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چكيده
در جهان کنونی مهمترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی ،ارتقای بهرهوری عاملهای تولید میباشد .از آنجایی
که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشهای ریسکیشان قرار میگیرد ،لذا
اتخاذ سیاستهای افزایش بهرهوری نیازمند دانش کافی از چگونگی تصمیمگیری افراد میباشد .از اینرو هدف این
بررسی ارزیابی تأثیر ریسکگریزی بر بهرهوری کل عاملهای تولید در زیربخش زراعت میباشد .برای این منظور
اطالعات الزم از  012کشاورز شهرستان سراب به روش نمونهگیری طبقهای جمعآوری شد .ضریب ریسکگریزی
با به کارگیری مدل برنامهریزی درجه دوم توام با ریسک ( )QRPو بهرهوری کل عاملهای تولید ( )TFPبا استفاده
از شاخص فیر-پریمونت محاسبه شد .برابر نتایج بهدست آمده میانگین ضریب ریسکگریزی نسبی و حق بیمه گریز
از ریسک به ترتیب  0/9و  1005222ریال بهدست آمد که بیانگر ریسکگریز بودن بیشتر کشاورزان منطقه میباشد.
نتایج مربوط به شاخص  TFPنشان داد که طی دوره زمانی  ،1090-90محصول سیبزمینی دارای بیشترین و جو
دیم دارای کمترین میزان  TFPدر بین محصولهای زراعی مورد بررسی بوده است .بنابر یافتههای این بررسی،
ریسکگریزی اثر منفی بر بهرهوری کل عاملهای تولید داشته ،بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارتهای
مدیریت ریسک ،بهرهوری کل عاملهای تولید را افزایش میدهند .همچنین بنابر نتایج بدست آمده افزایش
تحصیالت ،تجربه ،اندازه کشتزار ،بعد خانوار ،شرکت در کالسهای ترویجی ،مالکیت و دریافت تسهیالت بانکی
موثرترین روشهای بهبود بهرهوری کل عاملهای تولید محصولهای زراعی میباشند.
طبقهبندی .D81،C43 ،D24 ،C02 :JEL
واژهگان کليدی :برنامهریزی درجه دوم توام با ریسک ،بهرهوری کل عاملهای تولید ،سراب ،شاخص فیر-
پریمونت ،ضریب ریسکگریزی
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مقدمه
تولید غذا را ميتوان مهمترین وظیفه بخش كشاورزي دانست بهطوريكه رشد تولید مهمترین
ابزار تامین نیازهاي غذایي جمعیت رو به فزون انسانها بهشمار ميآید .بنابراین افزایش تولید در
بخش كشاورزي تا حدي كه اقتصادي باشد یك هدف ضروري محسوب ميشود .یكي از مناسب-
ترین گزینهها براي دستیابي به افزایش تولید ،ارتقاء سطح بهرهوري عاملها ميباشد .بدین منظور
بایستي عاملهاي بازدارنده شناسایي و با طراحي و اجراي سیاستهاي بهینه بازدارندههاي موجود
رفع شوند ( .)Johansson, 2005در بخش كشاورزي به علت وجود ریسك و نااطمیناني ،كشاورزان
ناچار به اتخاذ تصمیمهایي هستند كه پیامدهاي آنها بهطور قطعي قابل پیشبیني و برآورد نبوده
و نگرش آنان به ریسك ،1ميتواند نقش موثري بر تصمیمي كه اتخاذ ميكنند ،داشته باشد .از
اینرو پیشبیني ميشود در كنار دیگر عاملهاي موثر بر بهرهوري ،نگرش تولیدكنندگان به ریسك
نیز از عاملهاي تعیینكنندهي بهرهوري آنان باشد (.)Belete et al., 1993
در علم اقتصاد ،رفتار ریسكگریزي نوعي رفتار عقالیي بهشمار ميآید .همچنین فرض بر این
است كه هدف اصلي تولیدكنندگان دستیابي به بیشترین درآمد و سود ميباشد .بنابراین
كشاورزان در پي دستیابي به بیشترین درآمد و سود مطمئن هستند و ميبایست هدف بیشترین
سود و هدف كمترین ریسك را رتبهبندي كنند (.)Barrett, 1996
ریسك در بخش كشاورزي ميتواند در مورد قیمت محصولها ،قیمت نهادهها ،عملكرد نهادهها و
دیگر عاملهاي موثر بر تولید بررسي و ارزیابي شود .كشاورزان همواره با خطرهاي طبیعي همچون
سیل ،خشكسالي ،آفتها ،آتشسوزي و غیره روبهرو بوده كه اینگونه عاملها بهصورت معمول
قابل پیشبیني نبوده و باعث افزایش نااطمیناني در بخش كشاورزي ميشوند .ریسكگریزي سبب
نبود گرایش به نوآوري ،نبود انگیزه براي كارآفریني ( ،)Elston & Audretsch, 2010تخریب
شتابان منابع طبیعي ،تخصیص نامناسب نهادهها در فعالیتهاي تولیدي بخش كشاورزي و در
نتیجه سبب ایجاد مخاطره در امنیت غذایي كشورها ميشود .از اینرو ریسكگریزي نقش مهمي
در رفتار كشاورزان دارد ( )Torkamani & Hardaker, 1996و بدین علت كشاورزان یك درآمد
مطمئن را به درآمدهاي باال ولي بيثبات ترجیح ميدهند.
حوضه آجيچاي یكي از قطبهاي كشاورزي در حوضه دریاچه ارومیه است كه محصولهاي
زراعي و باغي قابل توجهي در آن تولید ميشود .حوضه آجيچاي با داشتن سهمي حدود 95/6
Risk Attitudes
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درصد از جمعیت استان آذربایجان شرقي ،تنها  82/9درصد ،در تولید ناخالص داخلي بخش
كشاورزي استان نقش دارد .لذا ميتوان نتیجه گرفت كه درآمد سرانه ناشي از فعالیتهاي
كشاورزي در حوضه از میانگین استاني پایینتر ميباشد .وابستگي میزان تولید محصولهاي
كشاورزي به عاملها از یكسو و محدودیت نهادهها از سوي دیگر ،ضرورت توجه به افزایش بهرهوري
كل عاملهاي تولید را نمایان ميسازد .ضعف مالي و پایین بودن بهرهوري عاملها از جمله
نگرانيهاي كشاورزان منطقه بهشمار ميآید .از بین شهرستانهاي حوضه آجيچاي كمترین
میانگین درآمد خالص به ازاي هر هكتار محصولهاي زراعي متعلق به شهرستان سراب گزارش
شده است ( .) Agriculture – Jahad Organization of East Azerbaijan, 2018از اینرو به
منظور توسعه فعالیتهاي كشاورزي باید در راستاي تقویت افزایش بهرهوري عاملهاي تولید
كوشش و تالش بیشتري اعمال شود.
مقایسه میزان نسبت آسیب و زیانها در شهرستان سراب نشان ميدهد كه در سال زراعي -56
 1959نسبت آسیب و زیانها براي محصولهاي زراعي در این شهرستان برابر با  9/6بوده كه در
مقایسه با میانگین استان آذربایجان شرقي ( )8/6و میانگین كشوري ( )9/1میزان و نسبت بسیار
باالیي است .این اطالعات بیانگر این امر است كه فعالیت كشت و تولید محصولهاي زراعي در
شهرستان سراب یك فعالیتي ریسكي ميباشد ( .)Agricultural Insurance Fund, 2017بنابراین
كشاورزان منطقه در محیط و شرایطي ناچار به تصمیمگیري درباره تخصیص عاملها و نهادههاي
تولید محصولها هستند كه نسبت به قیمتها و عملكردها ،اطمینان الزم را نداشته باشند.
همچنین میزان كاربرد نهادهها در شرایط وجود ریسك و بدون ریسك (شرایط اطمینان) با
یكدیگر متفاوت بوده و این میزان افزون بر قیمت ستادهها و نهادهها و سطح تولید به عاملهاي
دیگري مانند درجه ریسكگریزي كشاورزان نیز بستگي دارد .در نتیجه درجه ریسكگریزي
تولیدكنندگان در بهكارگیري نهادهها و به دنبال آن بر میزان تولید ،اثرگذار بوده و پیامد این امر
تغییر در میزان بهرهوري عاملهاي تولید ميباشد .در واقع وجود ریسك به غیر از قیمت و عملكرد،
بر تصمیمگیريهاي تولیدي تولیدكنندگان نیز اثرگذار است و این تأثیر بیشتر بر درآمد حاصل
از محصولها و تصمیمگیريهاي كشاورزان در استفاده از نهادهها و عرضه محصولها متمركز
ميباشد .افزون بر مسئله ریسك ،عاملهایي كه بر دیدگاههاي ریسكي بهرهبرداران تأثیر دارند ،از
اهمیت ویژهاي برخوردارند .مدیران و بهرهبردارن از نظر ویژگيهاي اقتصادي-اجتماعي با یكدیگر
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متفاوت بوده و این تفاوت باعث برخوردهاي متفاوت با مسئله ریسك ميشود ( Just & Pope,

.)1979
اهمیت توجه به ریسك و بهرهوري باعث شده است كه پژوهشگران به بررسي این دو مقوله در
زمینه محصولهاي مختلف بپردازند ،لیكن بررسيهایي كه ارتباط این دو را بهطور همزمان در
نظر گرفته باشند ،محدود است Chen et al. (2009) .با استفاده از دادههاي تركیبي (پانل) اثر
ریسك درآمد بر رفتار مصرفي كشاورزان در ایالت ایلینوي را بررسي كردند .نتایج نشان داد كه
ریسك درآمد به طرز چشمگیري بر رفتار مصرفي كشاورزان اثر ميگذارد .این بررسيها به همراه
دیگر پژوهشها مانند ) Rose (2001و ) Di Falco & Perrings (2005گویاي آن است كه نمي-
توان نقش ریسك در شكلگیري رفتار كشاورزان را نادیده انگاشت .این نقش افزون بر شدت
ریسك و منبعهاي آن ،به نگرش كشاورزان به ریسك نیز بستگي داردLiu & Huang (2013) .
با مقایسه رفتار پنبهكاران چیني به این نتیجه رسیدند كه هرچه كشاورزان ریسكگریزتر باشند،
از سمهاي بیشتري استفاده ميكنند و در عوض هرچه كشاورزان ضریب ریسكگریزي كمتري
داشته باشند ،از سمهاي كمتري در فرایند تولید استفاده كرده و محصولهاي تولیدي آنان سالمتر
است Haneishi et al. (2014) .اثرگذاريهاي نگرش به ریسك بر بهرهوري برنج و ذرت در
منطقههاي روستایي اوگاندا را بررسي كردند .یافتههاي تحقیق گویاي آن بود كه بین سن و
مذهب و نگرش به ریسك رابطه معنيداري وجود دارد .كشاورزان ریسكپذیر عملكرد بهتري
داشته و همین باعث افزایش تولید برنج و ذرت در افراد ریسكپذیر شده استVigani & .
) Kathage (2019تأثیر راهبردهاي مختلف مدیریت ریسك را بر بهرهوري گندم در فرانسه و
مجارستان با استفاده از رگرسیون سوئیچینگ بررسي كردند .یافتهها بیانگر آن بود كه راهبردهاي
مختلف مدیریت ریسك بر هزینههاي كشاورز و تخصیص منبعها تأثیر گذاشته و باعث كاهش
بهرهوري به دلیل افزایش هزینههاي تولید ميشود Senapati (2020) .ترجیحهاي ریسكي
كشاورزان و راهبردهاي رویارویي با ریسك در كشور هند را مورد بررسي قرار داد .در این راستا
روش هالت و الئوري براي تعیین ضریب ریسكگریزي نسبي بررسي شد .برابر نتایج بدست آمده
بیشتر كشاورزان ریسكگریز و شمار معدودي ریسكپذیر بوده و تنها  6كشاورز از  044كشاورز
مورد بررسي ریسك خنثي گزارش شدند .برآورد مدل پروبیت ترتیبي بیانگر آن بود كه اندازه
خانوار و درآمد خارج از كشتزار تأثیر منفي و معنيداري بر ضریب ریسكگریزي دارندKhan et .
) al. (2020به بررسي نگرشهاي ریسكي كشاورزان در رویارویي با تغییرپذیريهاي اقلیم در
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پاكستان پرداختند .عاملهاي موثر بر انتخاب سناریوهاي سازگاري در شرایط ریسكي با استفاده
از مدل الجیت نشان داد كه سن ،تحصیالت ،اندازه كشتزار ،اندازه خانوار ،قابلیت دسترسي به
اعتبار ،درآمد ساالنه و افزایش دما و كاهش باران تأثیر معنيداري در انتخاب سناریوهاي سازگاري
دارد.
) Ehsan & Eslami (2008با استفاده از قاعده اول اطمینان به تعیین ضریبریسكگریزي و
واریانس تولید در گوجهفرنگي شهرستان دزفول پرداختند .نتایج نشان داد كه بیشتر گوجهفرنگي-
كاران منطقه ریسكگریزند و نهادههاي بذر مصرفي ،ماشینها و كودهايشیمیایي رابطه
غیرمستقیم با ریسك تولید دارد و عاملهاي تولید آب ،كود حیواني ،سم و نیرويكار باعث افزایش
ریسك در تولید گوجهفرنگي ميشود Aghapour (2015) .در پژوهشي تأثیرپذیري كارایي تولید
و گرایش به ریسك كشاورزان در گوجهفرنگيكاران شهرستان دزفول را بررسي كردند .نتایج
بهدست آمده از برآورد نشان داد كه ضریب ریسكگریزي همه بهرهبرداران بین  4تا  4/7قرار
دارد .به عبارتي همه كشاورزان مورد بررسي نسبت به ریسك فعالیتها ،حالت ریسكپذیر دارند.
) Dourandish et al. (2020به سنجش نگرش كشاورزان نسبت به كشاورزي پایدار و تاثیر آن بر
بهرهوري كل عاملهاي تولید در كشتبومهاي زعفران شهرستان گناباد پرداختند .براي محاسبه
بهرهوري از شاخص ترنكوئیست -تیل و از الگوي الجیت ترتیبي براي بررسي عاملهاي موثر بر
آن استفاده كردند .برابر یافتههاي پژوهش ،متغیرهاي نگرش نسبت به كشاورزي پایدار و درآمد
اثر مثبت و معنيداري بر احتمال دستیابي كشاورزان به سطحهاي باالتر بهرهوري دارد .در حالي
كه متغیر شركت در كالس آموزشي این احتمال را به صورت معنيداري كاهش ميدهد.
بررسي تأثیر نگرش به ریسك كشاورزان بر بهرهوري فعالیتهاي آنان نشان خواهد داد كه براي
برنامهریزيهاي رشد بهرهوري بخش كشاورزي ،سیاستگذاران باید تا چه حد به گرایشهاي
ریسكي كشاورزان توجه كنند .همچنین مشخص ميشود كه در صورت اتخاذ سیاستهاي مربوط
به كاهش ریسك ،بهرهوري تولید كشاورزي تا چه حد ميتواند بهبود یابد ( Carletto et al.,
.)2011
وجه تمایز این پژوهش از بررسيهاي گذشته در درجه اول بهكارگیري شاخص فیر-پریمونت1
براي محاسبه شاخص بهرهوري كل عاملهاي تولید و كاربرد روش برنامهریزي درجه دوم توام با
ریسك براي محاسبه ضریب ریسكگریزي ميباشد .ضمن اینكه پژوهشي در داخل كشور پیرامون
Fare -Primont
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بررسي تأثیر ریسكگریزي بر بهرهوري كل عاملهاي تولید بهویژه در منطقه مورد بررسي صورت
نگرفته است كه از این حیث نیز گامي نو در بررسيهاي حوزه ریسك و بهرهوري عاملهاي تولید
كشاورزي ميباشد .بدین ترتیب در این پژوهش تأثیر ضریب ریسكگریزي و متغیرهاي اقتصادي
– اجتماعي بر بهرهوري كل عاملهاي تولید بررسي شده و آنگاه عاملهاي موثر بر ضریب ریسك-
گریزي و ریسكپذیري تعیین ميشود.

روش تحقیق
برنامهريزي درجه دوم همراه با ريسك
در علم اقتصاد ،رفتار ریسكگریزي نوعي رفتار عقالیي بهشمار ميآید .همچنین فرض بر این
است كه هدف اصلي تولیدكنندگان دستیابي به بیشترین درآمد و سود ميباشد .بهرهبرداران
كشاورزي ،افزون بر كوشش در كسب درآمد خالص قابل قبول ،هدفهاي دیگري نیز همچون
كاهش نوسان هاي درآمدي و در نتیجه ریسك و عدم حتمیت و تامین نیازهاي غذایي خانوار
دارند ( .)Dillon & Hardaker, 1980پس منطقي است كه در برنامهریزيهاي اقتصاد كشاورزي
به ریسك توجه شود .بررسيهاي اندكي به تعیین ضریب ریسكگریزي با استفاده از روش برنامه-
ریزي ریسكي درجه دوم )QRP( 1پرداخته كه ميتوان به بررسيهاي )Blanco- ،Lien (2002
) Esteve et al. (2015) ،Gutierrez et al. (2013و ) Nematollahi et al. (2015اشاره كرد .این
روش افزون بر محدودیتها و هدفهاي بهرهبرداران ،ميتواند درجه اعتقاد یا باور آنان در مورد
احتمال رخداد رویدادهاي ریسكي 8و همچنین درجه عالقه یا گرایش آنان براي رویارویي با
مخاطرهها 9را نیز در برنامهریزي دخالت دهد (.)Anderson et al., 1977
 QRPبر این پایه است كه تابع مطلوبیت را ميتوان بر مبناي میانگین یا ارزش انتظاري ( )Eو
واریانس ( )Vبیان كرد .در این مدل ،ریسك بهوسیله واریانس درآمد رویدادهاي گوناگون برآورد
ميشود و تابع مطلوبیت مجموعهاي است از ارزش انتظاري و واریانس متغیر تصادفي .از اینرو
نام مدل ( )E-Vنیز به آن اطالق ميشود .این در صورتي است كه تابع مطلوبیت بهرهبردار از نوع
درجه دوم باشد و یا این تابع مشروط به نرمال بودن توزیع درآمدهاي خالص ،حالت نمایي داشته
باشد .از اینرو تابع مطلوبیت به فرم  E-Vبه شكل رابطه ( )1بهینه ميشود (:)Lien, 2002
1

Quadratic Risk Programming
Risk Perceptions
3
Risk Attitudes
2
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() 1

1
1
raV  cx  f  ra x Qx Max
2
2

U E 

Ax  b , Ax  b

s.t

كه در آن  Uمطلوبیت انتظاري E=cx-f ،درآمد خالص انتظاري كشتزار c ،بردار  1  nدرآمد
خالص انتظاري هر هكتار ra ،ضریب ریسكگریزي مطلق X ،بردار  n 1از فعالیتهاي كشتزار
 Q ،ماتریس واریانس-كواریانس  n  nو در نهایت  V  x Qxبازده خالص انتظاري كشتزار f ،
هزینههاي ثابت A ،یك ماتریس  m  nاز ضریبهاي فني ،و  bیك بردار  m  nاز منبعهاي
موجود ميباشد .به طور كلي برنامهریزي درجه دوم به دو فرم كمینه واریانس و بیشینه مطلوبیت
انتظاري مطرح ميشوند .فرم  E-Vرا ميتوان به شكل رابطه ( )8نشان داد ( Hardaker et al.,
:)1997
Max E  cx  f

() 8

V Varied

s.t x Qx V

x 0

Ax  b ,

) Markowitz (1952فرم اصلي مسئله ( E.Vرابطه  )1را به فرم كمینهسازي واریانس با توجه
به سطح ثابتي از درآمد خالص انتظاري به شكل زیر بازنویسي كرده است (:)Lien, 2002
V  x Qx
Min
() 9

E Varied

s.t cx  f  E
Ax  b , x  0

از هر سه روش باال (رابطههاي  1تا  )9منحني مرز كارایي بهدست ميآید با این تفاوت كه در
رابطه ( ، ra ،)1در رابطه ( V ،)8و در رابطه ( E ،)9پارامتر ميباشد .در این بررسي از رابطههاي
( )8و ( )9براي برآورد ضریب ریسكگریزي مطلق كشاورزان شهرستان سراب استفاده شده است.
حل رابطه ( )8به روش  QRPبا توجه به محدودیتهاي موجود و در سطح واریانس واقعي كشتزار،
بازدهي ناخالص بهینه كشتزار ( *  ) Eرا مشخص ميكند (نقطه متناظر با  Vaو *  .) Eهمچنین با
بهرهگیري از رابطه ( )9و در سطح بازدهي ناخالص واقعي كشتزار ،واریانس بهینه (* )Vبه دست
ميآید (نقطه متناظر با * Vو  .)Eaبا مشخص بودن دو نقطه از منحني مرزي كارا و با استفاده از
تعریف شیب این منحني ضریب ریسكگریزي به صورت رابطه ( )0محاسبه ميشود:
() 0
) 2(E *  E a
) * (V a V

ra 
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نقطه ( )  ) (E a ,V aمقادیر بهینه نشده ميباشند ،بنابراین كشاورزان ميتوانند با همان سطح
واریانس  ،Vaدرآمد خالص انتظاري خود را تا سطح * Eافزایش دهند و یا اینكه با همان درآمد
خالص انتظاري ،مقدار واریانس خود را تا سطح * Vكاهش دهند .كشاورزان ميتوانند به این
نقطههاي بهینه دست یابند به شرطي كه تركیبهاي بهینه از فعالیتهاي كشتزار را انتخاب كنند
(.)Lien, 2002
همانطور كه اشاره شد به منظور كاربرد مدل  QPماتریس واریانس-كواریانس هر كشتزار مورد
نیاز است .در عمل دادههاي ساالنه مورد نیاز براي هر كشتزار موجود نیست و ممكن است همه
محصولهایي كه در برنامهریزي وارد ميشوند در همه كشتزارها كشت نشوند .بنابراین محاسبه
یك ماتریس واریانس-كواریانس نیازمند تركیب دادههاي محصولهاي مختلف شمار زیادي
كشتزار مشابه طي چندین سال ميباشد .با توجه به اینكه در آغاز فصل كشت ،كشاورزان با توجه
به محصول انتظاري پایان فصل اقدام به كشت محصول یا محصولهایي ميكنند ،بردار درآمد
ناخالص و ماتریس واریانس-كواریانس محصولهاي مختلف باید به گونهاي تدوین شود كه نشان-
دهنده انتظارهاي كشاورزان باشد ( .)Nematollahi et al., 2015براین مبنا درآمد ناخالص
انتظاري ،ماتریس واریانس-كواریانس بین كشتزارها و محصولهاي مختلف و ماتریس همبستگي
بین كشتزارها با استفاده از رابطههاي زیر قابل برآورد است:
() 9
) cqit  qi  T   ,   N (0, 2
() 6

di

(cqit  cˆqit )2

n



i 1 t c i
N  n 1

() 7

di

) (cqit  cˆqit )(cqit  cˆqit

n


i 1 t c i

N  n 1

() 2

sq2 

Q (q , p ) 

) Q (q , p
sq s p

qp 

كه در آن  cqitبازده خالص محصول  qدر یك هكتار كشتزار  iدر سال  qi ،tعرض از مبدا
رگرسیون مربوط به محصول  qدر كشتزار  T ،iنشانگر زمان ( ،)T=1,…,5فراسنجه (پارامتر) 
بیانگر تغییرپذیري بازده طي زمان و  جز اخالل تصادفي ميباشد cˆqit .میزان برآوردي درآمد
ناخالص محصول  qكشتزار iام در سال  ci ،tنخستین سال مورد بررسي و  diآخرین سال مورد
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بررسي ميباشد N .تعداد كل مشاهدات n ،تعداد مزارع موجود در نمونه s q2 ،واریانس درآمدي
محصول  Q (q , p ) ،qو  qpبه ترتیب كواریانس و ضریب همبستگي بین فعالیت  pو  qرا نشان
ميدهد .با فرض نرمال بودن توزیع درآمد یا تابع مطلوبیت نمایي منفي ،معادل قطعي و حق بیمه
اجتناب از ریسك كشاورزان با استفاده از رابطههاي ( )5و ( )14بهدست ميآید (:)Lien, 2002
CE  E  0.5RaV
() 5
RP  E  CE  0.5RaV
()14
از اینرو ضریب ریسكگریزي نسبي (با فرض اینكه كشاورزان داراي ضریب ریسكگریزي مطلق
ثابت) ميباشد ،با بهرهگیري از رابطه ( )11محاسبه ميشود (:)Hardaker, 2000
R r  RaW
()11
در رابطه باال  Wنشانگر دارایي فرد ميباشد .رابطههاي ( )18تا ( )17محدودیتهاي مدل را نشان
ميدهند:
J w
()18
jsr
s

 eff

x js  Ws

j 1

r

()19

s

x js  Ls

J

js

()10

s

x js  M s

()19

t, s

x js  Fts

tjs

()16

z,s

()17

x js  A

m
j 1

J

f
j 1
J

zjs

 pe
j 1

S

js

j 1
J

js

x js  PE zs

l

J

 Sch
j 1 s 1

نامعادلهي ( )18مربوط به میزان آب در دسترس ميباشد .در این محدودیت Wjs ،نیاز ناخالص
آبي براي محصول  jدر فصل  sدر هكتار effr ،بازده (راندمان) آبیاري در منطقه  rو  Wsمیزان
كل آب در دسترس در فصل  sبرحسب مترمكعب ميباشد .نامعادله )19( ،مربوط به نیرويكار
بوده كه در آن  ljsمعرف میزان نیروي كار مورد نیاز براي كشت هر هكتار از محصول  jدر فصل
 sبرحسب نفر-روز كار و  Lsمعرف كل میزان نیرويكار در دسترس در فصل  sبرحسب نفر روز
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است .نامعادلهي ( )10مربوط به ساعتهاي استفاده از ماشینها و ادوات كشاورزي بوده و در این
محدودیت mjs ،معرف شمار ساعتهاي استفاده از ماشینها و ادوات كشاورزي در هر هكتار از
محصول  jدر فصل  sبرحسب ساعت در هكتار و  ،Msمعرف میزان ساعتهاي ماشینها و ادوات
كشاورزي در دسترس در فصل  sبرحسب ساعت است .نامعادلههاي ( )19و ( )16به ترتیب مربوط
به نهادههاي كود شیمیایي و آفتكش ميباشد .در این محدودیتها  Ftsشاخص میزان كل كود
در دسترس از نوع  tدر فصل  sبرحسب كیلوگرم و  PEzsمعرف مقدار آفتكش در دسترس از
نوع  zدر فصل  sبرحسب لیتر است .محدودیت ( )17مربوط به زمین بوده كه  Aمعرف میزان
زمین در دسترس برحسب هكتار براي همه محصولهاي مورد بررسي بوده و نماد  Schjsدر آن
معرف سطح زیركشت هر كدام از محصولها ميباشد .فرایند حل مدل برنامهریزي درجه دوم توام
با ریسك ( )QRPدر نرم افزاز بهینهساز  GAMSانجام شد.
بهرهوري كل عاملهاي تولید
از مهمترین روشهاي ناپارامتریك براي اندازهگیري بهرهوري كل عاملها ميتوان به استفاده از
شاخص ایدهآل فیشر ،مدل مانده سولو ،برآورد تابع فاصله و مالمكوئیست اشاره كرد .شاخص
مالمكوئیست از جمله شاخصهایي است كه براي اندازهگیري بهرهوري به اطالعات قیمتي نیاز
نداشته و با استفاده از روش  DEA1به تجزیه بهرهوري ميپردازد O’Donnell (2011) .نشان داد
شاخص مالمكوئیست قادر به نشان دادن تغییر در مقیاس نميباشد .از اینرو در این اواخر دو
شاخص هیكس مورستین و فیر-پریمونت نیز معرفي شده كه ميتوانند تغییرپذیريهاي بهرهوري
را بدون داشتن اطالعات قیمتي اندازهگیري كنند.
شاخص فیر-پریمونت در اندازهگیري تغییرپذیريهاي بهرهوري و اجزاي آن به شاخص هیكس-
مورستین برتري دارد ،زیرا كه این شاخص بر مبناي توابع فاصله تعریف شده و توابع فاصله امكان
تشریح یك فناوري تولید چند نهاده اي و چند محصولي را بدون این كه نیاز به اتخاذ هدف رفتاري
خاص (مانند كمینهسازي هزینه یا بیشینهسازي سود) در مورد آن وجود داشته باشد ،فراهم
ميكند و نیازي به اطالعات قیمت ندارد .در ضمن به دلیل بينیازي به برآوردهاي اقتصادسنجي
و نبود زمینه لزوم همخواني آن بر یك فرم تابعي خاص از محدودیتهاي فني و آماري كه به طور
معمول در روش پارامتري بروز ميكند ،به دور ميباشد.

Data Envelopment Analysis

1
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بنابر نتایج بررسيهاي ) n  1, . .N, ،Fare et al. (1994براي تولیدكنندگان و  t  1,..,Tبراي
دوره زماني در نظر گرفته ميشود كه تولیدكننده iام در دوره زماني  ،tبرداري از نهادههاي
 x it  R kرا براي تولید برداري از ستادههاي  Y it  R kبه كار ميبرد TFP .به عنوان رابطه
بین وروديها و خروجيها تعریف ميشود كه برپایه تعریف ) O’Donnell (2011به صورت رابطه
( )12نشان داده ميشود:
Y
()12
TFP  it
X it

it

در رابطه باال  Y it Y  y it و  X it  X  x it به ترتیب ستاده و نهاده جمع شده ميباشند و

Y .و  X .توابع جمعشده اي هستند كه غیركاهشي و خطي از نوع همگن ميباشند .شاخص

تجمعي فیر-پریمونت كه مثبت ،غیر كاهشي و خطي همگن ميباشد ،از توابع فاصله كه در
رابطههاي ( )15و ( )84نشان داده شده است ،استفاده ميكند (:)O’Donnell, 2011
) Y ( y )  D 0 (x 0 , y , t 0
()15
) X (x)  D0 (x 0 , y , t 0
()84

در توابع فاصله یادشده  Yو  Xبه ترتیب بردار مقادیر ستاده و نهاده و  D 0 .و  D1 .توابع

فاصله ستاده و نهاده ميباشند .در نهایت شاخص فیر-پریمونت به صورت رابطه ( )81نشان داده
ميشود:
D 0  x 0 , y it , t 0  D I  x hs , y 0 , t 0 
()81
.
) D 0 (x 0 , y hs , t 0 ) D I (x it , y 0 , t 0

Fare  Pr imont hs ,it 

با استفاده از تحلیل پوششي دادهها ( )DEAميتوان توابع فاصله را محاسبه كرد و بنابراین شاخص
فیر-پریمونت را به دست آورد .در حالت ستادهگرا ،خطي بودن مرز تولید به شكل رابطه ()88
نشان داده ميشود:
 y it     x it
()88
در رابطه باال  و  غیر منفي بوده ضمن اینكه عالمت  نامعلوم ميباشد .این عالمت به
بازده متغیر نسبت به مقیاس ( )VRSوابسته است .خطي بودن مرز تولید در مورد حالت نهادهگرا
به این معناست كه:
 y it     x it
()89
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در رابطه (  )89و  مثبت و نشانه  نامعین بوده و وابسته به بازده متغیر نسبت به مقیاس
( )VRSمي باشد .توابع فاصله نهاده و ستاده مربوط به مرزهاي نامبرده به شكل رابطههاي ()80
و ( )89نمایش داده ميشوند:
 x it
()80
D It  x it , y it  
1
 y it  
 y it
()89
Dot  x it , y it  
1
   x it
با توجه به رابطههاي یادشده ،مسئلههاي برنامهریزي خطي در روش تحلیل پوششي دادهها
برگرفته از انتخاب مقادیري براي پارامترها ميباشد كه مقدار تابع فاصله ،نهاده را كمینه و یا
ستاده را بیشینه سازد .الگوي برنامهریزي خطي در حالت نهادهگرا بهقرار رابطه ()86خواهد بود:
D It  x it , y it   max  y it  
1

x ,  ,

 q nr   x nr    
 x it  1

()86

,   

مسئلههاي اولیه  DEAدر حالت ستادهگرا شامل انتخاب مقادیري براي   ،و  است كه
تابع فاصله  Dot  x it , y it را بیشینه سازد .براي به دست آوردن پاسخي معلوم ميبایست
محدودیت نرمالسازي   y it  1اعمال شود ،روش برنامهریزي خطي در حالت ستادهگرا به

شكل رابطه ( )87نشان داده ميشود (:)O’Donnell, 2011
Dot  x it , y it   min    x it
1

 , ,

()87

 y nr   x nr    
 y it  1

این مسئلهها به وسیله نرم افزار  DPINقابل حل ميباشند .پس از محاسبه ضریب ریسكگریزي
و بهرهوري كل عاملهاي تولید ،از مدل رگرسون خطي براي بررسي تأثیر ریسكگریزي بر بهره-
وري كل عاملهاي تولید و از مدل پروبیت براي بررسي عاملهاي موثر بر ریسكگریزي كشاورزان
استفاده شد.
بنابر نتایج بررسيهاي انجام شده توسط سازمان آب منطقهاي استان آذربایجان شرقي ،ده آبخوان
اصلي در حوضه آبریز آجيچاي شناسایي شده است كه از این شمار آبخوانهاي سراب ،اسب
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فروشان ،دوزدوزان و بخشي از آبخوان مهربان در شهرستان سراب واقع هستند .حدود  61درصد
از تمركز كشاورزي آبي حوضه آجيچاي مربوط به شهرستانهاي تبریز و سراب بوده و بیشترین
مساحت باغ نیز متعلق به شهرستانهاي تبریز ،آذرشهر ،سراب و اسكو است كه به ترتیب ،82
 16 ،17و  19درصد از مساحت كل باغ حوضه را تشكیل ميدهند ( Agriculture – Jahad
 .)Organization of east Azerbaijan, 2018بر این مبنا شهرستان سراب با دارا بودن سرشاخه-
هاي اصلي آجي چاي ،نسبت به شهرستانهاي دیگر نقش بیشتري در تولیدهاي زراعي و باغي
دارد .به منظور لحاظ كردن تفاوتهاي عادات كشاورزان و نیز منابع آب و حاصلخیزي اراضي،
شهرستان سراب به پنج منطقه تقسیم شد .براي این منظور مرز اولیه منطقههاي كشاورزي و
دشتها برپایه آمار و اطالعات كشاورزي ،در  Google Earthتعیین شد .در جدول ( )1ویژگيهاي
كلي این منطقههاي كشاورزي آورده شده است.
جدول ( )1منطقهها و كانونهاي اصلي كشاورزي در شهرستان سراب
منطقه

Table (1) Main agricultural areas in Sarab county
شهرستان ()County
آبخوان ()Aquifer

()District
1
2
3
4
5

سراب ()Sarab
اسب فروشان )Asbforooshan 1( 1
اسب فروشان )Asbforooshan 2( 8
دوزدوزان ()Duzduzan
مهربان )Mehrban 1( 1

منبع :مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان سراب

سراب ()Sarab
سراب ()Sarab
سراب ()Sarab
سراب و بستانآباد ()Sarab & Bostanabad
سراب و هریس ()Sarab & Heris

مساحت (هكتار)
())Area (ha
40483
27053
17910
30531
16704

Source: Agriculture Jahad Management of Sarab

دادههاي استفاده شده در این پژوهش از طریق پرسشنامه با استفاده از روش نمونهگیري طبقهاي
در سال  1957گردآوري شد .طبقههاي مورد نظر شامل پنج آبخوان به شرح جدول ( )1ميباشند.
در ادامه به شكل متناسب روستاها انتخاب شده و اطالعات الزم از كشاورزان گرفته شد .با استفاده
از فرمول كوكران 814 ،نفر از كشاورزان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند .در این پرسشنامه
همه متغیرهاي مورد نیاز از جمله اطالعات میزان نهادهها و میزان تولید محصولها و اطالعات
اقتصادي (مانند قیمت محصوالت و نهادههاي كود ،سم و نیرويكار طي دوره  1958-57براي 6
محصول گندم آبي و دیم ،جو آبي و دیم ،سیبزمیني و یونجه استخراج شد .الزم به یادآوري
است كه دادهها و اطالعات مربوط به مقادیر كل منبعهاي در دسترس هر یك از نهادهها از
مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان سراب دریافت شد.
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نتايج و بحث
در بین محصولهاي زراعي كشت شده در منطقه مورد بررسي گندم و جو با  92درصد تركیب
كشت ،بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند .همچنین یونجه و سیبزمیني به ترتیب با
اختصاص  16و  9درصد تركیب كشت ،در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند ( Agriculture – Jahad
 .)Organization of East Azerbaijan, 2018از اینرو محصولهاي انتخابي در این بررسي شامل
گندم و جو آبي و دیم ،سیبزمیني و یونجه ميباشند .جدول ( )8بیانگر آمار توصیفي مربوط به
بازده ناخالص هر كدام از فعالیتها در طي سالهاي  1958-57ميباشد .به عنوان مثال محصول
گندم آبي به طور میانگین ساالنه  09/8میلیون ریال بازده ناخالص در یك هكتار داشته و ضریب
تغییرپذیريهاي آن برابر با  4/0است .كمترین میزان میانگین بازده ناخالص یك هكتار زمین
مربوط به جو دیم و بیشترین آن با  869/9میلیون ریال مربوط به محصول سیبزمیني ميباشد.
همچنین برپایه ضریب تغییرها دو محصول جو آبي و سیبزمیني به ترتیب بیشترین میزان
ریسك درآمدي را دارند.
جدول ( )2میانگین و شاخصهاي پراكندگي بازده ناخالص تولیدهاي كشاورزي طي سالهاي -79
( 1972میلیون ريال در هكتار)
Table (2) Average and dispersion indices of gross margin products over the years 2013-2018
)(million Rials of per hectare

ضریب تغییرها
( Coefficient of

)variation

میانگین
()Average

1397

1396

1395

1394

1393

1392

0.40

43.2

53.2

63.8

57.15

34.1

32.7

18.7

0.49

10.3

14.63

15.9

12.7

10.4

4.5

3.73

0.33

20.35

25.7

26.7

24

20.7

15.4

9.4

0.43

8.6

10.8

11.3

10

8.4

7.02

4.05

0.67

263.3

594

188.1

155.8

149.2

153

340

0.33

52.4

80

60.8

43.2

59

36.7

34.8

منبع :یافتههاي تحقیق

محصول ()Crop
گندم آبي
()Irrigated Wheat
گندم دیم
()Rainfed Wheat
جو آبي
()Irrigated Barley
جو دیم
()Rainfed Barley
سیبزمیني
()Potato
یونجه ()Alfalfa

Source: Research Findings
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میانگین سطح زیركشت هر یك از محصولها طي دوره زماني 1958-57در جدول ( )9گزارش
شده است .برمبناي جدول ( )9سیبزمیني به طور میانگین با  4/91و جو دیم با  1/71هكتار
براي هر كشاورز به ترتیب كمترین و بیشترین سطح زیركشت در منطقه مورد بررسي را به خود
اختصاص دادهاند.
جدول ( )9میانگین سطح زيركشت محصولهاي مختلف طي سالهاي ( 1972-1979هكتار)
)Table (3) Average cropping area of various crops during 2013-2018 (hectare
1392
1393
1394
1395
1396
1397
محصول ()Crop
1.21

1.07

0.98

1.02

1.02

1.02

2.1

1.8

1.9

3.3

1.6

1.7

0.49

0.51

0.52

0.54

0.51

0.53

1.71

1.75

1.58

1.32

0.93

1.03

0.31

0.32

0.36

0.38

0.39

0.25

1.15

1.07

0.76

0.77

0.67

0.75

گندم آبي ()Irrigated Wheat
گندم دیم ()Rainfed Wheat
جو آبي ()Irrigated Barley
جو دیم ()Rainfed Barley
سیبزمیني ()Potato
یونجه ()Alfalfa

منبع :یافتههاي تحقیق

Source: Research Findings

جدول ( )0ماتریس ضرایب همبستگي بازده ناخالص محصولهاي مختلف را نشان ميدهد .همان-
طور كه مشاهده ميشود همبستگي پاییني بین محصولها وجود داشته است .بنابراین ميتوان
استنباط كرد كه هر چه ضریب همبستگي بین بازده محصولها كمتر باشد ،تركیب محصولها
در كاهش ریسك موثرتر خواهند بود كه این نتیجه با یافتههاي بررسي ( Lien (2002همخواني
دارد.
جدول ( )4ماتريس ضرايب همبستگي بازده ناخالص محصولها
Table (4) Correlation matrix of expected crop gross margins

یونجه
()Alfalfa

سیبزمیني
()Potato

جو دیم

جو آبي

گندم دیم

گندم آبي

( Rainfed

( Irrigated

( Rainfed

( Irrigated

)Barley

)Barley

)Wheat

)Wheat
1

1

1

0.29

1

0.21

0.37

1

0.42

-0.12

-0.13

1

0.11

0.09

0.17

0.32

0.33

0.07

0.23

-0.12

-0.18

منبع :یافتههاي تحقیق

محصول
()Crop
گندم آبي ()Irrigated Wheat
گندم دیم ()Rainfed Wheat
جو آبي ()Irrigated Barley
جو دیم ()Rainfed Barley
سیبزمیني ()Potato
یونجه ()Alfalfa
Source: Research Findings

بر پایه دادههاي گردآوري شده از نمونههاي مورد بررسي ،ضریب ریسكگریزي مطلق كشاورزان
با استفاده از متغیرهاي بازده ناخالص و واریانس واقعي و نیز مقادیر بازده ناخالص و واریانس بهینه
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طي پنج سال مورد بررسي محاسبه شد .میانگین ضریب ریسكگریزي مطلق كشاورزان شهرستان
سراب  4/44444590بهدست آمد و مقدار آن از  4/4444489تا  4/444499نوسان داشته است.
با توجه به اینكه ضریب ریسكگریزي مطلق معیاري واضح براي بیان درجه ریسكگریزي نمي-
باشد از این رو ضریب ریسكگریزي نسبي كشاورزان محاسبه شد .میانگین ضریب ریسكگریزي
نسبي كشاورزان منطقه  8/5بهدست آمد كه كمترین آن برابر  4/09و بیشترین میزان آن برابر
 0/99است .با توجه به اینكه مقادیر ضریب ریسكگریزي باالتر از  8در گروه افراد به شدت
ریسكگریز قرار ميگیرد ،ميتوان نتیجه گرفت كه بیشتر كشاورزان نمونه مورد بررسي ریسك-
گریز ميباشند .بیمه محصولهاي كشاورزي از جمله برنامههاي موثر مدیریت ریسك است كه با
افزایش درجه ریسكپذیري كشاورزان ميتواند جریان سرمایهگذاريها را به سمت استفاده از
فناوريهاي نوین منتقل سازد  .حق بیمه اجتناب از ریسك براي كشاورزان سراب 1799444
ریال در هكتار مي باشد .به عبارت دیگر كشاورزان منطقه براي اجتناب از ریسك و كسب درآمد
مطمئن حاضر به پرداخت  1799444ریال به عنوان حق بیمه ميباشند .هرچه ضریب ریسك-
گریزي افزایش یابد میزان حق بیمه اجتناب از ریسك نیز افزایش یافته به طوري كه میزان آن
در بیشترین ضریب ریسكي ( )0/99برابر مبلغ  8294444ریال ميباشد به عبارتي ریسك-
گریزترین كشاورز منطقه آمادگي پرداخت  8294444ریال به عنوان حق بیمه براي اجتناب از
ریسك را دارد .بدین ترتیب استنباط ميشود كه كشاورزان منطقه مورد بررسي در جهت كاستن
از پیامدهاي سوء ریسك و اطمینان از داشتن درآمدي باالتر حاضر به پذیرش هزینههاي مرتبط
ميباشند.
جدول ( )5ضريب ريسكگريزي مطلق ،نسبي و حق بیمه اجتناب از ريسك كشاورزان شهرستان
سراب (ريال در هكتار)
Table (5) Absolute and relative risk aversion coefficients and risk premium of Sarab farmers
)(Rial per hectare

حداكثر ()Max

حداقل ()Min

میانگین ()Average

0.000055

0.0000023

0.00000934

4.33

0.43

2.98

2830000

432500

1735000

منبع :یافتههاي تحقیق

ضریب ریسكگریزي مطلق

( Coefficient of

)absolute Risk aversion
ضریب ریسكگریزي نسبي (Coefficient
)of relative risk aversion
حق بیمه اجتناب از ریسك ()Risk premium
Source: Research Findings
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در جدول ( )6فراوني نسبي مربوط به ضریبهاي ریسكگریزي نشان داده شده است .به این
ترتیب كه افراد با ضریب ریسكگریزي كمتر از  1در گروه افراد با درجه ریسكگریزي پایین ،بین
 1تا  8در گروه افراد داراي ریسكگریزي متوسط و باالتر از  8در گروه ریسكگریزي باال قرار
دارند ( .)Anderson & Dillon, 1977برپایه مقادیر جدول ( )6میانگین شاخص ریسكگریزي
نسبي در  9منطقه مورد بررسي از  8/27تا  9/10متغیر است 18/8 .درصد از كشاورزان مورد
بررسي ریسكگریزي بسیاري پاییني داشته 96/95 ،درصد داراي ریسكگریزي متوسط و حدود
 91/88درصد از كشاورزان ریسكگریزي بسیار زیادي داشتهاند.
جدول ( )6میانگین و درصد توزيع ريسكگريزي برمبناي منطقهها
Table (6) Average and percentage of risk aversion distribution according to regions

متوسط

منطقه 9

منطقه 0

منطقه 9

منطقه 8

منطقه 1

()Average

)(District 5

)(District 4

)(District 3

)(District 2

)(District 1

2.98

2.94

3.14

3.06

2.93

2.81

12.2

11.53

2.94

12.9

10.49

12.9

36.59

37.5

38.24

38.71

38.6

41.94

51.22

50.96

58.82

48.39

50.91

45.16

منبع :یافتههاي تحقیق

توضیح
میانگین ()Average
ریسكگریزي پایین (درصد)
())Low risk aversion (%
ریسكگریزي متوسط (درصد)
())Medium risk aversion (%
ریسكگریزي باال (درصد)
())High risk aversion (%
Source: Research Findings

بیشترین ضریب ریسكگریزي مربوط به منطقه ( 0دوزدوزان) با مقدار  9/10واحد ميباشد .در
این منطقه حدود  92/28درصد از كشاورزان درجه ریسكگریزي باال و تنها حدود  8/50درصد
از آنان درجه ریسكگریزي پاییني دارند .این نتیجه با نتایج بررسيهاي Abdeshahi & Soltani
) Ehsan & Eslami Bidgoli (2008) ،(2000و ) Sookhtanlo (2019كه نشان دهنده ریسك-
گریزي بیشتر كشاورزان ميباشد ،همخواني دارد.
نتایج محاسبه شاخص بهرهوري كل عاملهاي تولید از شاخص فیر-پریمونت در جدول ( )7ارائه
شده است .مالحظه ميشود هرچند شاخص بهرهوري كل عاملهاي تولید در طي دوره موردنظر
با نوسانهایي همراه بوده ولي مقایسه آن با سال پایه ،گویاي بهبود آن طي دوره زماني -57
 1958بوده است .مقدار شاخص  TFPبراي همه محصولها در سال  1959و همینطور 1957
(به جز سیبزمیني كه از  9/96به  9/00افزایش یافته است) ،نسبت به سال پیش از آن كاهش
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یافته است .همچنین نتایج مربوط به شاخص  TFPنشان ميدهد كه محصول سیبزمیني داراي
بیشترین و جو دیم داراي كمترین میزان شاخص  TFPدر بین محصولهاي مورد بررسي بوده
است.
جدول ( )9میانگین بهرهوري كل عاملهاي تولید با استفاده از شاخص فیر-پريمونت
Table (7) Average of total factor productivity using Fare-Primont index
1392 1393
1394
1395
1396
میانگین (1397 )Average

محصول ()crop

3.53

4.11

4.25

3.26

4.5

2.3

2.8

2.46

2.85

3.01

2.56

2.27

1.9

2.17

3.06

3.1

3.1

3.07

3.11

3.1

2.9

0.96

0.57

0.9

1.61

1.11

0.75

0.83

5.39

5.44

5.36

5.67

5.53

5.24

5.13

2.77

3.09

3.4

3.19

2.74

2.05

2.16

منبع :یافتههاي تحقیق

گندم آبي ()Irrigated Wheat
گندم دیم ()Rainfed Wheat
جو آبي ()Irrigated Barley
جو دیم ()Rainfed Barley
سیبزمیني ()Potato
یونجه ()Alfalfa
Source: Research Findings

عاملهاي موثر بر بهرهوري كل عاملهاي تولید از طریق برآورد رگرسیون به روش حداقل مربعات
معمولي بررسي شد .برخي از عاملهاي موثر بر بهرهوري كه در ادبیات اقتصادي متداول شده
است شامل تحصیالت (شمار سالهاي تحصیل) ،تجربه (سال) ،اندازه كشتزار (هكتار) ،بعد خانوار
(شمار) ،شركت در كالسهاي ترویجي (بله= ،1خیر= ،)4مالكیت (بله= ،1خیر= ،)1دریافت
تسهیالت (بله= ،1خیر= )4و ضریب ریسكگریزي ميباشند .رابطه بین ضریب ریسكگریزي و
بهرهوري كل عاملهاي تولید منفي ميباشد (جدول  .)2بنابراین كشتزارهایي كه توسط كشاورزان
ریسكگریزتر اداره ميشود ،بهرهوري كمتري (به مقدار  4/29در كشتزارهاي سیبزمیني) دارند،
چراكه آنان به طور معمول فعالیتهایي را ترجیح ميدهند كه سطح اطمینان قابل قبولي براي
تامین معاش خود داشته باشد حتي اگر لزوم این انتخاب صرفنظر كردن از مقداري درآمد باشد.
در واقع وجود ریسك به غیر از قیمت و عملكرد محصول بر تصمیمگیريهاي تولیدي
تولیدكنندگان نیز اثرگذار است و این اثر بیشتر بر درآمد حاصل از محصولها و تصمیمگیريهاي
كشاورزان در استفاده از نهادهها و عرضه محصولها متمركز ميباشد .نتایج بررسيهاي Belete et
) al. (1993و ) Wilson et al. (2001نیز همسو با نتایج تحقیق ميباشد ،چراكه رابطه منفي و
معنيداري بین ریسكگریزي و بهرهوري گزارش شده است.
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جدول ( )8عاملهاي موثر بر بهرهوري كل عاملهاي تولید محصولهاي زراعي شهرستان سراب
Table (8) Factors affecting the total factor productivity of crops in Sarab county

یونجه

جو دیم

جو آبي

( Rainfed

( Irrigated

)Barley

)Barley

گندم دیم
( Rainfed
)Wheat

گندم آبي
( Irrigated
)Wheat

*1.41

0.09

2.31

-0.23

***-0.42
**0.14

()Alfalfa

سیبزمیني
()Potato

0.19

1.12

3.64

**-0.76

***-0.83

0.56

*-0.32

**0.34

***0.52

*0.09

*0.19

0.3

*0.39

***0.74

0.11

**0.28

0.23

**0.21

**0.29

0.46

*0.15

**0.26

*0.09

0.31

**0.41

**0.53

*0.09

*0.13

0.21

**0.28

**0.32

*0.23

-0.21

**0.17

0.14

0.21

-0.31

*0.41

**0.11

0.32

*0.36

**0.35

**0.22

0.36

0.26

-0.21

0.31

*0.45

0.43

0.45

**-0.34

0.31

0.19

**-0.21

0.65

**0.35

0.23

0.17

*0.18

-0.11

*-0.52

**-0.28

0.31

**-0.48

0.54

**-0.38

-0.23

-0.24

**-0.26

**-0.34

**-0.45

***-0.44

متغیر/محصول
()Variable/crop
عرض از مبدا ()Intercept
ضریب ریسكگریزي
()Risk aversion coefficient
تحصیالت ()Education
تجربه ()Experience
اندازه كشتزار ()Farm size
بعد خانوار ()Family size
شركت در كالسهاي ترویجي
()Participate in extension programs
مالكیت ()Ownership
تسهیالت ()Facilities
منطقه )District 2( 8
منطقه )District 3( 9
منطقه )District 4( 0
منطقه )District 5( 9

منبع :یافتههاي تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنيداري در سطح  14درصد 9 ،درصد و  1درصد)
)Source: Research findings (*, ** and *** respectively significantly in level of 10, 5 and 1 percent

رابطه مثبت بین بهرهوري و سطح تحصیالت نشان ميدهد كه كشاورزان باسوادتر بهرهوري كل
عاملهاي تولید بیشتري نیز دارند .این كشاورزان به علت توانایي بهرهمندي از منبع و مرجعهاي
اطالعات دقیق و كاربردي ميتوانند بهره وري خود را بهبود بخشند .ضمن اینكه امكان ایجاد
ارتباط براي انتقال یافتههاي نوین براي كشاورزان باسواد راحتتر ميباشد .ضریب مربوط به تجربه
نشان ميدهد كه كشاورزان باتجربهتر داراي بهرهوري باالتري ميباشند .كشاورزان كارآزموده طي
سالها كار و فعالیت ،نوسانهاي ناشي از عاملهاي جوي ،محیطي و قیمتي را در عمل تجربه
كرده ،لذا در زمینه كنترل كردن این عاملهاي از قابلیت مناسبي برخوردار ميباشند .نتایج برخي
از بررسيها و ارزیابيهاي صورت گرفته ()Grabowski & Pasurka ،Jamison & Moock (1984
) Pender et al. (2004) ،(1998و ) )Chen et al. (2009نیز موید آن است كه افزایش تجربه و
سطح تحصیالت مدیران كشتزارها سبب افزایش بهرهوري كشتزارها ميشود.
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اندازه كشتزار اثر مثبتي بر بهرهوري كل عاملهاي تولید دارد .بدین ترتیب تولیدكنندگان با میزان
سطح زیركشت باالتر از بهره وري باالتري برخوردار هستند .این مورد در نتیجه استفاده كاراتر از
نهادههاي نیرويكار ،زمین ،سرمایه و ماشینها و ادوات كشاورزي اتفاق ميافتد .این یافته با نتیجه
بررسيهاي ) Mosavi & Khalilian (2005در كشتزارهاي گندم شهركردDlaini et al. (2010) ،
در تولید لوبیا در ایالت اسون نیجریه سازگار ميباشد .همچنین نتایج برخي از بررسيها از جمله
) Ali et al. (1996) ،Adesina & Djato (1996) ،Townsend et al. (1998و ) Feder (1985همسو
با یافتههاي تحقیق ميباشد .با این وجود برخي از بررسيهاي تجربي از جمله )& Ghatak (2003
 Assuncaoنشان دادند كه امكان وجود رابطه معكوس بین بهرهوري و اندازه كشتزار وجود دارد.
ارتباط بین بهبود بهرهوري و بعد خانوار را ميتوان به استفاده از خرد جمعي در خانوادههاي
بزرگتر و تقسیم وظایف مناسب و تخصصي شدن كارها ارتباط داد.
برابر نتایج بهدست آمده آموزش هاي ترویجي از طریق افزایش اطالعات و آگاهي كشاورزان در
مورد راهكارهاي بهینه فعالیتهاي كشاورزي سبب افزایش توان كشاورزان براي ریسك كردن
ميشود كه این امر به نوبه خود سبب بهبود بهرهوري ميشود .بنابر نتایج بهدست آمده كشاورزاني
كه مالك زمینهاي زیركشت محصولهاي زراعي هستند كاراتر عمل ميكنند ،زیرا انگیزه آنان
براي افزایش سرمایهگذاري در زمین بهبود ميیابد .در واقع در شرایط وجود مالكیت براي اراضي
زراعي این انگیزه در كشاورزان تقویت ميشود كه بسیاري از ریسكهاي موجود زراعي ناشي از
زمین ،ماشینهاي كشاورزي و حتي محصولهاي زراعي را مدیریت كنند .نتایج بررسيهاي
) Smith (2004و ) Helfand & Levine (2004همسو با یافتههاي تحقیق و گویاي آن است كه
امنیت تصرف زمین تاثیر قابل توجهي بر بهرهوري كشتزارها داشته است .بهبود بهرهوري ناشي
از تسهیالت بانكي را ميتوان به استفاده از خدمات مشاوره پیش از دریافت وام و نیز برنامهریزي
دقیقتر این مدیران نسبت داد .نتایج بررسيهاي ) Zeller (1998) ،Adesina & Djato (1996و
) Abdulai & Eberlin (2001نیز به نتایج همانندي دست یافته و نشان دادند كشتزارهاي
كشاورزاني كه به اعتبارات بیشتري دسترسي دارند ،به علت توانایي مالي باالتر بهطور معمول
بهرهوري بیشتري دارند.
در قسمت زیرین جدول ( )2ضریبهایي مبني بر تاثیر عاملهاي منطقهاي مانند عادات كشت و
مدیریتي ،شرایط فرهنگي و وضعیت دسترسي به اطالعات بر بهرهوري كل عاملهاي تولید درج
شده است .ضریبهاي یاد شده گویاي آن است كه بهطور میانگین بهرهوري هر منطقه چقدر از
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بهرهوري میانگین منطقه اول بیشتر است .این ضریبها شامل تاثیر همهي عاملهایي كه در
منطقههاي مورد بررسي وجود دارند اما در منطقه اول وجود ندارند و نیز همه عاملهایي كه در
همهي منطقهها با شدت متفاوت وجود دارند اما شناسایي نشدهاند ،ميشوند.
جدول ( )7عاملهاي موثر بر ريسكگريزي و ريسكپذيري كشاورزان شهرستان سراب
Table (9) Factors affecting the Risk aversion and Risk-taking of Sarab farmers

ضرایب مدل پروبیت
()Probit model coefficients

كشش ()Elasticity
()Risk aversion

ریسكپذیري
()Risk-taking

ریسكگریزي
()Risk aversion

ریسكپذیري
()Risk-taking

ریسكگریزي
-

-

**0.9

***-2.3

-0.006

**0.005

*-0.034

**0.023

**-0.172

**0.088

**-0.46

***0.441
-0.029

*0.019

-0.005

*0.059

-0.114

**0.071

-0.301

*0.32

-0.012

-0.122

-0.409

-0.09

**-0.151

0.07

**-0.521

0.545

-0.0081

*0.0059

-0.01

*0.009

**-0.031

**0.02

**-0.13

0.11

متغیرها
()Variables
عرض از مبدا ()Intercept
درآمد ()Income
تحصیالت ()Education
سن ()Age
بعد خانوار ()Family size
مالكیت ()Ownership
شركت كالسهاي ترویجي ( Participate
)in extension programs
اندازه كشتزار ()Farm size
تنوع كشت ()Cropping diversification

منبع :یافتههاي تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنيداري در سطح  14درصد 9 ،درصد و  1درصد)
)Source: Research findings (*, ** and *** respectively significantly in level of 10, 5 and 1 percent

به منظور بررسي عاملهاي موثر بر ریسكگریزي اغلب از مدل پروبیت استفاده شده است ،به این
صورت كه ریسكگریزي به عنوان یك متغیر مجازي (عدد یك براي افراد ریسكگریز و عدد صفر
براي افراد ریسكخنثي و ریسكپذیر) روي چندي از متغیرهاي توضیحي دیگر برازش شد.
همچنین بهطور مشابه تعیینكنندههاي ریسكپذیري (عدد یك براي افراد ریسكپذیر و عدد
صفر براي افراد ریسكگریز و ریسك خنثي) از طریق مدل پروبیت بررسي شد .علت اصلي این
شیوه بررسي ،آن است كه اگرچه علل مشتركي وجود دارد ولي اغلب عللي كه سبب شدت یافتن
ریسكگریزي افراد ریسكگریز ميشوند با عللي كه سبب شدت یافتن ریسكپذیري افراد ریسك-
دوست ميشود متفاوت است .ضریبهاي رگرسیوني و كششهاي مربوطه در جدول ( )5آمده
است.
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برپایه اطالعات جدول ( )5عاملهاي موثر بر ریسكگریزي و ریسكپذیري متقارن نیستند .به
این معني كه هر عاملي كه سبب افزایش شدت احتمال ریسكگریزي ميشود بهحتم سبب
كاهش احتمال ریسكپذیري نميشود .به عنوان نمونه بعد خانوار اثر مثبت و معنيداري بر میزان
ریسكپذیري كشاورزان داشته در حاليكه اثر این متغیر بر ریسكگریزي معنيدار نميباشد .برابر
نتایج ،كشاورزان پردرآمد بیشتر احتمال دارد كه ریسكپذیر باشند ،به طوري كه با افزایش یك
درصدي درآمد ،احتمال ریسكپذیري كشاورزان  4/489درصد افزایش ميیابد و همینطور
احتمال ریسكگریزي به اندازه  4/490كاهش ميیابد .افراد تحصیل كرده كمتر احتمال دارد كه
ریسكگریز باشند و بیشتر احتمال دارد كه ریسكپذیر و نسبت به ریسك بيتفاوت باشند.
متغیر سن تاثیر منفي و غیرمعنيدار بر سطح ریسكپذیري و تاثیر مثبت بر ریسكگریزي
كشاورزان دارا ميباشد .بدین معني كه با افزایش یك درصدي سن كشاورزان ،احتمال ریسك-
گریزي آنان  4/415درصد افزایش ميیابد .به بیان دیگر كشاورزان سالمند ریسكگریزي بیشتري
در مقایسه با جوانترها دارند .باور براین است كه افراد جوانتر آمادگي بیشتري براي پذیرش و
بهكارگیري نوآوريهاي جدید دارند.
كشاورزاني كه بعد خانوار بزرگتري دارند ،به احتمال فراوان ریسكپذیر ميباشند .ریسكگریزي
آنان  4/110درصد كمتر از خانوادههاي كم جمعیت بوده و ریسكپذیري آنان  4/471درصد
بیشتر از خانوادههاي كمجمعیت ميباشد .كشاورزاني كه مالك زمینهاي خود هستند در مقایسه
با كشاورزاني كه از زمینهاي اجارهاي بهره ميگیرند به احتمال كمتري ریسكگریز هستند.
مالكیت اراضي كشاورزي انگیزه و گرایش آنان را به سرمایهگذاري و اجراي برنامههاي حفاظتي
تقویت ميكند .از اینرو انتظار ميرود بهرهوري عاملهاي آنان بیشتر شده و لذا تولید اقتصاديتر
شود .همچنین كشاورزاني كه در كالسهاي ترویجي شركت كردهاند ،در مقایسه با دیگران،
 4/981درصد كمتر ریسكگریز هستند .اندازه كشتزار اثر معنيداري بر درجه ریسكپذیري
داشته بهطوري كه با افزایش اندازه كشتزار احتمال ریسكپذیري كشاورزان به اندازه 4/4495
درصد افزایش ميیابد .با افزایش اندازه كشتزار ،امكان ایجاد تنوع و استفاده از فناوريهاي جدیدتر
افزایش ميیابد و در نتیجه آن توان مالي تولیدكنندگان بهبود یافته و زمینه براي پذیرش ریسك
فراهم شود .با افزایش تنوع كشت احتمال ریسكگریزي كشاورزان به اندازه  4/4421درصد
كاهش و همچنین احتمال ریسكپذیري به اندازه  4/4495درصد افزایش ميیابد .ایجاد تنوع در

تأثیر نگرش به ریسک498...

كشت ،با توجـه بـه اینكه درآمد كشتزار را متنوع و مطمئن ميسازد ،لذا موجب گرایش بیشتر
كشاورزان به پذیرش ریسك ميشود.

نتیجهگیري و پیشنهادها
افزایش بهرهوري راهي مطمئن براي رسیدن به رشد اقتصادي هر چه بیشتر با همان منبعها و
امكانات موجود ميباشد .بخش كشاورزي به دلیل نقش زیربنایي و ارتباط زیاد با دیگر عاملهاي
موثر بر رشد اقتصادي ،بخش پویا و تاثیرگذار است و افزایش كارایي و بهرهوري در این بخش
داراي اهمیت بسیار زیادي است .كشاورزان هر روز باید تصمیمهایي را در محیط ریسكي اتخاذ
كنند .تغییرپذیريهاي قیمت و عملكرد محصولهاي كشاورزي بزرگترین منبع ایجاد ریسك در
كشاورزي بهشمار ميآید .از اینرو رفتار كشاورزان تحت تاثیر گرایشهاي ریسكيشان قرار مي-
گیرد و اتخاذ سیاستهاي افزایش بهرهوري نیازمند دانش كافي از نحوه تصمیمگیري افراد مي-
باشد.
در این پژوهش تأثیر نگرش به ریسك بر بهرهوري كل عاملهاي تولید در شهرستان سراب بررسي
شد .در این راستا از روش ناپارامتریك ،ضریب ریسكگریزي كشاورزان با بهرهگیري از مدل
برنامهریزي درجه دوم توأم با ریسك و بهرهوري كل عاملهاي تولید با استفاده از شاخص فیر-
پریمونت محاسبه شد .با توجه به تعیینكنندههاي بهرهوري و گرایشهاي ریسكي ،عاملهاي
موثر بر بهرهوري را ميتوان به دو دسته تقسیم كرد .گروه اول روشهاي مستقیم بهبود بهرهوري
هستند و گروه دوم نیز روشهایي هستتند كه برپایه گرایشهاي ریسكي افراد سبب بهبود فرایند
تصمیمگیري كشاورزان ميشوند.
بررسيهاي صورت گرفته نشان داد كه بیشتر كشاورزان منطقه ریسك گریز ميباشند كه این امر
اهمیت توجه به چگونگي گرایش كشاورزان به ریسك به ویژه در زمان معرفي فناوري و روشهاي
نوین تولید و دیگر مرحلههاي كار كشاورزي را مشخص ميكند .همچنین یافتههاي پژوهش نشان
داد كه درآمد ،تحصیالت و شركت در كالسهاي ترویجي اثر منفي و معنيداري بر ضریب ریسك-
گریزي كشاورزان منطقه داشته است كه با نتایج یافتههاي )Khan et al. ،Ullah et al. (2015
) (2020و ) Senapati (2020همخواني دارد.
تحصیالت ،تجربه ،اندازه كشتزار ،بعد خانوار ،مالكیت ،تسهیالت و شركت در كالسهاي ترویجي
از جمله عاملهاي موثر در افزایش بهرهوري كل عاملهاي تولید تعیین شدند .ریسكگریزي یك
تعیینكننده با اثر منفي بر بهرهوري كل عاملهاي تولید تعیین شد .این نتیجه ،همسان با نتایج
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 بنابراین كاهش. ميباشدHaneishi et al. (2014)  وAntle & Crissman (1999) بررسيهاي
 همواره ميتواند موجب بهبود،)ریسك (از هر منبعي كه باشد به ویژه ریسك تولید و قیمت
- از اینرو تاكید ميشود با توسعه بیمه و حمایت دولت از بیمه محصول.بهرهوري كشتزارها شود
 با افزایش توان مالي و در نتیجه كاهش. سطح درآمدي كشاورزان افزایش یابد،هاي كشاورزي
 اثرTFP  تجربه كشاورز بر. بهرهوري كل عاملهاي تولید نیز افزایش خواهد یافت،ریسكگریزي
 لذا باید آموزشهاي الزم براي انتقال آموزههاي آنان به كشاورزان كمتجربه از،مثبت داشته است
 با توجه به رابطه مثبت سطح تحصیالت و بهرهوري بایستي.طریق كالسهاي ترویجي فراهم شود
طوري برنامهریزي كرد كه دانشآموختگان رشتههاي كشاورزي در مسیر تولید قرار گیرند كه این
امر ميتواند از طریق واگذاري زمینهاي كشاورزي در قالب شركتهاي تعاوني یا دستكم از
.طریق نظارت بر امر تولید توسط كارشناسان صورت گیرد
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Extended Abstract
Introduction
Productivity improvement is an essential approach to increase production
without using more resources. Due to the agriculture is fraught with risks and
losses, farmers' behavior is influenced by their risk attitudes and adoption of
policies to increase productivity requires adequate knowledge of individual’s
decision-making mechanism.
Materials and Method
This paper used a non-parametric method to estimate risk aversion
coefficient and Total Factor Productivity (TFP). Risk aversion coefficient was
calculated within the Quadratic Risk programming (QRP). The approach is
as follows. First, formulate the QRP model to represent the farm’s resource
base, activities, expected activity net revenues per unit level, fixed costs,
variance and covariance of expected net revenues. Second, for an observed
farm plan presumed to reflect a farmer’s risk-averse behavior, calculate
expected net farm income and variance. Third, solve the QRP problem setting
expected net farm income equal to the farm’s observed net farm income and
minimize variance. Forth, solve the QRP problem again with variance set
equal to the farm’s actual variance and find maximal expected net farm
income. Fifth, having ascertained two points on the efficient frontier, the
gradient of the line in E–V space between these two solutions is used to
approximate the coefficient of absolute risk aversion. Fare-Primont index
used for calculator total factor productivity. This index was chosen among
other indexes, because it is an index that bases on distance functions and data
envelopment analysis (DEA) methodology for estimating distances is
convenient. Secondly, it is closely related to the Malmquist index, which has
been used for some time as the index number of choices in the productivity
decomposition literature. All required variables were collected from 210
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questionnaires filled by farmers during 2013-2018 which were selected
through stratified random sampling.
Results and discussion
The results of the TFP index show that during the period of 1392-97, the
potato had the highest TFP and the rainfed Barley had the lowest TFP among
the studied products. For the individual case farms, the results show the
estimated coefficient of absolute risk aversion vary from 0.0000023 to
0.000055. Average relative risk aversion coefficient and proportional risk
premium (PRP) were 2.9 and 1735000 Rials respectively; this indicates that
most farmers in the region are more Risk aversion. Our finding showed that
the more risk averse the farmer is, the higher will the. PRP be. The results of
the study showed that risk aversion had a negative effect on Total Factor
Productivity. therefore, reducing the severity of risk and loss and improving
risk management skills, increase total factor productivity. In addition, results
indicate that regional factors such as cultivation habits, work culture and
institutional factors have significant and considerable effects on total factor
productivity. According to the results of current study, education, experience,
farm size, family size, participate in extension programs, ownership and
facilities are the most effective methods to improve total factor productivity
of crops. The impact of socio-economic characteristics on risk aversion and
risk taking of farmers were also evaluated in this study. Results show that the
income, education, participate in extension programs and cropping
diversification had negative effects on farmers' risk aversion. Also, income,
education, family size and farm size had a positive impact on farmers' risk
taking. The results showed that the factors affecting risk aversion and risktaking are not symmetric. This means that any factor that increases the
severity of risk aversion does not necessarily reduce the risk taking.
Suggestion
Therefore, in order to improve total factor productivity, it is recommended
to reduce the coefficient of risk aversion using insurance development and
investment in agricultural commodities. Farmer experience has had a positive
effect on TFP, so the necessary training should be provided through extension
programs to transfer their experience to inexperienced farmers. Given the
positive relationship between education and TFP, it should be planned that
agricultural graduates be employed in the production sector that it can be done
by assignment agricultural lands in cooperatives form or this can be done by
supervising on production by experts.
JEL Classification: D24, D81, C02, C43.
Keywords: Fare-Primont index, Quadratic risk programming, Risk aversion
coefficient, Sarab, Total factor productivity.

