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چکیده
کشاورزی همواره فعالیتی سرشار از مخاطره بوده و امروزه بهویژه در کشورهای درحالتوسعه؛ انعقاد قراردادها در
افزایش انگیزه تولید کشاورزان بسیار مؤثر است .اما نکتهای که در اغلب قراردادها موجود است این است که اغلب
کشاورزان به خاطر دستیابی سریعتر به درآمد محصول فروختهشده؛ ناچار به دور زدن قرارداد و یا واگذاری
محصول به گروههای دیگر قراردادی میشوند .در این بررسی سعی شده تا به ارزیابی عاملهای موثر بر انعقاد و
اجرای قراردادهای کشاورزی و همچنین درآمدهای ردوبدلشده بین گروههای مختلف قراردادی در میان
کشاورزان گوجهفرنگیکار استان کرمانشاه در سال  7931پرداخته شود .نمونه موردبررسی از طریق فرمول کوکران
برابر  751کشاورز گوجهکار در دشت کرمانشاه بود و پرسشنامهها از هر کشاورز به صورت مصاحبه چهرهبهچهره
تکمیل شد .با توجه به تقسیمبندی متغیر وابسته به سه نوع قرارداد مکتوب ،شفاهی و بدون قرارداد؛ الگوی
رگرسیون چندگانه و برای سنجش درآمدهای ردوبدلشده در بین گروههای مختلف قراردادی ،رهیافت سویچینگ
رگرسیون به کار برده شد .نتایج تحقیق جدا از اثرگذاریهای متفاوت متغیرهای بهکار بردهشده بر گروههای
موردبررسی؛ نشان داد که گروه کشاورزان دارای قرارداد مکتوب و بدون قرارداد ،به ترتیب  93و  94درصد از
درآمد خویش را با واگذاری و ردوبدلکردن محصول خود به گروه دیگر دریافت میکنند .همچنین کشاورزان
دارای قرارداد شفاهی و بدون قرارداد نیز به ترتیب  94و  54درصد از درآمد را از سویچکردن محصول خود دریافت
میکنند.
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مقدمه
فعیل نهی شایزر ،ب علن یرزشیر داشتن بی فعیل نهی ،نن هموار همرا بی اخیطر های ،
برا شایزر،ان ایان .در ا ان فعیل انهای؛ اناوا اخایطر های طب عا ،اجتمایع ،اقتصاید
دینب دین هم ا،دهان ز اوقع نهی آی بپذ ر را برا تول نشااانگین فاراهم اا،آزرد.
نت ج ا ن شکاانگ ،ز آی بپذ ر ن ز درنهی ن ب ب،ثبیت ،در درآانهی ااجر ا،شود .گاا ن
ب،ثبیت،هی ن ز برا شایزر،ان خارد پای دارا اهم ان ب ااتر ایان  ،ارا شا ا ان دیات ا،
شایزر،ان ش بخش اهم ،ا ،تول نشاانگین بخش شایزر ،را تاک ل اا،دهاان؛ تاوان اایل،
احنزدتر برخوردارنن .ا ،یو د گر ا ن دیات ا ،شاایزر،ان در دزر تول نشاین هما دار ا،
خود را در فرا ان تول ن ب شیر ا،گ رنن ز در ا ن ا ین گیه ،رزب رزشنن بای شمتار ن آیا ب ز
 ،ین امکا احتمیل دارد ،ننگ ،آنین را بی ااکل ب اتر رزبا رز یای،د (شوپای  ،ز فردزیا،
 .)1831اارز ،قراردادهی شایزر ،در ب اتر شاورهی جهین ب عاوان ابزار اهام در جهان
رز یرز  ،بی اخیطر هی ز هم ا ن اطم اینخیطر شایزر ،ز تضم ن ق من احصول نقاشآفر اا،
ا،شاان ش البت ایاتاید ا ،ا ان ابازار در شااورهی درحایلتویاع رزنان فزا اان تار دارد
(قمبرعل ،ز همکیران  .)1831گسترش قراردادهی ایه ن شایزر ،را بی تعیالهی یی،نن ب ن
شایزر،ان ز طرفهی قرارداد اربوط تغ ر ا،دهن (قرباین ،ز همکایران  .)1831ذشار ا ان
نکت ا ی،ا ایاان ش ا اعااای لغااو قراردادهاای عباایر ایاان ا ،هرگون ا عهاان ز پ مااین ب ا ن
تول نشاانگین ز خر ناران ش بی ست ،در ک ،این اقرر (،این آت )،ابیلغشین را در یفن شااان
ز هم ن اار ن ز بیعث شن این ش قراردادهی شایزر ،ب طور فزا ان ا یود خارد فرزشاین
را در شاورهی درحیلتویع افزا ش دهن (.)Harwood, 1999
در ده هی گذشت قراردادهی شایزر ،در ب ن اقتصیدهی ابتا ،بار شاایزر ،بسا یر را ا
شن این ( .)Glover, 1984; Nguyen et .al, 2015با ذاتا گساترش انعقاید قراردادهای
شایزر ،ا ،ا ن ح ث اهم ن دارد ش تقیضی برا احصوی (تول نا ) شایزر ،بای توجا با
افزا ش درآان ز رشن جمع ن ز هم ا ن ارتقی بهر زر ز شایرا  ،شاایزر ،بای با شایر باردن
فایزر هی پ ارفت ز ب رز ،شایزر ،افزا ش ا ،یبان ( .)Barrett et .al, 2012قراردادهای
شایزر ،ش ک توافق ب ن شایزر ،ز شرشن این بخا ،ا ،ی یینهی تویاع شاایزر ،را
ترز ا،دهان .بیا نحیل هموار ا ن نگرانا ،ن از زجاود دارد شا آ ای شاایزر،ان شوگاکتار
ا،توانان ا ،ا ن را ز رزشهی بهر اان شونن ای خ ار ( .)Ton et .al, 2018ب ااتر شااورهی
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فق ر درحیل تویع دارا تول نشاانگین شوگک شایزر ،هستان ز ا ن اار اوجب ا،شود شا
رفی آن هی با انعقاید قراردادهای ااجار شاود .ا ،یاو د گار ا ان فزا اانگ ،قراردادهای توجا
ی یینگذاران را ب خود جلب ا،شان ( .)Nguyen et .al, 2015ادب ی اوجود بر یفتا های
اتایقض ،گسترش یفت انن .اقتصیدهی ی یی ،هم ب ین ا،دارنن ش خرد فرزشین هماوار بای
بستن قراردادهی ضع ف بی تعیزن،های رزبا رز هساتان ( .)Grosh, 1994; Little, 1994البتا
خرد فرزشین برا گ ر شنن بر ا ن ضعف ز در رایاتی بهباود رفای احنزدشاین تحر اک با
انعقید قراردادهی شایزر ،ا،شونن ( Merry et .al, 2004; Sivramkrishna & Jyotishi,
.)2008
در ا ن ا ین ن ز پ مینشیرهی  ،ش قرارداد ا،باننن امکن این ا ،تول نشاانگین بازر ب ااتر
حمی ن شاان ز تول نشاانگین شوگاک در ا ان ا این با حیشا ب یفتاان ( Little & Watts,
 .)1994; Singh, 2002; Dev & Rao, 2005اثرگذار هی ااا ،خیرج ،ن ز امکان ایان
ب ا ن دل ل پن نار شونن (.)Welsh, 2009
بایبرا ن بر ابای تعر ف هی بیی ز بی توج ب اهم ان قراردادهای شاایزر ،بارا تول انا
شایزر ،؛ ا ن برری ،درصند این تای با ار ،ایب ،عیاالهای ااوثر بار پاذ رش قراردادهای
شایزر( ،ی دیت اوجود قرارداد شیال قرادادهای اکتاو قراردادهای شاایه ،بانزن
قرارداد) برا شایزر،ان گوج فرنگ،شیر در شراینای در ط ،ییل ،راع 1831 ،بپردا،د .افاززن
بر ا ن ا ن برری ،یاع ،شارد ایان تای با تاناخل درآاان گارز های قارارداد اختلاف
گوج شیران ایتین ن ز بی ایتاید ا ،ره یفن یو ا رگری ون بپردا،د .در زاقع؛ اهم ان ا ان
برری ،ا ،آنجی  ،این ش هموار شایزر،ان گوج شیر تحن قوان ن قرارداد عمل نما،شااان ز
هم ا یع ،دارنن تی اقنار ا ،احصول خود را تویط را هی د گر (بی،ار آ،اد ز دیین اوجود
در ااطق ) ب فرزش بریینان تی اقانار ا ،درآاان را یار عتار در یفان شارد ز بای ا ان رزش
هز ا هی عمل ی ،راع ،ز گی آ ز ادزا ب شیرگرفت را بپردا،نن .در ا ن برری ،بای توجا با
فراول شوشران ا 151 ،شایزر ،گوج شیر شراینای پریاایا ته شن ز ا ،هر شایزر ،اصایحب
گهر ب گهر صور گرفن .بایبرا ن هنف اصل ،ا ن برری ،ار ،یب ،عیالهی اوثر بار پاذ رش
انوا قراردادهی تویط شاایزر،ان گوجا شایر شرایناای ز هم اا ن یااجش تاناخل درآاان
گرز هی اختلف قرارداد بی همن گر این.
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 .2چارچوب نظری و پیشینه تحقیق
درحیل،ش تایقض در رفی امکن این قیبل حل بیشن ااای بی سات ،ب این شاود شا قراردادهای
شایزر ،ب طور اعمول در رایتی بهبود رفی ب شیر گرفت ا،شاود ز ا ،یاو  ،د گار ب ااتر
تول نشااانگین شاایزر ،هام خارد پای هساتان ( & Simmons et .al, 2005; Bolwig
Gibbon, 2009; Miyata et .al, 2009; Bellemare, 2012; Bellemare & Novak,
 .)2015ا ن رز ک پن ن ذات ،این  ،ارا بای،ار تویاط عرضا فارازان خارد پیهای  ،شا بای

ق منهی تول ن اتایب رزب رز این ز در ا ن صور قراردادهی امکن این در صورت ،ظهور
پ نا شاان ش ق من قرارداد ب انانا ،شاود شا انگ از ی،ا را در تول نشااانگین خارد پای
افزا ش دهن .ا ،یو د گر تول نشاانگین بزر ن ز بی توان ناوذ ش در بی،ار دارنن ق منهای
قرارداد را تحن تأث ر قرار ا،دهان ش البت ا ن ناوذ ز تاوان تول نشااانگین بازر با علان
صرف هی اقتصید حیصل ا ،اق یس ز ن ز شمتر بودن هز اا تول نشاین (بای توجا با یاط
تول ن) این .ا،ا ن رز رفی تول نشاانگین خرد پای امکان ایان رز قراردادهای شاایزر ،در
جهن افزا ش عرض بای،ار اثار بگاذارد (( )Huang et .al, 2017هوانا  1ز همکایران .)1111
گیرگو نظر ب شیربرد شن در ا ن برری ،بر ا ن پی این ش شاایزر،ان ز تصام مگ ار
آنین بر انتخی نو قراردادهی؛ هموار در رایتی ب ا ا شاردن یاود بی،گاات ،ز شم اا شاردن
هز ا در ،این اوردنظر این .ا ن آلترنیت وهی قرارداد بی،ار ا،توانن در ی دیات قارارداد
اتایز شیال :قراردادهی اکتو  1قراردادهی شایه 8،ز بنزن قرارداد 1بیشن ( Key et .al,
.)2000; Ouma et .al, 2010; Ma & Abdulai, 2016
در ب اتر شاورهی تویع یفت شایزر،ان امکن این افززن بر انتخی ی ناو قارارداد بایی
قراردادهی د گر اینان قراردادهی خصوص ،قراردادهی تعیزن ،ز قراردادهای ترش با ،را در
انتخی هی این داشت بیشان ش در آن قراردادهی خصوص( ،باگی  +تول نشاان ) استق م با ن
تول نشاان احصول ز باگی خصوص ،رخ ا،دهن .قراردادهی تعیزن( ،تعیزن،هی  +تول نشااان )
در ااطق اوردبرری ،رزاج شمتر دارنن ز قراردادهی ترش ب( ،باگی  +تعایزن + ،تول نشااان )
ن ز ب گون ا این ش تعیزن،هی شایزر ،گانزگوهی خود را بای باگای های خصوصا ،ز ا،
یو د گر باگی هی خصوص ،ن ز بی شایزر،ان تول نشاان ب گانزگو ا،پردا،نن ( Huang et
1
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 .).al, 2017; Grosh, 1994بی توج ب ا اک هاو ،در ا اران؛ احصاوی شاایزر( ،همیناان
گوج فرنگ )،بنزن ی نو قراردادهی خصوص ،تعیزن ،ز ترش ب ،هستان لذا تحق ق ااوردنظر
شایزر،ان گوج شیر را تاهی در ی دیت اوجود (قراردادهی اکتو شاایه ،ز بانزن قارارداد)
برری ،شرد این .در ا ران تیشاون برری،هی قیبلتوجه ،رز انوا قراردادهی ز اثرگذار هی
آن بر تول نا ازرع داران صور نگرفت این ز تاهی ا،توان ب برری ،شعبین،اد ز همکایران
( )1831اشیر شرد .آنین در برری،هی خود رز عیاالهای ااثثر بار انعقاید قارارداد فارزش
گوج فرنگ ،در شهریتین ااهن پرداختان ز نتی آنین ناین داد شا فاراهم نماودن فاایزر ز
اطالعی ترز ج ،ی،ا جهن شان احصول شمک ب افازا ش احصاول ز درنهی ان شماک با
تأا ن نهیدهی اوردن ی ،شایزر،ان ب اتر ن توضا دهاانگ ،ز تایث ر را رز انعقاید قراردادهای
داشت انن .ی،ا ب یدآزر این ش در برری ،آنین تاهی بستن قرارداد ز نبستن قارارداد ار ،ایب،
شن این .در ا ن برری ،یع ،شن این ش شایزر،ان در یا دیات قارارداد اختلاف ز ا،
هم اهمتر ا اک تناخل گرز هی اختلف قرارداد ن ز برری ،شود ش در برریا ،شاعبین،اد
ز همکیران ( )1831ب آن اشیر ا نان این.
در برری،هی خیرج ،ن ز تحق قیت ،در ،ا ا قراردادهی انجیا شان ایان شا با شار آنهای
پرداخت ا،شود .تون 1ز همکیران ( )2018بی ایتاید ا ،تجز زتحل ل اتی  12نمون تجربا ،ا،
قرارداد شایزر ،در  18شاور درحیلتویع را برری ،شردنن .نتی آنین ناین داد ش قراردادهی
ب طور گسترد ا اتایز این ز بست هی اختلف قرارداد ارائ شان تویاط شارشنهای با
شایزر،ان.؛ ترش بهی اتایزت ،ا ،خنای بی اثرگذار هی با نسابن بایی ز ای شام درآاان را
ار ،یب ،شرد انن .هم ا ن یفت هی ناین داد ش ن ی ،ب برری،هی ب ااتر بارا اثرگاذار های
قیبل توج درآان در طول ،این این .راگسی 1ز همکیران ( )2018ن از احانزد نهای قارارداد
شایزر ،ب عاوان ک راهبرد برا شیهش تاگنیت ،در اورد طر هی ازرعا ذر در رار
رای را برری ،شردنن .تمرشز آن رز طر هی اختلف قرارداد در فق رتر ن ز نیشاایخت تار ن
ااطق رای برا احصول ذر بود .نتی آنین ناین داد ش ا ان طار های اختلاف قارارداد
ااجر ب بهبود پذ رش فایزر ز افزا ش تول ن ازرع داران ا،شود .هم اا ن ا ان طار های
قرارداد ذر بیعث همکیر بهتر بی،ار ز همیهاگ ،عرض ذر بیش ا ن ب صای ع پی ندیان
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را تأا ن ا،شان .ا ارا 1ز همکیران ( )2018ب گگونگ ،فارزش بارن ارگاین ک ،با صایحبین
خرد فرزش ،برا شاور هان پرداختان .برری،هی آنین در ،ا ا افزا ش تقیضای بارا بارن
بییمیت ،ارگین ک 1همرا بی اصالحی ی یی ،در تول ان ز قراردادهای شاایزر ،در هاان باود.
تحق ق آنین رز شایزر،ان خرد پای بارن شایر صاور گرفان ز نتای نااین داد شا تاأث ر
قراردادهی شایزر ،بر نگرشهی ر سک شاییی  ،شایزر،ان اتایز بود این.
هواناا ز هااو )2018( 8باا برریاا ،ق ماانگااذار قراردادهاای عرضاا یااوخن  ،ساات ،ز
تجز زتحل ل ی یینهی  ،سناح ط ،بی رز کرد شب یی ،پرداختان .دز گرز اوردبرریا،
در ا ن تحق ق شایزر،ان ز تول نشاانگین یوخن  ،ست ،بودنن .نتی شاب یای ،در تحق اق
ناین داد شا تصام مگ ار شاایزر،ان با عااوان ااار یاودآزر تلقا ،ز بای گاا ن راهبارد
ق منگذار تول نشاان یوخن  ،ست ،ا،توانان یاودآزر ب ااتر نسابن با ایاتاید ا،
ق من ثیبن ب دین آزرد 1 .ز همکیران ( )2018طراح ،قارارداد اتاییاب بارا ،نج ار
تأا ن یوخن  ،ست ،در گ ن را اوردبرری ،قرار دادنن .نتی آنین بای توجا با ا اکا انتظایر
ا،رفن افزا ش یود نیش ،ا ،تول نشاان یاوخن  ،سات ،ای شاایزر،ان بیشان؛ نااین داد شا
قراردادهی شایزر ،رفتیر تول ن ب شا،حن ز خرد تول ن شایزر،ان را اصال ا،شان .هم ا ن
یفت هی آنین گگونگ ،پ ید یی ،قراردادهی اتاییب برا دیت یب ،با عرضا پی انار ااواد
ازل شایزر ،تول ن یوخن  ،ست ،ز ،نج ر عرض پیرتو را برا ب همرا داشن.
گیتو 5ز همکیران ( )2017ب قراردادهی شایزر ،ز تویع اقتصید رزیاتی  ،بارا احصاول
رزرن پیلم در دزر ،این 1331-1111 ،برا ار ،یب ،ا ن اثرگاذار های پرداختاان .نتای آناین
ناین داد ش قراردادهی  ،ش برا شایزر،ان خرد پی ب خوب ،طراح ،شان انان اا،توانان بارا
بهبود درآان ز یود شایزر،ان خرد پی در تول ن رزرن پیلم؛ بس یر ااییب بیشن .هم اا ن نتای
گو ی ا ن باود شا اجارا قراردادهای دارا برتار های رزشان ز اثرگاذار های اساتق م ز
ر راستق م اقتصید در یط رزیتیهی ا ن شاور این .زان 2ز همکیران ( )2017با برریا،
ترج هی شایزر،ان برن شیر برا قرارداد عیدین در با ن 1بای ایاتاید ا ،شاواهن آ،ای اا،
1

Mishra
)Organic Basmati Rice (OBR
3
Huang & Hu
4
Ye
5
Gatto
6
Van
7
Benin
1
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پرداختان .نتی آنین ناین داد ش شایزر،ان ب طور اثبت ،ار،ش قراردادهی در نظر دارنن اای با
بستن قراردادهی داخل( ،ر ر دزلت )،رربن ب اتر دارنن  ،را ش شمتر درگ ر قوان ن اقررات،
برا انعقید ز تسو قرارداد ا،شونن .هم ا ن شایزر،ان برا بستن قرارداهای  ،شا با طاور
شیال شیربرد شود ش می  ،را ااع ا،شان؛ رربت ،ناین نم،دهان ز گرا ش شایزر،ان بار بساتن
قراردادهی  ،این ش ایتاید ا ،شود ش م ی  ،را بی احنزد ن در نظر ا،گ رد.
ز کول )2017( 1ب برری ،رابطا با ن قارارداد شاایزر ،ز با شایرگ ر ب ااتر ،اا نهای
شایزر ،برا احصول شایزر ،ی بزا ا ،در هان پرداخن .نتی ز ناین داد در حیل،
ش برخ ،ا ،خینواد های ا ،را ااایرشن اع اان خاود را بهباود بخاا ن بودنان طار عملا،
قراردادهی ب تقو ن نیبرابر در ا ین شایزر،ان شمک ا ،شان .ا ،یو د گر رابط های نایبرابر
ب ن باگی هی ز شایزر،ان یودهی شسبشن ا ،باگی هی ب شایزر،ان را دگیر انحراف اا،شاان ز
خینوارهی عضو قرارداد را ب دل ل بانه ،ا ،اجایر بهای ،اا ن تضاع ف اا،شاان .یایتوف 1ز
همکیران ( )2016بی ایتاید ا ،انعقید قراردادهی ب پذ رش ز نبود ،ا ا پاذ رش گغانرقاان با
عاوان ک بستر ب وگی ،برا  113شایزر،ان آلمین ،پرداختان .نتی آناین نااین داد شا انعقاید
قراردادهی برا احصول گغانرقان یبب شن ش دینشم دز یوا ا ،شایزر،ان تول ان ب وگای ،ا،
گغانرقان را ب عاوان ک جی گز ن ااییب برا احصول ذر انتخی شاان .هم ا ن یفت هی
ناین داد ش تجرب شایزر،ان پذ رش قرارداد را افزا ش نم،دهان .آببا  8ز همکایران ()2013
ن ز ا ،دی ل اصل ،انعقید قراردادهی را دیتری ،ب نهید هی اوردن ی ،ز شمکهی فایزران بارا
شایزر،ان دانسن.
 .3دادهها و روش تحقیق
ا ن تحق ق ا،لحیظ هنف ک تحق ق شیربرد بود ز ابزار تحق ق پریاایا بود این .جیاعا
آایر پژزهش شایزر،ان گوج شایر شرایناای ایان شا در یایل  1831اااغول با شیشان
احصول گوج فرنگ ،در شراینای بود انن .برا ا ن برری ،بی توج ب ا اک شمیر شیال اعضی
جیاع گوج شیران گ تویط جهید شایزر ،ایتین ز گ تویط پ مینکایران طارف قارارداد در
دین نبود ا ،فراول شوشران برا دیت یب ،ب نمون ا اطلو ایاتاید شان .فرااول شاوشران
نمون اطلو شایزر،ان را برا صان اااتر یاط  ،رشاان شاایزر،ان بای انحاراف اع ایر
1

Vicol
Sauthoff
3
Abebe
2
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( )1/81ز یط اطم این  35درصن ب شمیر  151شاایزر ،ایاتخراج شارد .1هم اا ن تمایا،
پریاایا هی ب صور تصیدف ،ز اصیحب گهر ب گهر ا ،شایزر،ان گردآزر گان.
اتغ ر زابست انوا قراردادهی ( ،اکتو شایه ،ز بنزن قرارداد) ش شایزر،ان گوج شایر ا ،آن
ایتاید ا،شردنن ز د گر اتغ رهی توض ح ،شیال جاس ن یط تحصا ال انانا ،خاینوار
داشتن زی ل نقل داشتن را ین ابزار ب رز ،ارتبیطیت ،یهم نسب ،احصاول در خاینوار یاط
 ،رشان اایرشن در آاو،ش د گر احصول شان شن زضع ن دیین در ااطق دیتریا،
ب اعتبیر فیصل تی بی،ار اقنار تول ن هر هکتایر ز درآاان ا ،فارزش احصاول اا،بیشاان شا در
جنزل 1؛ نو اتغ رهی ز هم ا ن خالص ا ا ،زضع ن آنهی ب ین شن این .ی،ا ب ایدآزر
این ش هم اتغ رهی اوردنظر در ا ن تحق ق بایبر نتی دز برری ،ای ز ابانی )2016( 1
ز هوان  8ز همکیران ( )2017ز ن ز بی توج اوقع ن جغراف ای  ،ااطقا اورداطیلعا با شایر
گرفت شن انن.
نتی جنزل  1ناین ا ،دهن ش ا ینگ ن ین نمون اوردبرری ،نز ان با  15یایل ایان ز
شمتر ن ز ب اتر ن عضو نمون ب ترت ب دارا  13ز  25ییل بود انن 31 .درصان ا ،شاایزر،ان
گوج شیر را اردان ز  13درصن را ،نین تاک ل داد این .یط تحصا ال نزد اک با  1یایل
بود این ز بییتر ن ا زان تحص ال شایزر،ان  12ییل تحص ل بود این .ا ینگ ن هر خینوار
 8/5نار ز ب اتر ن اننا ،خینوار ن ز  3نار بود این .نزد ک با  51درصان ا ،شاایزر،ان دارا
زی ل نقل ز  12درصن بنزن زی ل نقل ز هم ا ن  11درصن ا ،شایزر،ان دارا شیاپ وتر ز
ابزار ارتبیطیت ،ب رز ،بود انن.

 1بر ابای اابع ) Cochran (2007ز فراول بکیربرد شن :
t 2 .s 2
(1.96) 2 (0.31) 2

 150
2
2
d
)(0.05

n

Ma and Abdulai
Huang

2
3
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جدول ( )1توصیف متغیرهای کمی به کاربرده شده در تحقیق

Table 1- Describes Quantitative Variables used in Research
نو اتغ رهی

ا ینگ ن (انحراف
اع یر)

ا ا مم

ایشس مم

اتغ رهی اورد
برری،

ییل

(15/11 )11/31

13

25

ییلهی تحص ل

(1/81 )5/11

1

12

اننا ،خینوار

نار

(8/21 )1/18

1

3

یهم نسب ،احصول در
خینوار

ار،ش شل احصول ب شل درآان
خینوار ()%

(33/11 )5/12

31

33

یط  ،رشان

هکتیر

(1/31 )1/52

1/1

3/5

(1/11 )1/11

1

8

ین
یط تحص ال

اایرشن در آاو،ش

یدگ ر

شمیر ییعنهی

د گر احصول شان
شن

شمیر احصول ذشر شود

(1/12 )1/35

1

1

فیصل تی بی،ار فرزش

ش لواتر

(11/11 )11/11

15

25

اقنار تول ن هر هکتیر
(تن)

تن

(51/58 )3/51

11

15

درآان نیخیلص

بر حسب ا ل ون تواین

(21/15 )21/13

2/1

115/11

ادامه جدول ( )1توصیف متغیرهای کیفی به کاربرده شده در تحقیق
Continued Table 1- Describes Qualitative Variables used in Research
اتغ رهی اورد
برری،

نو
اتغ رهی

جاس ن

ارد=1؛ ،ن=1

زی ل نق ل

شخص1=،؛ ر رشخص1 =،

را ین

شخص1=،؛ ر رشخص1 =،

شغل یرپرین خینوار

ر رشایزر1= ،؛ ر ر = 1

زضع ن دیین در
ااطق

حضور در همین ااطق =1؛ ر ر =1

دیتری ،ب اعتبیر

نبود احنزد ن در دیتری1=،؛ ر ر = 1

اتغ ر زابست (نو
قراردادهی)
اابع :یفت هی تحق ق

قراردادهی اکتو

شایه ،ز بنزن قرارداد

درصن اوجود
 %31ارد
، %13ن
 % 58/31دارنن
 % 12/13ننارنن
 % 18/13دارنن
 % 52/51ننارنن
 % 53/18ر رشایزر،
 % 11/31شایزر،
 % 31حضور دارنن
 % 11حضور ننارنن
 % 11/18دارنن
 % 13/51ننارنن
 % 15اکتو
 % 81شایه،
 % 11بنزن قرارداد
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ا ینگ ن یهم نسب ،احصول در خینوار ش ار،ش شل احصول با شال درآاان خاینوار را نااین
ا،دهن برابر بی  33درصن ز شمتر ن ا زان یهم نسب ،احصول در خینوارهی اوردبرری ،برابر
بی  31درصن بود این .ا ینگ ن یط  ،رشان  1/31هکتیر ز شمتر ن ز ب ااتر ن ا ازان آن
ن ز برابر بی  1/1ز  3/5هکتایر باود ایان .حانزد  53درصان ا ،شاایزر،ان دارا شاغل اصال،
شایزر ،ز  11درصن ن ز شغل اصل ،ر رشایزر ،داشت انن .هم ا ن شالسهی ترز ج ،شا
تویط جهید شایزر ،برگزار ا ،شود افراد اوردبرری ،را ب طور ا ینگ ن ب اننا ،ک یایعن
اوردآاو،ش قرار داد این ز ب اتر ن آاو،ش ،ش افراد نمون داشت انن برابر بی  8یایعن باود
این .ب اتر ن شمیر احصویت ،ش شایزر ،گوج شیر افززن بار احصاول گوجا فرنگا ،شاایت
این  1احصول بود این .هم ا ن زضع ن دیین در ااطق ب گونا ا شا نزد اک با 31
درصن آنین در ااطق اوردبرری ،اوجودنن ز تاهی  11درصان در آن ااطقا های حضاور ننارنان.
حنزد  11درصن ا ،شایزر،ان ن ز دیتری ،ی،ا ب اعتبیرا دارنن .ا ینگ ن فیصل تی بی،ار فرزش
حنزد  11ش لواتر ز شمتر ن ز ب اتر ن اسیفن برا شایزر،ان نمون اوردبرریا ،با ترت اب
برابر بی  15ز  25ش لواتر بود این .ا ینگ ن تول ان هار هکتایر برابار بای  51تان ز شمتار ن ز
ب اتر ن تول ن ن ز ب ترت ب برابر بی  11ز  15تن در هکتیر بود این.
ا ینگ ن درآان نیخیلص برابر بی  21/1ا ل ون تواین ز شمتر ن ز ب ااتر ن درآاان نیخایلص ن از
برابر بی  2/1ز  115/1ا ل ون تواین بود این .ی،ا ب یدآزر این شا درآاان شاایزر،ان با
صور نیخیلص احییب شن این ز در ا ن ا زانهی درآان ؛ شایزر ،هاو ،هز ا عمل یت ،ز
ن رز شیر برداشن ز گی آ را پرداخن نکرد ایان .هم اا ن شاایزر،ان دارا قراردادهای
اکتو شایه ،ز بنزن قرارداد ب ترت ب برابر بی  81 15ز  12درصن این ش ناین ا،دهن در
نمون اوردبرری ،حنزد ن م ،ا ،جیاع اوردبرری ،دارا قرارداد اکتو هستان شا بای توجا
ب تضم نهی  ،ش شیرخین هی تول ن ر در ااطق ا جید شرد این بایبرا ن درصن ب اتر ا،
جیاع گوج شیران را ب یمن خود شاینن این ش دزر ا ،انتظیر نم،بیشن .هم ا ن بای توجا
ب ر سک فرزشنرفتن احصول گوج در هاگیا برداشن درصن شمتار ا ،نمونا اوردبرریا،
( 12درصن) در گرز شایزر،ان بنزن قرارداد قرار دارنن.
نکت ا ش دربیر نو قراردادهی بی ن اشیر شرد ا ن این ش در قراردادهی اکتو ق منهای
اصو ز تضم نشن شیرخین خر نار برابر بی  111تواین ب ا،ا هر ش لوگرا گوج فرنگ ،این.
بایبرا ن شایزر،ان در ا ن گرز قرارداد شتب ،ا ،باننان شا احصولااین را بانزن تحانتاأث ر
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قرارگرفتن ا ،د گر بی،ارهی در هاگیا برداشن ب شیرخین خر نار بی ق من اوردنظر تحو ل دهان.
ی،ا ب یدآزر این ش شایزر،ان در ا ن گرز قرارداد ن ز الزا ب ایتاید باذر ته ا شان
تویط شیرخین خر نار هستان ز شایزر،ان پ ش ا ،شیشان احصاول؛ باذر خاو ش را در یفان
ا،شاان .1گرز شایزر،ان بی قراردادهی شایه ،گرزه ،هستان ش تویط باگای های د گار با
فرزش احصول بی ق من پی نتر اای ان ،این زار ز شمتر ا ،گرز اکتاو ترر اب اا،شاونن.
قراردادهی شایه ،ب طور اعمول تویط تعایزن ،های رزیاتی  ،ز جهاید شاایزر ،با صاور
شایه ،ایب ن شایزر،ان بست ا،شود ز ی پ ش ا ،شیشن گوج فرنگ ،بی تمیس حیصلشردن بای
شایزر،ان؛ بذر گوج را ب آنین فرزخت ز ا ،آنین ب صور شایه ،ز ی ل سنشردن اییا ،آنین
خوایت ا،شود ش احصول خاود را هاگایا برداشان با باگای ااوردنظر تحو ال دهاان .ااای
شایزر،ان بنزن قرارداد امکن این بذر گوج را در بی،ار آ،اد ته شاان ز ا ،یو د گر هاگیا
برداشن احصول ن ز در تع ن ق من آن انعطیفپذ ر باییتر نسابن با د گار گارز های
قرارداد داشت بیشان .بر هم ن ابای اگر احصول گوج دگیر شمآب ،تاش ب میر ز هر گونا
اخیطر هی د گر امکن این هاگیا برداشن ق من آن دگیر نویین شاود ز شاایزر،ان ،شا
ر سکپذ ر هستان ا ،ا ن نویینهی ااتاع ی اتضرر شونن .بایبرا ن شایزر،ان گرز بنزن قرارداد
را ارلب شایزر،ان ر سکپذ ر تاک ل ا،دهان ش درصند در یفان یار عتار درآاان حیصال
هستان .ی،ا ب یدآزر این ش شایزر،ان بنزن قرارداد ا ،آنجی  ،ش ب اتر احصول خاود را
ا ،طر ق دیین اوجود در ااطق ب فرزش ا،ریینان؛ امکن این احصول را ب ق مان شمتار
اای بی در یفن نقن درآان ب فرزش بریینان .بایبرا ن هماوار دیات یب ،یار ع با حجام بایی
درآان احصول فرزخت شن گوج در ب ن شایزر،ان در گرز هی بنزن قرارداد ب اتر ا ،قارارداد
شایه ،ز در گرز شایزر،ان بی قرارداد شایه ،ن ز ب اتر ا ،قرارداد اکتو این.
اارز ،نیشیرا  ،انلهی خط ،در برآزرد انلهی ش اتغ ر زابست آن ب صور گاان پییاخ،
این پژزهاگران را ب ایتاید ا ،انل هی رگری ون اوهوا ،یوق داد این .ا ن انلهی ی بی
پییخ دزتی  ،ز ی بی پییخ گانگینا هساتان شا در اانل های رگریا ون ،گسسات بای پییاخ
گانگین پییخهی ی ایه ن ترت ب ،ز ی ایه ن ر ر ترت با ،دارنان ( ;Newman et .al, 2018

 1ب هر شایزر ،ن ز ک شن رهگ ر داد ا،شود ش حیز ز ژگ،هی فرد ز شمیر حسی شایزر ،این ز بر ابای ا ن
شن رهگ ر هاگیا تحو ل احصول ب شیرخین تایژ احصول تویط اسئول بییکول زارد ییاین ا،شود ز درآان احصول ب
صور اقسیط ،برا شایزر ،زار ز ا،شود.
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 .)Wang et .al, 2017در ا ن پژزهش ب ن پییخهی گانگین ترت ب ،زجود نناشت ز ا ،اانل
یج ن گانگین  1برا تحل ل عیالهی اثثر در انتخی ناو قراردادهای شاایزر ،احصاول
گوج فرنگ ،ایتاید شن این .انل رگری ون یج ن گانگین تعم م انل رگری ون یج ان
یید (دزگین ) این ش در آن اتغ ر زابست ب ش ا ،دز حیلن ب خود گرفت ز ترت ب خیص ،ن ز
ب ن گز ا هی انتخیب ،زجود ننارد (.)Newman et .al, 2018
در انل یج ن گانجمل ا ایناان یج ان یاید تاسا ر ضار بهای اتغ رهای توضا ح،
ب صور استق م انجیا نم،شود ز برا ا ن ااظور ا ،اثر نهی  ،اتغ رهای توضا ح ،ایاتاید
ا،شود ( .)Fountas et .al, 2017گاین  yاتغ ر زابست بی  jپ یان عند بیشن طبقا های ا،
 1تی  jشمیر گاذار اا ،شاود ااای فارر بار آن ایان شا ترت با ،با ن آنهای زجاود نانارد.
گاین

)  pr ( y  m x iاحتمیل اایهن پ یان  mبی توجا با xiهای اااخص بیشان اانل

احتمیل برا  yب صور رابط ( )1خواهان باود( )Sandoval & Wang, 2016( 1یاانزال ز
زان .)1112 8
) exp(x i  m
() 1
Pr( y i  m x i )  J
)  j 1 exp(x i  j
ا،توان  MNLM1ی انل یج ن گانگین را ب شکل انل ،بی نسبن برتر  5بسط داد .در
ا ن حیلن نسبن برتر پ یان  mدر برابر پ یان  nبی توج ب xiهی ااخص ش بی ) m n (x i
ناین داد ا،شود ب صور رابط  1این.
) Pr( yi  m xi ) exp( xi  m
() 1
m n ( xi ) 

) exp( xi  m   n 
) Pr( yi  n xi ) exp( xi  n
بی گرفتن لگیر تم ا ،رابط فوق اعیدل نسبن برتر ب صور  ،ر تبن ل ا،شود:
) ln m n (x i )  x i ( m  n
() 8
تایز ب ن )  (m  nاغی ر  1نیا ن ا،شود ش اثر  xرا رز یج ن پ یان  mدر برابر
پ یان  nناین ا،دهن .در ا ن انل ا،توان اثرگذار هی جزئ ،را ب صور رابط ( )1احییب
شرد (.)Sandoval & Wang, 2016
1

Multinomial Logit
)Scott Long, J. (1997
8
Sandoval & Wang
4
Multinomial Logit Model
5
Odds model
2
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() 1

x (  m   n ) x  m x  n


  km   kn
x k
x k
x k



)  ln m n (x i
x k

ش تاس ر آن ن ز ب ا ن شکل این ش ب ا،ا ک زاحن تغ ر در  x kانتظیر بر آن این ش
یج ن پ یان  mدر برابر پ یان  nبی ثیبن بودن د گر عیالهی ب اننا km  kn ،زاحن تغ ر
شان .گاین برا شاییی  ،انل فرر شا م  1  0این خواه م داشن:
ln m 1 (x i )  x i ( m  1 )  x i m
() 5
ا،ا نرز   kmاثر تغ ر در  x kرز یج ن پ یان  mدر اقی س بی پ یان  1این .بی بهر گ ر ا،
رزش حناشثر دریتامی  ،ا،توان برآزردهی اربوط ب فرایاج هی اجهول انل را احییب
شرد .تیبع دریتامی  ،ب صور  ،ر این:
N
J
) exp(x i  m
L (  2 ,..., J y, X i )   Pi   
J
) exp(x i J
i 1
m 1 y  m 
() 2
j 1
i

بی گرفتن لگیر تم ا ،ا ن عبیر اعیدل لگیر تم دریتامی  ،ب دین ا،آ ن ش ا،توان آن را بی
رزشهی عند برا احییب اقید ر  هی ب ا ا شرد .برا برآزرد انلهی ا ،نراافزار
 STATA14ایتاید شن این .ک ،ا ،فرض هی اهم ،ش در انل یج ن گانگین بی ن
اورد آ،اون قرار گ رد بی عاوان ایتقالل گز ا هی نیاربوط (  ) IIAاین ( & Sandoval
.)Wang, 2016
) Pr( y i  m x i
() 1
) exp(x i   m   n 
) Pr( y i  n x i

در اعیدل بیی ا ن فرر ب ا ن اعایین ش نسبنهی برتر هر پ یان ب د گر پ یانهی
ی حیلنهی امکن ارتبیط ننارد .ب عبیر د گر اضیف ی حذف ک پ یان رز نسبن برتر
پ یانهی بیق،اینن اثرگذار ن سن .برا برری ،فرض  IIAدز آ،اون زجود دارد .هییمن ز
اک فیدن ( ) 1331آ،اون نو هییمن را پ ااهید شرد ز اک فیدن تی ز تر ن ()1312
آ،اون تقر ب ،نسبن دریتامی  1) LR ( ،را پ ااهید شردنن ش تویط ایمیل ز ها یئو
( )1335بهبود پ نا شرد .اقید ر اعایدار ( Hآایر هییمن) نایندهان آن این ش فرر IIA
نقض شن این ( .)Sandoval & Wang, 2016; Scott Long, 1997فرر د گر ش در
انل یج ن گانگین ا،بی سن اننظر قرار گ رد فرر ترش ب طبق این ز بی آ،اونهی
contrast
Likelihood Ratio Tests

1
2
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نسبن دریتامی  ،ز زالن آ،اون ا،شونن .ا ن فرر ب ین ا،شان گاین ه چشناا ا ،اتغ رهی
توض ح ،رز نسبن برتر طبق  mدر اقیبل طبق  nاثرگذار نبیشن گات ا،شود ش
طبق هی  mز  nر رقیبل جنایی ،هستان؛ ب عبیرت ،قیبل ن ترش ب را دارنن ( & Sandoval
.)Wang, 2016
در نهی ن بی توج ب تعر فهی بیی ا،توان برا ی گرز قرارداد شایزر،ان در ا ن تحق ق
اعیدل ب صور رابط ( )3تعر ف ا،شود:
1
)( 3

 eX 
)( 2

() 3

)( 3

 eX 
)( 3

)( 3

 eX 

)X  ( 2

1 e

eX 
)( 2

1 eX 

eX 
)( 2

1 eX 

Pr( y  1) 
Pr( y  2) 
Pr( y  3) 

ش هر بیر ک ،ا ،گرز هی برری ،ا،شونن ز د گر اتغ رهی  ،ش در آری ،قسمن یوا زارد
شننن اتغ رهی توض ح ،در اعیدل هی هستان.
سویچینگ رگرسیون
هم لتون )1994( 1ب ین ا،شان ش بس یر ا ،اتغ رهی ب طور گامگ ر ا،توانان رز
همن گر اثر بگذارنن ز ا ،ا ن جهن بی هم د گر بس یر اتایز هستان ز ا ،یو  ،د گر ا ن
تایز هی ا،توانان رژ مهی ی زضع نهی اتایزت ،را برا اتغ ر ا جید شاان ( Klingelhöfer
 .)& Sun, 2018گاین تغ ر رژ م در برری ،اثرگذار ز فرآ ان اتغ ر اوردنظر نید ن
گرفت شود نتی دارا تورش ا،شونن (صمن ز بهلول .)1831 ،الگوهی یو ا انتقیل
ب ن رژ مهی را برری ،ا،شاان ( )Kim & Bhattacharya, 2009ز ا ،برتر هی ا ن الگو ا ن
این ش نخسن ا اک اطالعی اقنایت ،شمتر نسبن ب د گر الگوهی د گر ن ی ،دارد؛ ضمن
ا اک تیبع انتقیل در ا ن الگو ب راحت ،بی ایتاید ا ،داد هی برآزرد ا،شود ز تغ ر در رژ م
ب طور درزن،ا تع ن ا،شود ( ;Zhipeng & Shenghong, 2017
الگو یو ا
.)Deschamps, 2008
در ا ن برری ،ار،شهی اایهن شن ا ،اتغ ر زابست ب صور پاهین ا ،ک ،ا ،دز رژ م
د گر ن ز فراهم ا،شود .ا ن ار،ش نیشایخت این ز ا ،یو د گر هم در ا ن حیلنهی ک رژ م
Hamilton

1
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(حیلن) تحن تأث ر رژ مهی د گر قرار ا،گ رد .در ا ن برری ،ن ز اعیدل هی ب صور رژ مهی
دزگین طبق بان شن انن ش بر ابای برری ،آراز اناشاین 1ز همکیران ( )2018ز لوشا ن ز
یجی ی )2004( 1برا هر رژ م اوردبرری ،رابط ( )3برقرار این:
γ  Zi ³ u i
γ Zi < u i

() 3

if
if

lnI1i = β1X1i + u1i
lnI 2i = β2 X 2i + u 2i

1:

Regime

2:

Regime

I*i = δ(lnI1i - lnI 2i ) + Zi γ + u i

ش در آن  I*iتبن ل ب ک اتغ ر پاهین 8شن ش تیبع ،ا ،اتغ رهی توض ح ،ب شیربرد شن
این ز  lnI jiن ز درآان شایزر i ،در گرز قرارداد j؛ ز  Ziن ز بردار ز ژگ،هی تأث رگذار بر
رز دیت هی قرارداد را ااخص ا،شان Xi .هم بردار ز ژگ،هی فرد اثرگذار بر رز
درآان شایزر،ان را ناین ا،دهن ز  β2 β1ز  γبردار فرایاج هی ز uiهی ن ز جمل هی خطی
هر اعیدل هستان .اتغ ر درآان نیخیلص  Iiش ب صور اتغ ر پاهین دزبخا ،در آان این ب
ش و رابط ( )11تعر ف ا،شود:
if
I*i > 0
otherwise

()11
صور

در اعیدل شل ،ن ز ایتر س شوزار ینس آنهی ب
(:)Aravindakshan et .al, 2018; Kim, 2008

رابط

( )11تعر ف ا،شود

 1u 

 2u 

()11

Ii = 1
Ii = 0

1 

 12
 22

 12





برآزرد حناشثر دریتامی  1،اعیدل هی ( )3ز ( )11برا انتخی درین ز بنزن ار ب اعیدل
یو چشن ب شیر برد ا،شود ز ب صور رابط ( )11تعر ف ا،شونن:

) L( 1 ,  2 ,  12 ,  22 ,  1u ,  2 u

()11

1 I i

i

 Zi
  
    g (yi  1 X1i , u i ) du i    f(yi   2 X 2i , u i ) du i 



 
 
 Zi


I

1

Aravindakshan
Lokshin & Sajaia
8
latent variable
1
maximum likelihood
1
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ش در آن برآزرد حناشثر دریامی  ،ب برآزرد ضر بهی یی،گیر ر رهمزاین دین خواهن
یفن اگرگ تخم ن ا ن الگو (یو ا ) بی حناشثر دریتامی  ،بس یر پ ن این.1
 .4نتایج و بحث
در آری ،فرر ترش ب شردن گرز هی اتغ ر زابست بی ایتاید ا ،آ،اونهی زالن ز دریتامی ،
آ،اون ز ار ،یب 1،شن این ش نتی آن برا ی گرز قرارداد در جنزل  1ارائ شن این.
اتغ ر زابست ب ی گرز تقس مشن ش گرز ازل قراردادهی اکتو گرز دزا قراردادهی
شایه ،ز گرز یوا شایزر،ان بنزن قرارداد را شیال ا،شود .فرر  H0در هر دز آ،اون
ترش ب شنن هر دز گرز ب صور دزب دز این .بی توج ب اقید ر هر دز آایر ا،توان نت ج
گرفن ش نم،توان ه چ شناا ا ،گرز هی قرارداد را در هر ارحل ترش ب شرد؛ ب عبیرت،
فرر  H0برا هر دز آ،اون رد ا،شود.
جدول ( )2آزمون ترکیب گروههای موردبررسی

Table 2. Test Composition of Groups
نو
آ،اون

جی گز نهی تسن
شن

آایر گ ،دز

درج آ،اد

P>chi2

Wald
tests

1
1
1

1
8
8

11/115
13/121
11/331

3
3
3

1/113
1/111
1/111

LR
tests

1
1
1

1
8
8

12/335
15/181
13/512

3
3
3

1/181
1/151
1/111

اابع :یفت هی تحق ق

آ،اون اهم د گر ش در یج ن گانجمل ا بی ن ب آن توج شرد آ،اون یاجش ایتقالل
گز ا هی نیارتبط این ش بی ایتاید ا ،آ،اون ها یئو 8ن ز یاجش شود ش نتی ا ن آ،اون
برا قراردادهی اختلف در جنزل  8ارائ شن این .بر ا ن ابای اقنار آایر ها یئو برا
گرز هی قرارداد بر ابای نتی اوجود در جنزل  8ب،اعای بود ز فرر ایتقالل گز ا هی
نیارتبط پذ رفت ا،شود.

 1ی،ا ب یدآزر این ش ک ،د گر ا ،رزشهی برآزرد الگوهی یو ب ایتاید ا ،رزش حناقل اربعی اعمول ،این ش در ا ن تحق ق بی توج ب
قرار گرفتن اتغ ر زابست درآاننیخیلص در دیت دزتی ،هی رزش حناشثر دریتامی  ،ب شیر برد شن این.
 1نتی آ،اون همخط ،ب ن اتغ رهی توض ح ،ن ز ناین داد ش در ب ن اتغ رهی توض ح ،ب شیربرد شن در تحق ق همخط ،زجود ننارد ش در
قسمن پ وین آزرد شن این.
3
Hsiao Tests
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جدول ( )3آزمون سنجش استقالل گزینههای نامرتبط ()IIA
Table 3- Test IIA
گرز
حذفشن

)lnL(full

)lnL(omit

chi2

df

P>chi2

تأ ن

1

-11/111

-11/111

3/131

3

1/153

برا Ho

1

-18/331

-13/133

3/835

3

1/118

برا Ho

اابع :یفت هی تحق ق

در برآزرد انل یج ن گانجمل ا انتخی گرز پی دارا اهم ن این .نراافزار STATA
گرزه ،ش ب اتر ن فرازان ،را داشت بیشن ب عاوان گرز پی در نظر ا،گ رد اای در ا ن
پژزهش گرز پی را بر ابای هنف پژزهش برا گرز شایزر،ان بنزن قررارداد در نظر گرفت
شن تی احتمیل برتر قراردادهی د گر نسبن ب آن ان نظر قرار گ رد .نتی انل یج ن
گانگین برا هر ک ا ،گرز هی قرارداد اکتو ز شایه ،ب ترت ب در جنزل  1گزارش
شن این .ضر بهی برآزرد شن در ا ن جنزلهی تاهی برا اثرگذار اتغ رهی استقل بر
نو قراردادهی را ناین ا،دهن درحیل ،ش نسبن احتمیل نسب ،ا زان تغ ر نسبن احتمیل
هر ک ا ،گرز هی را در اقی س بی گرز بنزن قرارداد (گرز پی ی ارجع) را ب ا،ا تغ ر در
اتغ رهی توض ح ،ناین ا،دهن.
بای بر نتی جنزل  1اتغ ر یط تحص ال (بر حسب ییل) ب ترت ب در یط  1ز 11
درصن؛ تیث ر ااا ،ز اعایدار بر گرز شایزر،ان بی قراردادهی اکتو ز قراردادهی شایه،
دارنن .تیث ر ا ن اتغ ر بن ن صور این ش ب ا،ا افزا ش ک ییل در ا زان تحص ال
شایزر،ان گوج شیر؛ احتمیل قرارگ ر شایزر،ان در گرز بی قراردادهی اکتو ز شایه،
نسبن ب گرز شایزر،ان بنزن قرارداد (گرز ارجع) شیهش خواهن یفن .ب ب ین د گر
شایزر،ان در ا ن دز گرز بی افزا ش یط تحص ال خود؛ ب نبستن قرارداد بی شرشنهی
خر نار ترر ب ا،شونن .علن ا ن اار قرارگ ر بهتر شایزر،ان تحص لشرد تر در اح ط
ااییب بی،ار ز آشای  ،بهتر بی اوقع نهی بی،ار احصول برا فرزش ااییب ز در یفن ب هاگیا
ابلغ (ترج نقن شمتر ب نس ب اتر) این.
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جدول ( )4نتایج مدل الجیت چندگانه برای کشاورزان گوجهکار دشت کرمانشاه

Table 4- Logit Model Results for Tomato Farmers in Kermanshah Plain
گرز هی
اوردبرری،

گرز
قراردادهی
اکتو

اتغ رهی
ین
یط تحص ال
اننا ،خینوار
زی ل نقل

1/1121

1/1131

1/11

1/111

-1/1218

1/1138

-8/11

***1/111

-1/1813

1/1252

-1/11

**1/182

1/1821

1/1811

1/12

1/311

را ین

-1/1811

1/1113

-1/38

*1/158

-1/1113

1/1111

-5/21

***1/111

1/1111

1/1111

1/12

1/313

-1/1155

1/1811

-8/11

***1/111

یهم نسب،
احصول در خینوار ()%
یط  ،رشان
شغل یرپرین
خینوار
اایرشن در
آاو،ش
د گر احصول
شان شن
زضع ن دیین در
ااطق
دیتری ،ب اعتبیر
فیصل تی بی،ار
اقنار تول ن هر
هکتیر (تن)
درآان ا ،احصول
عرر ا ،ابنا

-1/1112

1/1311

-1/13

**1/113

-1/1183

1/1182

-1/31

1/851

-1/1512

1/8111

-8/31

***1/111

1/8138

1/1133

1/22

*1/131

-1/1131

1/1131

-1/11

1/135

-1/1115

1/1111

-8/28

***1/111

-1/5112

1/3158

-8/18

***1/111

11/1158

1/1138

1/21

***1/111

1/1112

1/1111

1/15

1/151

یط تحص ال

-1/1823

1/1111

-1/11

*

اننا ،خینوار

1/1132

1/1111

1/38

*

***

ین

گرز
قراردادهی
شایه،

ضرا ب

انحراف اع یر

آایر z

|P>|z

1/131
1/121

زی ل نقل

-1/1121

1/1118

-1/51

را ین

1/1113

1/1831

1/18

1/128

-1/1113

1/1185

-8/81

***1/111

یط  ،رشان

-1/1111

1/1121

-1/11

1/811

شغل یرپرین خینوار

1/5332

1/1228

1/11

یهم نسب،
احصول در خینوار ()%

**

1/111

1/111
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ادامه جدول ( )4نتایج مدل الجیت چندگانه برای کشاورزان گوجهکار دشت کرمانشاه

Table 4- Logit Model Results for Tomato Farmers in Kermanshah Plain
گرز هی
اوردبرری،

اتغ رهی
اایرشن در
آاو،ش
د گر احصول
شان شن
زضع ن دیین در
ااطق
دیتری ،ب اعتبیر
فیصل تی بی،ار
اقنار تول ن هر
هکتیر (تن)
درآان ا ،احصول
عرر ا ،ابنا

ضرا ب

انحراف اع یر

آایر z

|P>|z

-1/2112

1/1115

-5/23

***1/111

-1/1188

1/1813

-1/31

1/813

-1/5151

1/8131

-1/51

1/181

1/5181
-1/1151

1/1111
1/1133

1/11
-1/51

**1/113
1/113

-1/1115

1/1113

-1/31

*1/151

-8/1112
11/8218

1/3112
1/8333

-1/31
1/81

*1/111
***1/111

گرز بنزن
قرارداد

گرز ارجع

* ** *** ب ترت ب اعا،دار هی در یط د پا ز ک درصن
اابع :یفت هی تحق ق

اتغ ر بعن ی اننا ،خینوار در هر دز گرز قراردادهی اکتو ز شایه ،اعایدار زل ،تیث ر آن در
گرز ازل ااا ،ز در گرز دزا اثبن شن این .شایزر،ان گوج شیر در شرشنهی  ،ش قرارداد
اکتو ااعقن ا،شاان درآان فرزش احصول را ب هاگیا در یفن نم،شاان ز هم ن اار یبب
ا،شود ش احتمیل ا اک شایزر،ان ،ش جمع ن ب اتر دارنن بستن قرارداد اکتو را شیهش
دهان گرا ش در یفن ب هاگیا درآان حیصل برا خینوارهی پر جمع ن بس یر دارا اهم ن
این .ا ،یو د گر گون شایزر،ان ،ش در گرز بی قراردادهی شایه ،قرار دارنن؛ درآان
حیصل ا ،فرزش احصول خو ش را در ک بی، ،این ،شمتر نسبن ب قراردادهی اکتو
شرشنهی در یفن ا،شاان بایبرا ن افزا ش جمع ن خینوار در آنهی احتمیل ایننن در ا ن گرز
را نسبن ب گرز شایزر،ان بنزن قرارداد افزا ش ا،دهن.
اتغ ر داشتن زی ل نقل تاهی در گرز شایزر،ان بی قراردادهی شایه ،اعایدار ز تیث ر آن ب
صور ااا ،نمی ین شن این .علن ا ن رابط ا ن این ش در ا ن گرز خود شایزر،ان ا،
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آنجی  ،ش ا،توانان بی زی ل نقل خود احصول را ب بی،ار فرزش بریینان ز گ بسی ابلغ
در یفت ،آنین ب ا،ا هر ش لوگرا ب اتر ا ،پ ش شود .بایبرا ن ا ن اوضو افزا ش داشتن
زی ل نقل در گرز شایزر،ان بی قراردادهی شایه ،احتمیل پ ویتن گرز شایزر،ان بنزن
قرارداد را افزا ش ا،دهن.
اتغ ر داشتن را ین ز ابزار ارتبیط ،پ ارفت تاهی در گرز شایزر،ان بی قراردادهی اکتو
اثرگذار بود ز دارا اثر ااا ،بر گرز شایزر،ان این .شایزر،ان ،ش در ا ن دیت قرار دارنن بی
شسب اطالعی ب رز،تر ز آگی بودن ا ،ق منهی رز،ان گوج فرنگ ،ترر ب ب فسخ قرارداد
اکتو ا،شونن ز ا ،آنجی  ،ش نم،توانان قرارداد خو ش بی شرشن اوردنظر را فسخ شاان در
ییلهی آت( ،در صور شرا ط کسین) امکن این ا ،انعقید قراردادهی اکتو خوددار
شاان .در زاقع بستن قرارداد اکتو برا گان ای اتوال ،زاشاش شایزر ،را ب بی،ار ق من
گوج فرنگ ،خاث ،ا،شان ز ا ن اار  ،ید ب ا ل شایزر،ان ن سن گرا ش در رز،هی برداشن
ق من احصول بی توج ب شرا ط بی،ار ز ی زضع ن آ زهوا  ،امکن این نویینهی  ،داشت
بیشن ش شایزر،ان را ااتاع ز ی اتضرر شان .بایبرا ن شایزر،ان ،ش ب پذ رش ر سک
عالق اان هستان ز در گرز قراردادهی اکتو قرار دارنن احتمیل گرز نن آنین ب گرز ارجع
بی شسب اطالعی ب رز،تر افزا ش ا ،یبن.
اتغ ر یهم نسب ،احصول در خینوار در هر دز گرز شایزر،ان بی قرارداد اکتو ز شایه،
اعایدار بود ز بر انعقید قرارداد آنین گ ب صور اکتو ز گ شایه ،اثر ااا ،خواهن داشن.
ب ذات بی افزا ش یهم نسب ،احصول گوج فرنگ( ،ز ی هر احصول د گر ) در ،ا ن ک
شایزر ،اهم ن ز هم ا ن در یفن ب هاگیا درآان نیش ،ا ،فرزش آن بس یر پررن تر ا،شود
ز در ییلهی آت ،احتمیل ایننن ا ن شایزر،ان را در گرز شایزر،ان ،ش قرارداد ا،باننن
شیهش ا،دهن.
اتغ ر شغل یرپرین خینوار در هر دز گرز ن ز اعایدار بود این اای در گرز ازل دارا تیث ر
ااا ،ز در گرز دزا دارا اثر اثبن این .ب ذات اگر شغل اصل ،یرپرین خینوار ن ز
شایزر ،بیشن احتمیل ایننن در گرز شایزر،ان بی قراردادهی اکتو نسبن ب گرز ارجع
شیهش ا ،یبن .دل ل ا ن اار را ا،توان در ا ن اوضو جستجو شرد ش ا ،آنجی  ،ش بستن
قرارداد اکتو ؛ شایزر ،را ا ،هر زاشاا ،نسبن ب افزا ش ی شیهش ق منهی خاث ،ا،شان ا،
ا ن رز اگر فعیل ن شایزر ،شغل اصل ،شایزر ،بیشن ب علن دانش شایزر ،ز ترر ب ب
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در یفن ب هاگیا درآان نیش ،ا ،فرزش احصول انگ ز آن برا ایننن در گرز بی قراردادهی
اکتو نسبن ب گرز ارجع شیهش ا ،یبن .ا ،یو د گر شایزر ،گوج شیر ش قرارداد
اکتو بست ز پ ا شایزر ،را هم انتخی نمود این؛ بی توج ب زضع ن نسب ،بهتر ش
ا ،شایزر،ان بی قرارداد اکتو (ب علن در یفن یر عتر درآان حیصل ا ،فرزش احصول نسبن
ب شایزر،ان بی قرارداد اکتو ) دارد احتمیل ایننن آن در گرز شایه ،نسبن ب گرز ارجع
افزا ش ا ،یبن .ب ب ین یید تر شایزر،ان ،ش در گرز دزا (شایه )،قرار دارنن توان گین ،ن،
ب اتر ن ز دارنن ز اگر شغل اصل ،گوج شیر هم شایزر ،بیشن ترج ز ب ایننن در گرز
بی قرارداد شایه ،نسبن ب بنزن قرارداد هم افزا ش ا ،یبن.
اتغ ر اایرشن در آاو،ش در هر دز گرز ازل ز دزا ااا ،ز اعایدار این ز ناین ا،دهن
شایزر،ان ،ش در شالسهی ترز شرشن ا،شاان احتمیل گرز نن آنین ب گرز شایزر،ان
بنزن قرارداد افزا ش ا ،یبن گرا ش آاو،شهی ی،ا شایزر ،را ب تول ن احصول گوج فرنگ،
بی صرف اقتصید هز ا شمتر ز هم ا ن ش ا ن بهتر آشای ا،شان ز ا ،ا ن رز برا در یفن
درآان ب هاگیا احصول ا ،بستن هر گون قرارداد خوددار ا،شان .اتغ ر زجود دیین در
ااطق در گرز ازل اعایدار ز اثرگذار آنهی بر بستن قرارداد اکتو ااا ،شن این .زجود
دیین بیعث تحر ک شایزر،ان گوج شیر برا فرزش احصولاین ب ق مت ،شمتر ز در یفن
یر عتر درآان ا،شود ز ا ،ا ن اگر زجود دیین افزا ش یبن احتمیل ایننن شایزر،ان در گرز
قراردادهی اکتو نسبن ب شایزر،ان بنزن قرارداد شیهش ا ،یبن .ب ب ین یید تر افزا ش
دیین شایزر،ان گوج شیر در ا ن برری ،را ب نبستن قرارداد ترر ب ا،شان.
دیتری ،ب اعتبیر هموار ک ،ا ،درنر هی اصل ،شایزر،ان بود این ز اعتبیرا ب هاگیا
شایزر،ان ا ،نبود اطم این ز ترس ا ،بی،ار احصول پات بین ،ا،شان .ا ن اتغ ر در هر دز گرز
ازل ز دزا اعایدار ز اثرگذار آن بر ایننن شایزر،ان در گرز هی قرارداد اثبن این .ب
ب ین د گر اگر دیتری ،شایزر،ان گوج شیر ب اعتبیرا ب اتر شود؛ احتمیل ایننن هر شناا ا،
آنین در گرز قراردادهی اکتو ز شایه ،نسبن ب گرز ارجع افزا ش ا ،یبن .اتغ ر اقنار
تول ن هر هکتیر ن ز در هر دز گرز ازل ز دزا اعایدار ز ااا ،شن این .ب ذات شایزر،ان ،ش
تول ن در هکتیرشین افزا ش ا ،یبن زقن ز تخصص خو ش را بر ش ا ن ز تول ن ب اتر احصول
اختصیص داد انن ز انتظیر در یفن درآان را در شمتر ن ،این امکن دارنن .ا ،ا ن رز افزا ش
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تول ن شایزر،ان در هکتیر ایننن آنین در گرز ازل ز دزا را نسبن ب گرز ارجع شیهش
ا،دهن ز ترر ب ب گرز نن ب گرز شایزر،ان بنزن قرارداد ا،شونن.
در اداا اثرهی نهی  ،اتغ رهی توض ح ،ب ی حیلن احییب شن ش نتی آن در جنزل 5
ارائ شن این .اثر نهی  ،درزاقع گا ن ب ین ا،شان ش اگر اتغ رهی اوردبرری ،در هر گرز
ک درصن افزا ش (شیهش) یبان؛ احتمیل پذ رش نو قرارداد گان درصن افزا ش (شیهش)
خواهن داشن .ب ب ین یید تر؛ گاین ک درصن ین شایز،ان افزا ش یبن پذ رش گرز یوا
ب اننا 1/1111 ،درصن شیهش ز گرز هی دزا ز یوا ب اننا 1/1112 ،ز  1/1115افزا ش
ا ،یبن .اگر ک درصن یط تحص ال شایزر،ان ارتقی یبن پذ رش گرز دزا ز یوا ب ترت ب
 1/1133ز  1/1111درصن افزا ش ز پذ رش گرز ازل  1/1111درصن شیهش ا ،یبن .اگر
اننا ،خینوار ک درصن افزا ش یبن پذ رش گرز دزا ز یوا ب ترت ب  1/1121ز 1/1123
درصن افزا ش ز پذ رش گرز ازل ب اننا 1/1581 ،درصن شیهش خواهن یفن .اگر یهم نسب،
احصول در خینوار ک درصن افزا ش یبن پذ رش گرز دزا ز یوا ب ترت ب  1/1131ز
 1/1111درصن افزا ش ز پذ رش گرز ازل برابر بی  1/1133درصن شیهش ا ،یبن .هم ا ن اگر
یط  ،رشان ب اننا ،ک درصن افزا ش یبن احتمیل پذ رفتن گرز هی ازل ز یوا ب
ترت ب برابر بی  1/1115ز  1/1113درصن افزا ش ز گرز دزا برابر بی  1/1118درصن شیهش
ا ،یبن .ک درصن افزا ش اایرشن در آاو،ش احتمیل پذ رش گرز ازل ز یوا را ب ترت ب
ب اننا 1/1822 ،ز  1/1212افزا ش ز پذ رش گرز دزا را  1/1331درصن شیهش ا،دهن.
هم ا ن اگر درآان احصول فرزخت شن ک درصن افزا ش یبن احتمیل پذ رش گرز ازل ز
دزا ب ترت ب  1/5311ز  8/1111درصن شیهش ز پذ رش گرز یوا  1/1311درصن افزا ش
ا ،یبن.
جدول( )5اثرهای نهایی گروههای موردبررسی

Table 5. Marginal Effects of Groups
اتغ رهی
ین
یط تحص ال
اننا ،خینوار
یهم نسب ،احصول در خینوار
()%
یط  ،رشان

گرز ازل (قراردادهی
اکتو )

گرز دزا (قراردادهی
شایه)،

گرز یوا (بنزن
قرارداد)

1/1115
-1/1111
-1/1581

1/1112
1/1111
1/1123

-1/1111
1/1133
1/1121

-1/1133

1/1111

1/1131

1/1115

-1/1118

1/1113
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ادامه جدول( )5اثرهای نهایی گروههای موردبررسی

Table 5. Marginal Effects of Groups
اتغ رهی

گرز ازل (قراردادهی
اکتو )

اایرشن در آاو،ش
د گر احصول شان شن
فیصل تی بی،ار
اقنار تول ن هر هکتیر (تن)
درآان ا ،احصول

1/1822
-1/1111
-1/1118
-1/1111
-1/5311

گرز دزا (قراردادهی
شایه)،
-1/1331
-1/1138
-1/1111
1/1113
-8/1111

گرز یوا (بنزن
قرارداد)
1/1212
1/1111
1/1111
1/1121
1/1311

اابع :یفت هی تحق ق

در جنزل 2؛  Sigma1ز  Sigma2فرایاج هی فرع ،ایتاید شن در رز کرد حناشثر
دریتامی  ،هستان ز در برری ،اوردنظر تاس ر خیص ،ننارنن .در زاقع؛ برا د گر احییب هی
بعن اSigma ،هی ایتاید ا،شود ز ب ااظور ر ا هی اجذزر زار ینسهی جمل هی
اخالل رگری ونهی (ش ب صور لگیر تم تعر ف شن انن) هستان p11 .ز p21ن ز ضر بهی
همبستگ 1،هستان ش تاهی همبستگ 1،درآان شایزر،ان گوج شیر ب ن هر دز رژ م اتایز 8
را ناین ا،دهان.

Correlation Coefficients
 1ضر بهی همبستگ ،عند ب ن  1-ز  1هستان.
 8در ا اجی ب ن ی گرز قرارداد اختلف ب صور دزب دز

1
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درآان نیخیلص
رژ م 1

گرز ازل ()N =23

رژ م 1

گرز دزا ()N =11

رژ م 1

sigma1
Sigma2
p11
p21
گرز ازل ()N =23

رژ م 8

گرز یوا ()N =85

رژ م 1

sigma1
Sigma2
p11
p21
گرز دزا ()N =11

رژ م 8

گرز یوا ()N =85
sigma1
Sigma2
p11
p21

اابع :یفت هی تحق ق

جدول( )6نتایج الگوی سوییچ رگرسیون برای رژیمهای گوناگون
Table 6. Switching Regression Results for Different Regimes
آایر z
انحراف اع یر
ضر بهی
شل اایهن
()N =115

()N =118

()N =31

11111/13

135/11

11/21

12533/33

1511/13

11/11

1831/13
21211/11
1/1831
1/1258

835/11
1352/51
1/1238
1/1111

1/51
8/11

|P>|z
1/1111

()11232/12-11351/51

1/1111

()81211/83-55552/51

بی ،اطم این  35درصن

()131/11-1111/81
()53131/13-11331/11
()1/1111-1/5315
()1/1351-1/1113

11153/18

1111/12

11/11

1/1111

()11121/11-11358/81

23851/18

1152/32

3/23

1/1111

()51513/38-31131/28

12111/25
23111/58
1/1353
1/1281

1185/13
1835/51
1/3123
1/1355

1/58
1/51

()11821/11-11311/52
()55131/81-31825/38
()1/8111-1/2115
()1/1331-1/2131

3511/31

331/13

11/28

1/1111

()1151/25-11128/32

11128/11

1351/13

3/11

1/1111

()81551/11-52511/11

11211/11
28121/11
1/1181
1/5112

1332/12
1125/12
1/1111
1/1312

8/11
5/23

()1512/23-15121/15
()51118/23-13181/12
()1/1118-1/2115
()1/8121-1/2318
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نتی جنزل  2ناین ا،دهن ش هم رژ مهی اقی س شن (گرز هی قارارداد اختلاف) ا،
درآانهی شسب شن کن گر تحن تأث ر قرار ا،گ رنن ز اعا،دار اقی س دزب دز رژ مهی ن ز
بر هم ن اار دیلن دارد .نکت اهم ،ش در ا ان اقی سا های زجاود دارد ا ان ایان شا ؛ هما
گرز هی اوردبرری( ،ی گرز شایزر )،بر درآان شسبشن همن گر تیث ر اثبن ز اعاا،دار
خواهان گذاشن 1اای شن ز ضعف ا ن اثرگذار بی همن گر اتایز این ز ا ن شن ز ضاعف
ب صور درآان یو چشن ب ن گرز هی اختلف قرارداد نمی ین ا،شاود .اتغ رهای  p11ز
 p21ب برری ،ا ن شن ز ی ضعف اثرگذار درآان گرز هی اختلف قرارداد بر همن گر در
ب ن شایزر،ان گوج شیر نمون اوردبرری ،ا،پردا،نن .هماینگونا شا نتای جانزل  2نااین
ا،دهن هم ضر بهی  p11ز  p21در ب ن اقی س شل رژ مهی اوردبرریا ،اثبان ایان
ا ن نایندهان ا ن این هموار درآان حیصل شن هر گرز قرارداد در اقی س بی گرز د گار
(ب عاوان اثیل اقی سا رژ ام  1ز 1؛ رژ ام  1ز  :8رژ ام  1ز  )8بار پی انار افاراد در گارز
اوردنظر ا ،افزا ن اای در ب ن هر دز گرز ن ز شمیشین اثر ک ،بر د گر ریلب ایان .با عااوان
اثیل در رژ م  1ز  1اایهن ا،شود ش ضر بهای همبساتگ ،ز بای ،فیصال اطم ااین p11
برابر بی  1/18ز ( )1/1111-1/5315ز برا  p21برابر بی  1/12ز ( )1/1351-1/1113این .ا ن
بن ن اعایین ش شایزر،ان ،ش دارا قارارداد شاایه ،هساتان  1/12ا ،درآاان خاو ش را ا،
طر ق شایزر،ان گرز قراردادهی اکتو ب دین ا ،آزرنن .ب ب ین د گار ا ،آنجای  ،شا هار
شایزر ،دارا قرارداد اکتو دارا ک شن رهگ ر ا ،جینب باگی خر نار هسان؛ شامیر ا،
شایزر،ان دارا قرارداد اکتو در هاگیا برداشن احصول گوجا با د گار شاایزر،ان د گار
اراجع ز احصول آنین را خر نار ا،شاان ز تحن ق من قرارداد ن ز ب فرزش ا،ریینان .1با
ب ین د گر شایزر،ان دارا قرارداد شایه 1/12 ،ا ،احصول خود را ب افراد ش دارا قرارداد
اکتو هستان زاگذار ز ا ،ا ن را درآان خو ش را در یفن ا،شاان.

 1توج شود ب اعا،دار هی یتون |P>|z
 1ی،ا ب یدازر این بی توج ب ا اک نظیرت ،در ا ن ،ا ا صور نم،گ ارد باایبرا ن باگای خر انار ن از ا ،جیبا جای ،
احصول در ب ن شایزر،ان ن ز ب،اطال این (همین ااهوا یو ا ) ز تاهی احصول را خر نار ا،شاان .حتا ،اگار هام
باگی خر نار اطال داشت بیشن بی ،هم قیبل شاترل نم،بیشن ز ا ،یو د گر ب یود خود باگی خر نار این گرا شا گوجا
ب اتر زارد خط تول ن شیرخین ا،شود ز امکن این بهین ا بیشن تی ا ،ا ن را ق منهی تضم ا ،یایل آتا ،را پای نتار
تع ن شان.
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در اقی س رژ م  1ز  8ن ز اقنار ضر ب همبستگ p11 ،ز  p21ب ترت ب برابر بی  1/13ز
 1/12این .در اقی س ا ن دز رژ م اایهن ا،شود ش اقنار ضر ب همبستگ ،گرز ازل فقط
ب اننا 8 ،صنا ا ،گرز یوا ب اتر این ز ا،توان گان ش ضر بهی همبستگ ،درآان
شایزر،ان در ا ن دز گرز بی همن گر تی حنزد نزد ک ب هم این .ب هرحیل شایزر،ان دارا
قرارداد اکتو (گرز ازل) ب خیطر پرداخننانن ب هاگیا درآان احصولاین  1/13ا ،درآان
شل احصول را ا ،طر ق زاگذار آن ب گرز شایزر،ان بنزن قرارداد شسب ا،شاان .ا ن اقناا
شایزر،ان دارا قرارداد اکتو تاهی بن ن خیطر این ش اقنار ا ،درآان احصول را یر عتر
شسب شرد تی ا ،را آن بتوانان هز ا هی اراحل عمل ی ،راع ،ز اجیر گی هی ز ر ر را تأا ن
شاان .ا ،یو د گر شمیر ا ،شایزر،ان بنزن قرارداد ن ز ش در در یفن درآان ازل عجل ا
ننارنن؛ احصول خود را ب شایزر،ان بی قرارداد اکتو زاگذار ا،شاان ز در ای هی آت ،درآان
خود را زصول ا،شاان .بی توج ب نتی جنزل  2شایزر،ان بنزن قرارداد ن ز  1/12ا ،درآان
خو ش را ا ،ا ن را در یفن ا،شاان.
در اقی س رژ م  1ز  8ن ز اقنار ضر ب همبستگ p11 ،ز p21ب ترت ب برابر بی  1/11ز 1/51
این ز ا،توان گان ش شایزر،ان بی قرارداد شایه 1/11 ،درآان احصول خود را بی زاگذار
ب شایزر،ان بنزن قرارداد شسب ا،شاان .ا ن زاگذار ن ز ب ا ن دل ل این ش شایزر،ان بی
قراردادهی شایه ،احصول خود را ب گرز شایزر،ان بنزن قرارداد ا،دهان تی بلک ب ق من
ب اتر در بی،ار آ،اد آن را ب فرزش بریینان ز ا ،یو د گر درآان اوردنظر یر عتر ا ،گرز
قراردادهی اکتو ب دین آنین برین .درزاقع بی ست ،گان شایزر،ان بنزن قرارداد درآان
فرزش احصول گوج خو ش را یر عتر ا ،گرز هی قرارداد د گر در یفن ا،شاان اای
در یفن درآان ا ،گرز شایه ،امکن این انت ،ب طول ب ینجیان.
شایزر،ان بنزن قرارداد ن ز  1/51ا ،احصول خود را ب گرز شایزر،ان بی قراردادهی شایه،
تحو ل ز ا ،ا ن را درآان خود را در یفن ا،شاان .اگر ا ،یمن د گر ب اسئل نگی شود
اایهن ا،گردد ش آن دیت ا ،شایزر،ان بنزن قرارداد ش احصولاین ب برداشن ا،رین؛
تویط دیین اوجود در ااطق ترر ب ا،شونن ش احصولاین را ب گرز قراردادهی شایه،
داد ز ا ،ا ن را ا ،فرزشنرفتن احصولاین اطم این خیطر شسب شاان .ا ن دیت ا ،شایزر،ان
ب طور اعمول شایزر،ان ،هستان ش ب اتر تول ن یات ،ز اع ات ،دارنن ز هاگیا ،ش در
یط هی  ،رشان ب اتر احصولاین ب برداشن ا،رین؛ ب علن فرازان ،احصول در
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شاتزار 1ز هم ا ن فسیدپذ ر بیی ز ر سک عنا فرزش؛ بی زجود دیین بالفیصل احصول را
بارزش ا،ریینان.
 .5نتیجهگیری کلی و پیشنهادها
اارز ،قراردادهی شایزر ،در ب اتر شاورهی جهین ب عاوان ابزار اهم در جهان اان ر ن
ر سک ق من نقشآفر ا ،ا،شاان ز ایتاید ا ،ا ن ابزار در شاورهی درحیلتویع دارا رزنن
فزا ان تر این .فعیل نهی شایزر ،ب علن یرزشیر داشتن بای فعیل انهای ،نان هماوار
همرا بی اخیطر بود ز ا ،ا ن رز گسترش انعقید قراردادهی شایزر ،تقیضی بارا احصاوی
(تول نا ) شایزر ،را بی توج ب افزا ش درآان ز رشن جمع ان ز هم اا ن ارتقای بهار زر ز
شیرا  ،شایزر ،بی ب شیر بردن فایزر های پ اارفت شاایزر ،افازا ش داد ایان .تحق اق
اوردنظر بی توج ب اهم ان قراردادهای شاایزر ،؛ با برریا ،رابطا با ن انعقاید ز اجارا
قراردادهی شایزر ،برا شایزر،ان گوج فرنگ،شایر در دشان شرایناای بارا یایل ،راعا،
 1831پرداخن .بی ایتاید ا ،فراول شوشران ز اک نمونا پا ش تسان ا 81 ،شاایزر ،نمونا
اطلو تحق ق برابر بی  151شایزر ،گوج شیر شن ز بی تو ،ع پریااایا پریاشهای تحق اق
ته ز تکم ل شن  .بی توج ب ا اکا شاایزر،ان اوردبرریا ،دارا یا ناو قارارداد اتاایز
(اکتو شایه ،ز بنزن قرارداد) بودنن ا ،الگو یج ن گانگین ایتاید شان .نتای الگاو در
جنزل  1ناین داد ش در گرز شایزر،ان بی قراردادهی اکتو ؛ تاهی اتغ ر دیتری ،با اعتبایر
تیث ر اثبن ز اعاا ،دار بار اینانن شاایزر،ان در ا ان گارز دارد ز یای ر اتغ رهای یاط
تحص ال اننا ،خینوار داشتن را ین ز ابزار ارتبیطیت ،یهم نسب ،احصاول در خاینوار شاغل
یرپرین خینوار اارشن در آاو،ش زضع ن دیین در ااطق اقانار تول ان در هار هکتایر ز
درآان شسبشن ا ،احصول؛ احتمیل پذ رفتن قارارداد اکتاو را با نسابن شاایزر،ان بانزن
قرارداد شیهش ا ،دهن .ب عبیر د گر افزا ش ک درصن هر ک ا ،اتغ رهی اعاا،دار؛ بای
توج ب ضر ب عند اثبن ی ااا ،احتمیل پذ رفتن شایزر،ان گوج شیر را نسبن با اینانن
در آن گرز ب ترت ب افزا ش ی شیهش ا،دهن .همینطور ش در قسمن نتی توض داد شن؛
اتغ ر هم ون دیتری ،ب اعتبیرا ا ،توانن شایزر،ان ،را ش در گارز قراردادهای اکتاو
 1ا زان ز،ن ،احصول گوج فرنگ ،در ااطق اوردبرری ،برا هر هکتیر ا 11 ،تن تی  15تن اتغ ر بود این ش در
صور نبود ااکینی ز ادزا شایزر ،شایزر ،را نیگیر ب فرزش یر عتر حت ،بی ق منهی شمتر ا،شان.
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قرار دارنن ایننگیرتر شان ز برعکس اتغ رهی اعا،دار د گر شاایزر،ان را ترر اب با تعاو ض
گرز قرارداد (برا دیتری ،یر ع تر ب درآان ازل ا ،احصاول) اا،شااان شا بای زاقع ای
اوجود در ااطق اوردبرری ،همخوان ،دارد .در گرز شایزر،ان بی قراردادهی شایه ،افازا ش
ک درصن یط تحص ال داشتن زی ل نقل یهم نسب ،احصول در خینوار ااایرشن در
آاو،ش اقنار تول ن در هر هکتیر ز درآان شسابشان ا ،احصاول؛ احتمایل پاذ رفتن قارارداد
شایه ،را ب نسبن شایزر،ان بنزن قرارداد شیهش ا،دهان .اهامتار ن علان شایهش گارا ش
شایزر،ان در دز گرز قرارداد اکتو ز شایه ،نیشا ،ا ،ا ان ایان شا ق مان ا ان احصاول
شایزر( ،گوج فرنگ )،پی ن این ز آن ش برا شاایزر،ان دارا اهم ان ب ااتر ایان
در یفن ب هاگیا درآان فارزش احصاول ایان .باایبرا ن در ا ان نمونا اوردبرریا ،هماوار
شایزر،ان ب دنبیل باگی هی ی افراد هستان ش بتوانان درآاان فارزش احصاول را در شمتار ن
،این امکن ب دین آزرنن تی هز ا های  ،اید ن ارز شایر در برداشان احصاول ز هم اا ن
هز ا هی اجیر گی آ ز حملزنقل را پرداخن شاان .اتغ رهی اننا ،خینوار شغل یرپریان
خینوار ز دیتری ،ب اعتبیرا ن ز احتمیل پذ رفتن ز اینانن گوجا شایران را در گارز شاایه،
نسبن ب گرز بنزن قرارداد افزا ش ا،دهان.
نتی الگو یو ا ن ز در جنزل  2نااین داد شا شاایزر،ان ،شا دارا قارارداد شاایه،
هستان  1/12ا ،درآان خو ش را ا ،را شایزر،ان گرز قراردادهی اکتاو ز شاایزر،ان دارا
قرارداد اکتو ن ز ب خیطر پرداخننانن ب هاگایا درآاان احصولااین  1/13ا ،درآاان شال
احصول را ا ،را زاگذار آن ب گرز شایزر،ان بنزن قرارداد شسب ا،شاان .شاایزر،ان بانزن
قرارداد ن ز احصول خود را ب شایزر،ان بی قرارداد اکتو زاگاذار اا،شااان ز  1/12ا ،درآاان
خو ش را ا ،ا ن طر ق در یفن ا،شاان .شایزر،ان بی قرارداد شایه 1/11 ،درآان احصول خود
را ا ،را زاگذار ب شایزر،ان بنزن قرارداد ز شایزر،ان بنزن قرارداد ن ز  1/51ا ،احصول خود
را ب گرز شایزر،ان بی قراردادهی شایه ،تحو ل ز ا ،ا ن را درآان خود را در یفن ا،شاان .ا،
نتی ب دین آان ا ،ره یفن یو ا رگری ون ا،توان ایتابیط شرد ش اگرگا شاایزر،ان
گوج شیر نمون اوردبری ،در گرز هی اختلف قارارداد عضاو ن دارنان؛ ااای بای همان گر در
ارتبیط هستان ز ب علن برتر هی  ،ش هر گرز قرارداد دارد هموار بخا ،ا ،درآانشاین را
ا ،اناخل در گرز د گر در یفن ا،شاان .ا ن نکت ا ،ا ن ح ث دارا اهم ن این ش نم،توان
هم شایزر،ان را ب پذ رش ک گرز قرارداد الزا شرد ز ضامن ا اکا زصاول درآاان ازل ا
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 فرازان این ز هم ن عیال ن ز با تاناخل گارز های قارارداد،فرزش احصول دارا اهم ت
 ا ن تحق اق ا ان ایان شا گارز های قارارداد، بای بر نتی بیی تأش ن اییی. شود،ااجر ا
ان گوج شایر ایاتین؛،ان را برا افزا ش اعتمید شایزر،ایاکین پرداخنهی خود ب شایزر،حت
 شیشن در ح ن برداشن بای توجا با،در ازلو ن قرار دهان ی ب صور گان ارحل ا (قبل ا
ان را بی د گر گارز های،توانن انگ ز فرزش شایزر، ا ن اار ا.هز ا ن رز شیر بیی) انجیا گ رد
.قرارداد بکیهن
:منبعها
Abebe, G. K., Bijman, J., Kemp, R., Omta, O., & Tsegaye, A. (2013). Contract
farming configuration: Smallholders’ preferences for contract design attributes.
Food Policy, 40, 14-24.
Aravindakshan, S., Rossi, F., Amjath-Babu, T. S., Veettil, P. C., & Krupnik, T. J.
(2018). Application of a bias-corrected meta-frontier approach and an
endogenous switching regression to analyze the technical efficiency of
conservation tillage for wheat in South Asia. Journal of Productivity Analysis,
1-19.
Barrett C B, Bachke M E, Bellemare M F, Michelson H C, Narayanan S, Walker T
F. 2012. Smallholder participation in contract farming: Comparative evidence
from five countries. World Development, 40, 715–730.
Cochran, W. G. (2007). Sampling techniques. John Wiley & Sons.
Deschamps, Ph. J. (2008), Comparing Smooth Transition and Markov Switching
Autoregressive Models of Us Unemployment; Journal of Applied
Econometrics, 23, (4): 435-462.
Dev S M, Rao N C. 2005. Food processing and contract farming in Andhra
Pradesh: A small farmer perspective. Economic and Political Weekly, 40,
2705–2713.
Fountas, G., Sarwar, M. T., Anastasopoulos, P. C., Blatt, A., & Majka, K. (2017).
Analysis of Stationary and Dynamic Factors Affecting Highway Accident
Occurrence (No. 17-05104).
Gatto, M., Wollni, M., Asnawi, R., & Qaim, M. (2017). Oil palm boom, contract
farming, and rural economic development: Village-level evidence from
Indonesia. World Development, 95, 127-140.
Glover D J. 1984. Contract farming and smallholder outgrower schemes in less
developed countries.World Development, 12, 1143–1157.
Glover D. 1990. Contract farming and outgrower schemes in east and southern
Africa. Journal of Agricultural Economics, 41,303–315.
Gorbani, M., Dehganian, S., Firoozarzah, A. (2003). Socioeconomic Structures
Affecting Sugar beetle contract with sugar factories of North Khorasan

3111/1 شماره/31 جلد/ اقتصاد کشاورزی361
Province. Journal of Agricultural Science and Technology, 2: 205-214. (In
Farsi)
Grosh, B. 1994. Contract farming in Africa: An application of the new institutional
economies. Journal of African Economics, 3, 231–261.
Hamilton, J. (1994), Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University
Press.
Harwood J, Heifner R, Coble K, Perry J, Somwaru A. 1999. Managing Risk in
Farming: Concepts, Research, and Analysis. Market and Trade Economics
Division and Resource Economics Division, Economic Research Service U.S.
Department of Agriculture. Agricultural Economic Report No. 774.
Huang, S., & Hu, G. (2018). Biomass supply contract pricing and environmental
policy analysis: A simulation approach. Energy.
Huang, Z. Y., XU, Y., Zeng, D., Wang, C., & Wang, J. M. 2017. One size fits all?
Contract farming among broiler producers in China.
Key, Nigel, Elisabeth Sadoulet, and Alain de Janvry (2000), “Transactions Costs
and Agricultural Household Supply Response,” American Journal of
Agricultural Economics, 82, 245–59.
Kim, C. J., Piger, J., & Startz, R. (2008). Estimation of Markov regime-switching
regression models with endogenous switching. Journal of Econometrics,
143(2), 263-273.
Kim, S. & R. Bhattacharya, (2009), Regional Housing Prices in the USA: An
Empirical Investigation of Nonlinearity; Journal of Real Estate Finance and
Economics, 38(4): 443-460.
Klingelhöfer, J., & Sun, R. (2018). China's regime-switching monetary policy.
Economic Modelling, 68, 32-40.
Kohpai, M. Ferdowsi, R (2005). Determination of Wheat Farmers' Role in the Risk
of a Case Study in Golestan Province. Quarterly Journal of Agricultural
Economics and Development, 52: 27-43. (In Farsi)
Little P D, Watts M J. 1994. Living Under Contract: Contract Farming and
Agrarian Transformation in the Sub-Saharan Africa. University of Wisconsin
Press, Madison.
Little P. 1994. Contract farming and the development question. In: Little P, Watts
M, eds., Living Under Contract: Contract Farming and Agrarian Transformation
in Sub-Saharan Africa. University of Wisconsin Press, Madison.
Lokshin, M., & Sajaia, Z. (2004). Maximum likelihood estimation of endogenous
switching regression models. Stata Journal, 4, 282-289.
Ma, W., & Abdulai, A. (2016). Linking apple farmers to markets: Determinants
and impacts of marketing contracts in China. China Agricultural Economic
Review, 8(1), 2-21.
Martinez-Gomez F, Aboites-Manrique G, Constance D H. 2013. Neoliberal
restructuring, neoregulation, and the Mexican poultry industry. Agriculture and
Human Values, 30, 495–510.

361 ...بررسی عاملهای مؤثر
Merry F D, Sheikh P A, Mcgrath D G. 2004. The role of informal contracts in the
growth of small cattle herds on the floodplains of the Lower Amazon.
Agriculture and Human Values, 21, 377–386.
Mishra, A. K., Kumar, A., Joshi, P. K., D'Souza, A., & Tripathi, G. (2018). How
can organic rice be a boon to smallholders? Evidence from contract farming in
India. Food Policy, 75, 147-157.
Newman, J. P., Lurkin, V., & Garrow, L. A. (2018). Computational methods for
estimating multinomial, nested, and cross-nested logit models that account for
semi-aggregate data. Journal of Choice Modelling, 26, 28-40.
Nguyen, A, T, Dzator J, Nadolny A. 2015. Does contract farming improve
productivity and income of farmers? A review of theory and evidence. Journal
of Developing Areas, 49, 531–538.
Ouma, Emily, John Jagwe, Gideon Aiko Obare, and Steffen Abele (2010),
“Determinants of Smallholder Farmers’ Participation in Banana Markets in
Central Africa: The Role of Transaction Costs,” Agricultural Economics, 41,
111–22.
Oya C. 2012. Contract farming in Sub-Saharan Africa: A survey of approaches,
debates and issues. Journal of Agrarian Change, 12, 1–33.
Qambar Ali, R., Agahi, H., Ali Beigi, A. M., Zarafshani, K. (2015). Identification
of Marketing Challenges for Agricultural Entrepreneurs in Kermanshah City.
Rural research. (1) 6: 47-64. (In Farsi)
Ragasa, C., Lambrecht, I., & Kufoalor, D. S. (2018). Limitations of contract
farming as a pro-poor strategy: The case of maize outgrower schemes in upper
West Ghana. World Development, 102, 30-56.
Samadi, A., Behluli, P. (2012). Review of Markov Switching Patterns and Its Uses
in Economics. First International Econometrics Conference, Methods and
Applications. Islamic Azad University, Sanandaj Branch. (In Farsi)
Sandoval-Mejıa, A. A. L. L., & Wang, Y. E. (2016). Multinomial logistic
regression.
Sauthoff, S., Musshoff, O., Danne, M., & Anastassiadis, F. (2016). Sugar beet as a
biogas substrate? A discrete choice experiment for the design of substrate
supply contracts for German farmers. Biomass and Bioenergy, 90, 163-172.
Scott long, J. (1997) Regression Models for Categorical and Limited Dependent
Variables. SAGE.
Sha'banzadeh, M., Faryadras, V. A., Farahmand, K. (2015). Factors Affecting
Tomato Sales Contract in Mashhad. Journal of Agricultural Economics and
Development, 23 (90): 55-74. (In Farsi)
Singh S. 2002. Contracting out solutions: Political economy of contract farming in
the Indian Punjab. World Development, 30, 1621–1638.
Sivramkrishna S, Jyotishi A. 2008. Monopsonistic exploitation in contract farming:
Articulating a strategy for grower cooperation. Journal of International
Development, 20, 280–296.

3111/1 شماره/31 جلد/ اقتصاد کشاورزی361
Ton, G., Vellema, W., Desiere, S., Weituschat, S., & D'Haese, M. (2018). Contract
farming for improving smallholder incomes: What can we learn from
effectiveness studies?. World Development, 104, 46-64.
Van den Broeck, G., Vlaeminck, P., Raymaekers, K., Velde, K. V., Vranken, L., &
Maertens, M. (2017). Rice farmers' preferences for fairtrade contracting in
Benin: Evidence from a discrete choice experiment. Journal of Cleaner
Production, 165, 846-854.
Vicol, M. (2017). Is contract farming an inclusive alternative to land grabbing?
The case of potato contract farming in Maharashtra, India. Geoforum, 85, 157166.
Wang, X., You, S., & Wang, L. (2017). Classifying road network patterns using
multinomial logit model. Journal of Transport Geography, 58, 104-112.
Welsh R. 2009. Farm and market structure, industrial regulation and rural
community welfare: Conceptual and methodological issues. Agriculture and
Human Values, 26, 21–28.
Ye, F., Li, Y., & Yang, Q. (2018). Designing coordination contract for biofuel
supply chain in China. Resources, Conservation and Recycling, 128, 306-314.
Zhipeng, Y., & Shenghong, L. (2017). Hedge ratio on Markov regime-switching
diagonal Bekk–Garch model. Finance Research Letters.

بررسی عاملهای مؤثر361 ...

پیوست:
جنزل  aنتی آ،اون همخط ،ب ن اتغ رهی را ناین ا،دهن ز بی توج با ا اکا اقانار
عند  VIFشمتر ا ،عند  11ا ،بیشن بایبرا ن در ب ن اتغ رهای با شایر بارد شان
همخط ،زجود ننارد.
جدول  -aنتایج آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل
اتغ رهی
ین
یط تحص ال
اننا ،خینوار
زی ل نقل
شیاپ وتر
یهم نسب ،احصول در
خینوار ()%
یط  ،رشان
شغل یرپرین خینوار
اایرشن در آاو،ش
یی ر احصول شان شن
زضع ن دیین در ااطق
دیتری ،ب اعتبیر
فیصل تی بی،ار
اقنار تول ن هر هکتیر (تن)
درآان ا ،احصول
اابع :یفت هی تحق ق

VIF
1/13
1/13
1/15
1/11
1/11

1/VIF
1/31
1/31
1/35
1/31
1/31

1/11

1/38

1/11
1/11
1/12
1/15
1/11
1/13
1/15
1/15
1/11

1/32
1/31
1/31
1/35
1/31
1/31
1/32
1/31
1/31
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Abstract
Introduction
Agriculture has always been a risky activity and in this regard, one of the
tools that today, especially in developing countries, plays an important role
in tackling these risks and also the confidence of the farmer and
guaranteeing the price of the product is the conclusion of agricultural
contracts that the conclusion of agricultural contracts that increases the
incentives for farmers to produce. expansion of agricultural contracting is
important because demand for agricultural products increases with
increasing income and population growth, and also increasing agricultural
productivity and efficiency with the use of modern agricultural technologies.
Given that much of the agriculture in developing countries is in small farms,
agricultural contracts are usually used to improve the welfare of these
producers, therefore in this study investigating the factors affecting the
conclusion of agricultural contracts as well as the exchangeable income
between different contracting groups of tomato farmers in Kermanshah
province in 2018 has been discussed. The theoretical framework used in this
study is that farmers and their decisions to choose the type of contract are
always to maximize return on profit and minimize cost over time. These
market contract alternatives can be divided into three different contract
categories: written contracts, oral contracts, and non-contracts.
Materials and Methods
Since in Iran agricultural products (such as tomatoes) lack three types of
private, cooperative and hybrid contracts, so in this study, only tomato
farmers were investigated in three categories (written, oral and noncontractual). Cochran's formula was used to obtain a desirable sample, since
1
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the total number of members of the tomato community was not available.
According to Cochran's formula, the optimal sample of farmers was
calculated for the common trait of the cultivated area with standard
deviation (0.31) and 95% confidence level of 150 farmers. Also, all
questionnaires were collected randomly and interviewed with farmers in
crop year 2018-2019. The dependent variable included codes 1, 2 and 3 that
were considered for written, oral, and non-contractual contracts,
respectively. Other explanatory variables included gender, education level,
household size, vehicle ownership, computer access to up-to-date
communication tools, relative product share in the household, area of
cultivation, participation in training, other crop production, status of
speculators in the region (zero and one). ), Access to credit, distance to
market, amount of production per hectare, and revenue from the crop. This
study, there were no sequential multiple responses and Multinomial Logit
model was used to analyze the factors influencing the type of tomato crop
contract. Multinomial Logit regression model is the generalization of
simple (dual) logistic regression model in which the dependent variable
takes more than two modes and there is no specific order between the
selected options and finally to measure the traded earnings among different
contracting groups. The regression switching approach was applied. In order
to estimate the desired models STATA 15 software is used.
Results and discussion
The results of the study, apart from the various effects of variables applied
on the surveyed groups, showed that the farmers group with a written and
uncontacted contract receive 49 and 46 percent of their income by handing
them over to the other group. Also Farmers with an oral contract and
without a contract are respectively receive 42 and 52 percent of the revenue
from placing their product in both contractual groups. In fact, the results
show that there is no group of farmers who sell their entire crop under one
contract and there is always the incentive to sell through other contracts.
From the results of the regression switching approach it can be deduced that
although the sample tomato farmers belong to different contracting groups.
But they are interconnected. Because of the benefits that each contracting
party has, they always receive part of their income from intervention in the
other group. It is important to note that, first, not all farmers are required to
accept a contracting group, secondly, the primary revenue generated from

the crop is of great importance, and this leads to the interference of
contracting groups.
Suggestions
Based on the above results, the main suggestion of this study is that
contracting groups may even prioritize their payments to farmers in order to
increase the confidence of tomato farmers in the province or in a multistage
manner (before planting, during harvesting due to high labor costs). ) be
done. This can reduce the incentive to sell farmers to other contracting
groups.
JEL Classification: D03, C24
Keywords: agricultural contracts, tomatoes, Kermanshah, multinomial
logit, switching regression

