًمغِ
ًظط کطبٍضظاى ًیزطیِ لیوت ستبزُ ٍ پس اظ آى لیوت ًْبزُ است .سبیط هٌبثغ ضیسک ثِتطتیت
اّویت ػجبضتٌس اظ ذطکسبلی ،آفبت ٍ ثیوبضیّب ،ػسم زستطسی ثِ سطهبیِ ٍ سطلتّ .وچٌیي ایي
هغبلؼِ ًطبى زاز کِ کطبٍضظاى زض ثِکبضگیطی ضاّجطزّبی هسیطیت ضیسک ضؼیف ػول هیکٌٌس،
ظیطا ثسیبضی اظ ایي ضاّجطزّب زض زستطس کطبٍضظ ًویثبضٌس .هغبلؼبت اًزبم گطفتِ ضسُ ًطبى
هیزّس کِ ثب ٍرَز ایٌکِ تحمیمبت ظیبزی زض ذػَظ ضیسک هحػَالت کطبٍضظی غَضت گطفتِ
است ،اهب کوتط پژٍّطی اظ ایي تحمیمبت ثِ ثطضسی ػَاهل هَحط ثط ضیسک تالش ًوَزُاًس .زض ثیطتط
هَاضز ثِ احط ًْبزُّب ثط ضیسک تَلیس یب هسیطیت ضیسک ٍ هَاضز زیگط پطزاذتِ ضسُ است .لصا ثب تَرِ
ثِ اّویت ضٌبسبیی ػَاهل هَحط ثط ضیسک پستِکبضاى زض ایي تحمیك ثِ ثطضسی ػَاهل هَحط ثط
ضیسک پستِکبضاى پطزاذتِ ضسُ است.
روش تحقیق
تحمیك حبضط کبضثطزی ٍ پیوبیطی هیثبضس .زازُّبی هَضز ًیبظ زض سبل  ٍ 1391ضٍش ًوًَِگیطی
ذَضِای زٍ هطحلِای است کِ ذَضِی اغلی آى ضٍستبّبی ثرص هطکعی ٍ ذَضِی فطػی
ثْطُثطزاضى پستِکبض هیثبضس .تؼساز ًوًَِ ثب استفبزُ اظ فطهَل کَکطاى اظ  186کطبٍضظ پستِکبض
ضْطستبى سیطربى(استبى کطهبى) روغآٍضی ضسُ است .ثطای تزعیِ ٍ تحلیل اظ هسل تَثیت ٍ
ًطمافعاض  spss ٍ Eviewsاستفبزُ ضسُ است .ثِ هسلّبی ضگطسیًَی کِ زضآى زاهٌِی هتغیط
ٍاثستِ ثِ عطق هرتلف هحسٍز ضسُ ٍ تٌْب ثطای لسوتی اظ زاهٌِاش هطبّسُ هیضَز ،هسل تَثیت
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گفتِ هیضَز کِ زض التػبز اٍلیي ثبض ثطای زازُّبی پٌل تَسظ ریوعتَثیي1زض سبل  1958آغبظ
گطزیس.
سبذتبض الگَی التػبزسٌزی تَثیت ثِ ضکل ظیط ثیبى هیضَز.
()1
زض ضاثغِی  1هتغیطّب ٍ پبضاهتطّب ثِغَضت ظیط تؼطیف هیضًَس:
 :Y*iهتغیط پٌْبى یب هطبّسُ ًطسُ :Yi ،هتغیط هطبّسُ ضسُ :  ،یک ثطزاض( )k*1اظ پبضاهتطّب کِ
ثبیستی ترویي ظزُ ضَز :X ،ثطزاض هتغیطّبی هستمل( :N ،)N*Kتؼساز کل هطبّسات کِ ضبهل
 N0هطبّسُ غفط ٍ  N1هطبّسُ غیط غفط اظ هتغیط ٍاثستِ است :Ui ،رولِ اذالل هیثبضس کِ
هستمل اظ هتغیطّبی تَضیحی است ٍ ثط فطؼ تَظیغ ًطهبل ثب هیبًگیي غفط ٍ ٍاضیبًس حبثت σ2
استَاض است .یؼٌی ) : 0 ٍ Ui ~N(0,σآستبًِ سبًسَض کِ هتغیط ٍاثستِ زض ثبالی آى لبثل هطبّسُ
ٍ زض همبزیطکوتط اظ آى غیطلبثل هطبّسُ است .ثِعَضیکِ هالحظِ هیضَز ،سبذتبض هسل تَثیت ثِ
گًَِای است کِ اهکبى استفبزُ اظ ّط گطٍُ اظ هطبّسات کِ زض هزوَع  Nهطبّسُ ضا تطکیل
هیزٌّس ،فطاّن هیثبضس .ثِ ػجبضت زیگط ربهؼِی آهبضی زض ثطآٍضز هسل تَثیت هزوَػِ
تَلیسکٌٌسگبى ثبلفؼل ٍ ثبلمَُ ضا تطکیل هیزّس .ثط اسبس ایي هتغیطّب ،فطاٍاًی ضیسک زٍضُی لجل
( ،)X1هیعاى تحػیالت( ،)X2سي کطبٍضظ( ،)X3تؼساز افطاز ذبًَاض( ،)X4تٌَع هحػَالت
ظیطکطت) ، (X5سغح ظیطکطت هحػَل ثیوِ ضسُ) ،(X6اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ( ،)X7اضتغبل
زض سبیط فؼبلیتّبی کطبٍضظی( ،)X8هطبضکت زض عطح ًبظط هحػَل پستِ) ،(X9ضٍش تبهیي
ًیطٍی کبض) ،(X10هبلکیت ظهیي) ،(X11هبلکیت هبضیيّبی کطبٍضظی ، (X12سغح ظیطکطت
هحػَل پستِ)ٍ ،(X13ضؼیت ثیوِای) (X14ثِػٌَاى هتغیطّبی هستملّ ،وچٌیي تؼساز
ضیسکّبیی کِ پستِکبضاى زض سبل  91ثب آى هَارِ ضسُ است ،ثِػٌَاى هتغیط ٍاثستِ زض ًظط گطفتِ
ضسُ است.
ًحَُی استفبزُی هسل تَثیت اظ گطٍُ هطبّسات غفط زض چگًَگی ضکلگیطی تبثغ
زضستًوبیی( )MLزض ثطآٍضز پبضاهتطّبی ایي هسل ًْفتِ هیثبضس کِ زض ایٌزب ثِ آى اضبضُ هیضَز.
زض هسل تَثیت ّوچَى سبیط هسلّبی ضگطسیًَی هتغیط ٍاثستِی  Yiیک هتغیط تػبزفی است کِ
زاضای تَضیغ احتوبل هیثبضس ٍ زض ًتیزِ اهکبى هحبسجِی احتوبل ٍلَع ّط هطبّسُ اظ ضٍی ضاثغِی
( )1ثِ ضکل ظیط تؼطیف هیضَز:

 1. jemis toben
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() 2
(
)
(
)
(
)
چگبلی رولِ ذغب اضظیبثی ضسُ زض همبزیط  B'xiهیثبضس .ثط اسبس لبًَى تَظیغ احتوبل حبغل
روغ احتوبل ٍلَع ثطای کل هطبّسات ثطاثط یک هیثبضس .لصا احتوبل ٍلَع ّط هطبّسُ اظ ّYiبی
ثعضگتط اظ غفط ضاثغِی ظیط ثِزست هیآیس:
()3
(
)
(
)
(
)
زض ایي ثطضسی تؼساز ضیسکّبیی کِ کطبٍضظاى زض سبل ظضاػی 1390-1391ثب آى هَارِ ضسُ است،
ثِػٌَاى هتغیط ٍاثستِ زض ًظط گطفتِ ضسُ ٍ ثب تَرِ ثِ ایٌکِ اکخط پستِکبضاى حسالل  8هَضز ضا
تزطثِ کطزُ اًس ،هتغیط ٍاثستِ ثطای همبزیط کوتط یب هسبٍی  8هؼبزل غفط ٍ ثطای همبزیط ثعضگتط اظ 8
ثطاثط همساض هطبّسُ ضسُ لحبػ ضسُ است .سپس یک آستبًِ سبًسَض غفط ثطای هتغیط ٍاثستِ هٌظَض
ٍ الگَ ثب استفبزُ اظ یک هتغیط تػبزفی  Yضٍش تَثیت ثطآٍضز ضس .ثب تَرِ ثِ ایٌکِ هتغیط ثطیسُ
ضسُ است ،اظ ایي ضٍ رعء اذالل ًیع یک هتغیط تػبزفی ثطیسُ ضسُ ذَاّس ثَز .تبثغ تَظیغ احتوبل
ثطای هتغیط تػبزفی ثطیسُ ضسُ ثِغَضت ظیط هحبسجِ هیضَز.
()4
(
)
) (
(
)
)
| ((
ثب فطؼ ًطهبل ثَزى U i :ضاثغِی  4ثِ فطم شیل ذَاّس ثَز.
(
)
()5
)
⟦
⟧

(

) (

(

)

ٍ  2اضیبًس رولِ ذغب ٍ  کِ همساض حبثت هیثبضس.
ثط اسبس تؼطیف ،تبثغ زضست ًوبیی اظ حبغلضطة تَاثغ تَظیغ احتوبل ّط زٍ هزوَػِ اظ هطبّسات
حبغل هیضَز:
(
)
()6
( ∏ )) (
)
( ∏
⟦
⟧
زض ضاثغِی فَق

 

1

0

ثِتطتیت حبغلضطة هطبّساتی است کِ ثطای آًْب  Y iکَچکتط ٍ

ثعضگتط اظ حس پبییي  Lاست .ضکل لگبضیتوی ضاثغِی فَق کِ ثطآٍضز سبظگبضی اظ الگَی تَثیت
هیزّس ،ثِ ضکل ظیط است.
()7

)

(

∑

)

(

∑ )) (

(

∑

کِ زض آى ثِ تطتیت روغ ثط ضٍی  N 0هطبّسُی کوتط اظ  N 1 ٍ Lهطبّسُی ثیطتط اظ L
هیثبضس .زض ضٍش حساکخط زضستًوبیی پبضاهتطّبی  β ٍ σاظ عطیك ثیطیٌِسبظی ضاثغِی ً 7سجت
ثِ ّط یک اظ آًْب ثطآٍضز هیضَز .ثب هطتكگیطی ضاثغِی ً 7سجت ثِ  βضاثغِی شیل حبغل هیضَز.
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()8
()9

)

(

(

(
)
کِ زض آى  : Z 1هبتطیس  K*Nاظ  X iثطای ّYبی ثعضگتط اظ  : Z 0 ، Lهبتطیس  K*N0اظ X i

ثطای ّYبی کَچکتط اظ  :Y i ، Lثطزاض  N 1 *1اظ ّYب ثطای هطبّسات ثعضگتط اظ غفط ٍ  :  0اظ

ضاثغِی همبثل ٍ ثطای هطبّسات  Y iکوتط اظ  Lثِزست هیآیس ،هیثبضس کِ زض آى  φتبثغ تَظیغ
احتوبل( ٍ )pdfتبثغ تَظیغ تزوؼی استبًساضز ضسُ( )CDFاست ،زض همبزیط اضظیبثی هیضًَس.
ّوبًگًَِ کِ تَثیي ًطبى زازُ است ،همبزیط هَضز اًتظبض  Yزض الگَی تَثیت اظ ضاثغِی ظیط ثِزست
هیآیس.
()10
) (
) (
) (βΦ
ایي ضاثغِ ثطای هطبّسات ثیطتط اظ ً Lیع ثِغَضت ظیط تؼطیف هیضَز.
)(
()11
| (
)
β
) (Φ
هک زًٍبلس ٍ هَفیت ًطبى زازُاًس کِ احط تغییط زض یک هتغیط هخال  X iثط همساض هَضز اًتظبض هتغیط
ٍاثستِ اظ ضاثغِی ظیط ثِزست هیآیس:
) (
()12
) (Φ
کِ زض آى ضطیت هتغیط  ٍ X iاحتوبل حضَض هطبّسات کوتط اظ  Lهیثبضس .احطات کل هٌؼکس
ضسُ زض ضاثغِی  12ثِ ضکل ظیط لبثل تفکیک هیثبضس.
()13

) (Φ
))

)

⟨ ((

)

)

| (

( ) (Φ

) (

هک زًٍبلس ٍ هَفیت(.)1982
نتایج و بحث
زض ایي تحمیك ثب استفبزُ اظ هسل تَثیت ػَاهل هَحط ثط ضیسک پستِ کبضاى ثطضسی ضسُ است.
یبفتِّبی تحمیك ًطبى زازُاًس کِ هیبًگیي سٌی کطبٍضظاى هَضز هغبلؼِ تمطیجب  51سبل ٍ
رَاىتطیي ٍ هسيتطیي آًْب ثِتطتیت  83 ٍ 23سبل ثَزُ است .اظ ًظط هیعاى تحػیالت ثیطتطیي
فطاٍاًی هطثَط ثِ سغح تحػیالت اثتسایی ثَز ٍ هتَسظ هیعاى سَاز پستِ کبضاى زض حس تحػیالت
ضاٌّوبیی هیثبضس .اظلحبػ سغح ظیطکطت ثِعَض هتَسظ ّ 5کتبض ظهیي ضا ثِ کطت پستِ اذتػبظ
زازُاًس کِ ثِعَض هتَسظ ّ 4کتبض آى ضا تحت پَضص ثیوِ زض آٍضزُاًس ،اظ لحبػ تٌَع هحػَالت
ظیطکطت کطبٍضظاى هتَسظ هحػَالت ظیطکطت حسٍز  ٍ 2کوتطیي ٍ ثیطتطیي  8 ٍ 1هیثبضٌس.
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ّوچٌیي هیعاى تَلیس پستِ ثب هیبًگیي  4064.25کیلَگطم اظ  300تب  35000کیلَگطم هتغیط است.
ٍیژگی التػبزی پستِکبضاى کِ ایي هتغیطّب ثِغَضت هزبظی زض هسل آٍضزُ ضسُاًسً ،طبى زازُ
است کِ حسٍز  %11 ٍ 36پستِکبضاى ثِتطتیت اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ ٍ اضتغبل زض سبیط هطبغل
کطبٍضظی فؼبلیت زاضتِاًس کِ ثط ایي اسبس ثِعَض هیبًگیي حسٍز  %80پستِکبضاى ضغل اغلی آًْب
پستِکبضاى زض عطح ًبظطیي هطبضکت زاضتِاًس ٍ اظ ًظط

فمظ پستِکبضی ثَزُ استّ .وچٌیي %53
هبلکیت ظهیي ٍ هبضیيّبی کطبٍضظی ثِ تطتیت حسٍز  %94غیطضرػی ٍ حسٍز  %54ضرػی ثَزُ
است .ایي ًتبیذ ثِعَض کبهل زض رساٍل ً ٍ 3 ٍ 2وَزاضّبی ً 2 ٍ 1طبى زازُ ضسُ است.
ثب تَرِ ثِ ایٌکِ اکخط پستِکبضاى حسالل  8هَضز ضیسک ضا تزطثِ کطزُاًس ،هتغیط ٍاثستِ ثطای همبزیط
کوتط یب هسبٍی  8هؼبزل غفط ٍ ثطای همبزیط ثعضگتط اظ  8ثطاثط همساض هطبّسُ ضسُ لحبػ ضسُ
است .سپس یک آستبًِی سبًسَض غفط ثطای هتغیط ٍاثستِ هٌظَض ٍ الگَ ثب استفبزُ اظ ضٍش تَثیت
ثطآٍضز ضسُ است .ثط اسبس زازُّبی رسٍل  ،4ػالئن ضطایت هؼٌیزاض هسل تَثیت ثطآٍضز ضسُ
هغبثك ثب اًتظبضات است .همساض آهبضُی  )253.176( Log Likelihoodهؼٌیزاضی کلی ضگطسیَى
ضا ًطبى هیزّسً .تبیذ ًطبى زازُاًس کِ  r2هسل حسٍز  %0/62است .ثسیي هؼٌب کِ  %62تغییطات
هتغیط ٍاثستِ تَسظ هتغیطّبی هستمل تَضیح زازُ هیضَزّ .وچٌیي اظ هیبى ػَاهل هَضز ثطضسی
چْبض ػبهل فطاٍاًی ضیسک سبل لجل ،تٌَع هحػَالت ظیطکطت ،اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ ،سغح
ظیطکطت هحػَل اظ ًظط آهبضی ثِتطتیت زض سغح  %10 ٍ 5 ، 1 ، 1هخجت ٍ هؼٌبزاض ضسُ است کِ
ثیطتطیي تاحیط هطثَط ثِ فطاٍاًی ضیسک سبل لجل هیثبضسّ .وچٌیي هتغیطّبی سي ،هطبضکت زض
عطح ًبظط هحػَل پستِ ،هبلکیت هبضیيّبی کطبٍضظی ،سغح ظیطکطت هحػَل ثیوِ ضسُ اظ ًظط
آهبضی ثِتطتیت زض سغح  %10 ٍ 5 ،10 ،1هٌفی ٍ هؼٌبزاض ضسُ است کِ ثیطتطیي تاحیط ثط کبّص
فطاٍاًی ضیسک پستِکبضاى هطثَط ثِ هطبضکت زض عطح ًبظط هحػَل ثَزُ است ٍ سبیط هتغیطّب احط
هؼٌیزاضی ضا ًطبى ًسازُ ٍ اظ هسل حصف ضسُاًس.
یبفتِّبی ایي تحمیك ًطبى هیزّس کِ افعایص سي پستِکبضاى ثط تغییطات فطاٍاًی ضیسک هحػَل
پستِ ضاثغِی هٌفی زاضتِ ٍ کطص ًسجت ثِ آى  %0/63است .ثِ ػجبضت زیگط کطبٍضظاى هسيتط اظ
زاًص ٍ اعالػبت ثیطتطی زض ضاثغِ ثب هسیطیت ٍ کبّص ضیسک ثطذَضزاضًس ٍ لصا اًگیعُی آًْب ثطای
کبّص ضیسک ثیطتط است .ضاثغِی هبلکیت هبضیيّبی کطبٍضظی ًسجت ثِ هتغیط ٍاثستِ هؼکَس ٍ
ثطاثط ثب  -%0/19است .ایي هیعاى ثیبًگط ایي است کِ پستِکبضاًی کِ هبلک هبضیيّبی کطبٍضظی
ّستٌس ،زضذػَظ کبّص ٍ هسیطیت ضیسکً ،سجت ثِ کطبٍضظاًی کِ هبلکیت غیطضرػی زاضًس؛
ثْتط ٍ زض ظهبى کَتبُ ٍ هٌبست اظ هبضیيّبی کطبٍضظی اظ ذَز ًطبى هیزٌّس .هتغیط هََّهی
هطبضکت زض عطح ًبظط ًیع ضاثغِی هؼکَس ثط فطاٍاًی ضیسک پستِکبضاى زاضتِ است .ثسیي تطتیت
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ًمص هْن آهَظش ذسهبت هطبٍضُای ثط پستِکبضاى ثِ ضست ثیبى هیکٌس کِ کبضضٌبسبى ًبظط ثط
کبض کطبٍضظاى تَاًستِاًس ثط هسیطیت ضیسک ثِعَض هغلَة ثِ پستِکبضاى هطبٍضُ زٌّس ثِ ّویي
ػلت پستِکبضاًی کِ زض عطح ًبظط ضطکت کطزُاًس ،توبیل ثیطتطی ثطای کبّص فطاٍاًی ضیسک
هحػَل پستِ ثطذَضزاض ّستٌس .سغح ظیطکطت هحػَل ثیوِ پستِکبضاى ضاثغِ هؼکَس ثب فطاٍاًی
ضیسک ضا ًطبى هیزّس کِ ایي حبکی اظ آى است کِ پستِکبضاًی کِ سغح ظیطکطت ثیطتطی ضا
ثیوِ کطزى ثِ ػلت ایٌکِ اظ ذسهبت ٍ تَغیِّبی غٌسٍق ثیوِ هحػَالت استفبزُ کطزُاًس
تَاًستِاًس ضیسکّبی هعاضع ذَز ضا کبّص زٌّسّ .وچٌیي کطص سغح ظیط کطت ثیوِ هحػَل
پستِ ًسجت ثِ هتغیط ٍاثستِ ضلن لبثل هالحظِ  -0/44است .یؼٌی ثیوِ کطزى هحػَل پستِ
اًگیعُ ی هضبػف ثطای کطبٍضظاى ایزبز کطزُ ٍ فطاٍاًی ضیسک ضا ثِ اًساظُی  %0/44کبّص هیزّس.
فطاٍاًی ضیسک زٍضُی لجل حاحیط هخجت ثط فطاٍاًی ضیسک سبل ثؼس ضا ًطبى هیزّس کِ هَیس ایي
است کِ ّط سبل هسیطیت ضیسک زض رْت ثِ حسالل ضسبًسى ضیسکّب ثطای هَارِ ًطسى ثب ضیسک
زض سبل لجل ثِ ذَثی غَضت ًگطفتِ استّ .وچٌیي ّط سبل هحػَالت ثب ضیسکّبی رسیس ضٍثطٍ
هیضًَس کِ ثیطتط هطثَط ثِ ضیسک تَلیس هیثبضٌس .هتغیط هََّهی اضتغبل زض ذبضد اظ هعضػِ اظ
هتغیطّبیی است کِ حاحیط هستمین ( )0/26ثط هتغیط ٍاثستِ زاضتِ است .یؼٌی ثب یک زضغس افعایص
اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ %0/26 ،فطاٍاًی ضیسک پستِکبضاى افعایص هییبثس کِ ػلت آى ضا هیتَاى،
کبّص هست ظهبى الظم ثطای ضسیسگی ثِ اهَض هعضػِ ٍ زض ًتیزِ کبّص تَاى هسیطیت ضیسک ػٌَاى
کطز ،پس پستِکبضاًی کِ زض ذبضد اظ هعضػِ ًیع هطغَل فؼبلیتاًس ،اظ فطاٍاًی ضیسک ثیطتطی ًسجت
ثِ پستِکبضاًی کِ ضغل اغلی آًْب فمظ کطبٍضظی است ثطذَضزاضًس .تٌَع هحػَالت ظیطکطت تبحیط
هخجت ثط فطاٍاًی ضیسک ضا ًطبى هیزّس .یؼٌی پستِکبضاًی کِ فمظ پستِ ضا ظیطکطت زاضتِاًس،
ًسجت ثِ کطبٍضظاى زاضای تٌَع هحػَل اظ ضیسک کوتطی ثطذَضز ثَزُاًس .ظیطا ًظبضت ٍ کٌتطل ثط
هسیطیت ضیسک پستِ تَسظ کطبٍضظاى ثب ٍرَز تٌَع هحػَل زض هعاضع کبّص هییبثس .سغح
ظیطکطت هحػَل پستِ ًیع ضاثغِی هخجت ثب فطاٍاًی ضیسک ضا ًطبى زازُ است .ظیطا ثب افعایص سغح
ظیطکطت کٌتطل ٍ ًظبضت ثط کبض کطبٍضظی کبضی ٍلتگیط ٍ ظهبىثط هیضَز .زض ایي غَضت ثب
افعایص سغح ظیطکطت پستِ تَسظ کطبٍضظاى ضیسک آًْب افعایص هییبثس.
جمع بندی و پیشنهادات
ٍرَز اًَاع هربعطُّبی عجیؼی ٍ غیطعجیؼی زض فؼبلیتّبی کطبٍضظی ثبػج ضسُ است تب
تَلیسکٌٌسگبى هحػَالت کطبٍضظی ثب ضطایظ ًبهغوئي ضٍثِضٍ ثبضٌس ٍ زضآهس آًْب ثب ثیحجبتی ّوطاُ
ضَز(احسبى ٍاسالهی ثیسگلی .)1387،ثب تَرِ ثِ ایٌکِ پستِ یکی اظ هحػَالت اضظضوٌس کطبٍضظی
ٍ اضظی ایطاى هحسَة ضسُ ٍ استبى کطهبى یکی اظ هٌبعك اغلی تَلیس پستِ زض کطَض هحسَة
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هیضَز ٍ ضْطستبى سیطربى ًیع یکی اظ لغتّبی تَلیس پستِ زض ایي استبى هیثبضسّ ،ط سبل
پستِکبضاى ثب اًَاع ذغطّبی ظیبزی زض ضاثظ ثب تَلیس ایي هحػَل هَارِاًس .ثِ ّویي زلیل تحمیك
حبضط ثِ ضٌبسبیی ػَاهل هَحط ثط ضیسک تَلیس پستِ زض ضْطستبى سیطربى ثب ضٍیکطز هسل تَثیت
پطزاذتِ ضسُ استً .تبیذ ًطبى زاز کِ اظ ثیي ػَاهل هَضز ثطضسی ،چْبض ػبهل فطاٍاًی ضیسک سبل
لجل ،تٌَع هحػَالت ظیطکطت ،اضتغبل ذبضد اظ هعضػِ ،سغح ظیطکطت هحػَل اظ ًظط آهبضی زض
سغح  %10ٍ 5 ،1هجخت ٍ هؼٌبزاض ضسُ استّ .وچٌیي هتغیطّبی سي ،هطبضکت زض عطح ًبظط
هحػَل پستِ ،هبلکیت هبضیيّبی کطبٍضظی ،سغح ظیطکطت هحػَل ثیوِ ضسُ اظ ًظط آهبضی زض
سغح  %10ٍ 5 ،1هٌفی ٍ هؼٌبزاض ضسُ است .زض پبیبى ًَضتبض ،پیطٌْبزاتی ثطای کبّص ضیسک
پستِکبضاى ثب تَرِ ثِ یبفتِّبی ایي پژٍّص ثسیي ضطح اضائِ هیضًَس:
 -1ثب تَرِ ثِ یبفتِّبی تحمیك کِ ضاثغِی هؼٌیزاضی ثیي هبلکیت هبضیيّبی کطبٍضظی ٍ فطاٍاًی
ضیسک هحػَل پستِ ٍرَز زاضز ،لصا پیطٌْبز هیضَز کِ سطهبیِگصاضی زض هبضیيّبی کطبٍضظی
غَضت پصیطز .ظیطا استفبزُ ثِ هَلغ اظ هبضیيآالت هٌبست زض کبضت ٍ ثطزاضت هحػَل ثبػج
کبّص ثؼضی اظ ضیسک هیضَز.
 -2تاحیط هٌفی سغح ظیطکطت ثب تَرِ ثِ ثیوِ ثط کبّص ضیسک زض تَلیس هحػَل پستِ ٍ تؼسیل
ذسبضت ٍاضزُ ثط کطبٍضظاى ،لصا ثطای تؼبهل ثیطتط ثیي کطبٍضظاى ثب غٌسٍق ثیوِ کالسّبی
آهَظضی ٍ تطٍیزی زض رْت آگبّی زازى ثِ کطبٍضظاى اظ ضیسکّبی هَرَز ٍ هسیطیت ضیسک
سَزهٌس استّ .وچٌیي غٌسٍق ثیوِی هحػَالت ،توبم ذغطاتی کِ اظ حیغِی هسیطیت کطبٍضظ
ذبضد ّستٌس ضا تحت پَضص لطاض زٌّس.
 -3ایزبز غٌبیغ تجسیلی زض ظهیٌِی زضرِ ٍ ثستِثٌسی هحػَل پستِ رْت کبّص ضیسک غَضت
گیطز.
 -4ثب تَرِ ثِ تبحیط هطبضکت زض عطح ًبظط زض کبّص ضیسک ،پیطٌْبز هیضَز کِ ًبظطیي
ثطًبهِضیعی هٌبستتطی زض رْت تسٍیي ثطًبهِّبی کبّصزٌّسُی ضیسک ٍ عطاحی ًین ضخ ضیسک
زض هٌغمِ ثِغَضت سبلیبًِ تَرِ الظم هجصٍل زاضًس.
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پیوستها
جذول  - 1اوواع ریسکهای پسته کاران و ابعاد آوها.
اوًاع ریسکَا

ابعاد ریسک

ضیسک تَلیس

تگطگ ،ثبضاى ،ذطکسبلی ،ثیوبضی  ،افالتَکسیي ،پطٍاًِچَثرَاضپستِ ،آفت(ضیطُ ذطک)،
سطهبظزگی ،هَش ذطکسبلی ٍ رًَسگبى کَچک هبًٌس هَش

ضیسک لیوتی

کبّص لیوت هحػَل ،افعایص لیوت ًْبزُ ّب ٍ ًَسبى لیوتی زض ثبظاض ٍ ّعیٌِ ّب

ضیسک ذسبضت

ذسبضت ثِ اثعاض ٍ ازٍات تَلیس ٍهحػَل زض احط ػَاهل عجیؼی یب سطلت

ضیسک فٌبٍضی

کَزّب ٍ سوَم رسیس ،هسلْبی رسیس هبضیي ّب یب هبضیيّبی رسیسکطبٍضظی ،ػسم استفبزُ
اظ هبضیيّبی هتٌبست ثب ًَع هحػَل زض هطاحل کبضت ،زاضت ٍ ثطزاضت

ضیسک ًیطٍی کبض

کوجَز ًیطٍی کبض زض ظهبى هَضز ًیبظ ٍ ًیطٍی کبض ثب هْبضت ًبکبفی ،افعایص لیوت ٍهعزکبضگط

ضیسک اػتجبضات

تأهیي ًبکبفی اػتجبضاتّ ،عیٌِ ّبی ثبالی هطثَط ثِ اػتجبضات (ّعیٌِ ّبی هجبزالتی ) ،کبّص
اػتجبضات اضظاى لیوت ،ػسم زضیبفت ثِ هَلغ ٍام ٍهطکالت ازاضی زضیبفت ٍام

ضیسک ًْبزی

کبّص یبضاًِ ّبی تَلیس ،تغییط زض لَاًیي ٍ همطضات ثرص کطبٍضظی ،تَغیِ ّبی ًبهغلَة
کبضضٌبسبى ،هطکع تَظیغ ًْبزُ ّبی ضیویبیی

ضیسکاعالعضسبًی

ػسم اعالع ضسبًی اظ لیوتْب ٍ ػسم اعال ع ضسبًی اظ تمبضبی ثبظاض

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

جذول -2ویژگیهای فردی واجتماعی پسته کاران.
يیصگی َا

حداكثر

حداقل

مياوگيه

اوحراف معيار

سي(سبل)
سغح تحػیالت(سبل)
تزطثِ کبضکطبٍضظی(سبل)
سغح ظیطکطت هحػَلپستِ(ّکتبض)
سغح ظیطکطت ثیوِ هحػَل(ّکتبض)
تؼسازافطازذبًَاض(ًفط)
تٌَع هحػَالت ظیطکطت
هیعاى تَلیس(کیلَگطم)
فطاٍاًی ضیسک زٍضُ لجل
فطاٍاًی ضیسک سبل ربضی
لیوت(ضیبل ثطکیلَگطم)

83
18
72
30
30
12
8
35000
16
16
400000

23
0
2
0.5
0
1
1
300
1
2
20000

50.55
8.45
23.8
4.57
4.05
5.19
2
4064.25
6.98
7.63
181000

13.87
5.46
13.8
5.75
5.02
2.12
0.97
51959.58
3.45
3.51
553190
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جذول -3ویژگیهای اقتصادی پسته کاران.
يیصگی َا

اضتغبل ذبضد اظهعضػِ
اضتغبل زضسبیط هطبغل کطبٍضظی
هطبضکت زضعطح ًبظط
هبلکیت هبضیيّبی کطبٍضظی
هبلکیت ظهیي
تأهیي ًیطٍی کبض

ثلِ
ذیط
ثلِ
ذیط
ثلِ
ذیط
ضرػی
غیطضرػی
ضرػی
غیطضرػی
ذبًَازگی
غیطذبًَازگی

فراياوی

درصدفراياوی

67
119
20
166
97
89
86
100
174
12
74
112

36.02
63.98
10.75
89.45
52.15
47.85
46.24
53.76
93.55
6.45
39.78
60.22
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جذول – 4وتایج تخمیه مذل توبیت(محاسبه ضرایب).
هتغیطّب

ضطایت

اًحطاف هؼیبض

سغح اعویٌبى

کطص

فطاٍاًی ضیسک سبل لجل)(x1

1.893711

0.234781

0.0000

0.98

تحػیالت)(x2

0.023472

0.126226

08525

-

سي)(x3

-0.244360

0.091515

0.0076

-0.63

تؼساز افطاز ذبًَاض()x4

-0.656303

0.438674

0.1346

-

تٌَع هحػَالت)(x5

1.559207

0.497365

0.0017

0.4

سغح هحػَل ثیوِ ضسُ)(x6

-0.328442

0.191003

0.0855

-0.44

اضتغبل ذبضد اظهعضػِ)(x7

2.695761

1.227604

0.0281

0.26

اضتغبل زضسبیطفؼبلیت ّبی کطبٍضظی)(x8

1.627979

2.104830

0.4393

-

هطبضکت زض عطح ًبظط هحػَل پستِ)(x9

-2.285663

1.254386

0.0684

-1.34

تأهیي ًیطٍی کبض )(x10

-1.54035

1.160471

0.1844

-

هبلکیت ظهیي)(x11

3.904514

3.148252

0.2149

-
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هبلکیت هبضیي ّبی کطبٍضظی)(x12

-2.692364

1.300481

0.0384

-0.19

سغح ظیطکطت)(x13

0.416286

0.240627

0.0836

0.3

ٍضؼیت ثیوِ ای)(x14

-0.004635

1.419174

0.9974

-

حبثت

-4.740974

5.081064

0.35

-

R2

0.626917

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

جذول -5معیارهای خوبی برازش.
.209677
3.657844
2261.190
-253.1762
-1.361162

Mean dependent var
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Avg. log likelihood

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

5.723740
2.905121
3.199947
3.024596

هأذص :یبفتِّبی تحمیك

مشارکت درطرح ناظر
52.15
47.85

اشتغال درسایرمشاغل
کشاورزی
10.75
89.45

اشتغال خارج ازمسرعه
36.02
63.98

ضکل -1ومایص درصذ فراواوی متغیرهای مجازی.
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مالکیت زمین
93.55
6.45
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کشاورزی
46.24
53.76

ضکل - 2ومایص درصذ فراواوی متغیرهای مجازی.
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