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چکیده
هاي داده. کار استان خراسان ارزیابی شده استها و بیمه بر عدالت درآمدي کشاورزان گندمدر این مقاله تاثیر نهاده

ده و بیمه نشده کار بیمه شکشاورز گندم573بندي شده، از گیري تصادفی طبقهمورد نیاز با استفاده از روش نمونه
براينتایج بررسی نشان داد که . آوري شدجمع1383خراسان شمالی، رضوي و جنوبی در سال هاياستاندر 

که در بین عوامل موثر در تولید، سطح زیر طوريکار به سمت نابرابري است بهتوزیع درآمدي کشاورزان گندم
بودبهد منجر به توانمیدیگر بیمه سخنبه . ابرابري داردترین سهم را در ایجاد نین سهم و بیمه کمتربیشکشت 

از سهم بیمه است و سهم اقلیم در نابرابري تربیشسهم نوع اقلیم در نابرابري درآمدي . توزیع درآمدي شود
نابرابري درآمدي در استان خراسان چنینهم. از کشاورزان بیمه شده استتربیشدرآمدي کشاورزان بیمه نشده 

از دو استان دیگر است و سهم بیمه در نابرابري درآمدي در استان خراسان رضوي تربیشی با اقلیم سرد شمال
.شده استارایهیینهادهاپیشهاي مطالعه، در پایان با توجه به یافته. از دو استان دیگر استتربیش) اقلیم معتدل(

JEL: Q14
الگوي شروکس، بیمه، خراسانتوزیع درآمد، :  هاي کلیديواژه

.سی مشهدکشاورزي دانشگاه فردويکارشناسی ارشد دانشکدهسابق ار، استاد، استادیار و دانشجوي دانشیترتیببه*
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مقدمه
بینی حوادث طبیعی، شرایط خاصی را براي بخش کشاورزي ایجاد کرده ماهیت غیرقابل پیش

هاي مختلف خود قرار داده برداران را تحت تاثیر جنبهگیري و چگونگی فعالیت بهرهو تصمیم
هاي و غیرطبیعی در فعالیتهاي طبیعیوجود انواع مخاطره). 1383،ترکمانی و فلسفیان(است

روروبهمحصوالت کشاورزي با شرایط نامطمئن کنندگانتولیدکشاورزي باعث شده است تا 
وهوایی از جمله میزان و عوامل آب). 1384ترکمانی، (شود راههمثباتی با بیهاآنباشند و درآمد 

ین ترمهمتوان از یاهی را میهاي گها و بیماريآفت،چنینهمزمان بارندگی و درجه حرارت و 
این . برشمردهاآنمیزان تولید در مورد ناندالیل نوسان محصوالت کشاورزي و نبود اطمی

و در نتیجه بر درآمد هاآنگیري بر میزان محصوالت و قیمت ، اغلب تاثیرهاي چشمهانانوس
هاي کشاورزي در و طرحها در واقع اغلب برنامه). 1383،ترکمانی و فلسفیان(کشاورزان دارد 

با توجه به نامطمئن بودن درآمد، . استراههمشود که با عدم حتمیت و ریسک میانجاممحیطی 
هاي ثابت و در بسیاري از موارد، پرداخت کشاورزان نگران بازپرداخت وام، پرداخت هزینه

لف مانند تولید براي هاي مختبنابراین الزم است از راه. خود هستنديهاي ضروري خانوادههزینه
ها، ریسک موجود هاي جدید، و متنوع کردن فعالیتوريآکارگیري فنخودمصرفی، اجتناب از به

در تولید کشاورزي کاهش یابد و بستر مناسبی براي تالش کشاورزان و تداوم تولید کشاورزي با 
محصوالت کشاورزي در يیمهدر این راستا ب. شود، افزایش تولید فراهم دنبال آنبهباال و ناناطمی

برداران و در ي درآمدي بهرههاناکاهش نوسيهاي عمدهیکی از راهعنوانبهکشورهاي مختلف 
انکارهمهنسی و ). 1383قربانی، (نتیجه رویارویی با خطرات مورد استفاده قرار گرفته است 

چنینهم. درآمد دارديبارهدوباالتري در توزیع کاراییدرآمد، ياند که بیمهدریافته) 1997(
نشان داد ) 1383(قربانی. شودقیمت و محصول ترجیح داده میيدرآمد بر ترکیبی از بیمهيبیمه

1383(ترکمانی. از گروه بیمه نشده استتربهکه توزیع درآمدي چغندرکاران در گروه بیمه شده 
نشده دریافت که شده و بیمههکار بیمضرایب جینی کشاورزان گندمينیز با محاسبه) 1384و 

با وجود . برداران کشاورزي تاثیر مثبت داردمحصوالت کشاورزي بر کاهش نابرابري بهرهيبیمه

mailto:ghorbani@um.ac.ir
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اي که در آن نقش بیمه در توزیع درآمدي بررسی شده اما تاکنون مطالعههاهدر این مطالعکهاین
هاي درآمدي مشخص زمان بر نابرابريطور همها، سیاست حمایتی بیمه و اقلیم بهجایگاه نهاده

این مطالعه تالش دارد تا این مهم را در قالب الگوهايپس. ، صورت نگرفته استشود
. کندخراسان شمالی، رضوي و جنوبی بررسیهاياستاناقتصادسنجی براي محصول گندم در 

تحقیقروش 
رآمدي آن است که چه ديتجزیهيلهامهم مطرح در ارتباط با مسيهاسوالیکی از 

هاي متعددي براي نابرابري در ادبیات مقیاسی از نابرابري باید مورد بررسی قرار گیرد؟ مقیاس
هاي با توجه به یافته). 1980، یکاکوانو1980لدز، یف(شده است نهادپیشموضوع 

التون، د-، مقیاس انتخابی باید داراي پنج ویژگی اصلی حساسیت انتقالی پیگو)1985(فاستر
.پذیري باشدتقارن، وابستگی میانگین، جمعیت همگن و تجزیه

ترکیبی از نابرابري است که در زمان انتقال يدالتون نشان دهنده-حساسیت انتقالی پیگو
مقیاس نابرابري نکردنتقارن به مفهوم تغییر. یابددرآمد از یک فرد به فرد ثروتمندتر کاهش می

ها در وابستگی میانگین یعنی اگر نسبت. فرد در نظام درآمدي استيبه هنگام تغییر رتبه
همگنی جمعیت نشان . هاي درآمدي تغییرکند، مقیاس نابرابري بدون تغییر بماندرتبهيهمه
هاي رتبهيجمعیت در طول کلیهيدهد که در صورت ایجاد افزایش یا کاهشی در اندازهمی

پذیري نیز اجازه هاي تجزیهویژگی. تاثیري نداشته باشدنابرابري يدرآمدي، بر مقیاس رتبه
اگر بتوان کل نابرابري را به مجموع . ها یا منابع تفکیک شوددهد تا نابرابري به زیر جمعیتمی

مانند درآمد حاصل از کشاورزي و درآمد حاصل (ها با منابع مختلف درآمدي وزنی از نابرابري
یک منبع صورتبهتواند گاه مقیاس نابرابري میم کرد، آنتقسی) هاي غیر کشاورزياز فعالیت

هاي تاثیرگذار بر روي یک منبع درآمدي، بر روي دیگر رسد فعالیتنظر میبه. قابل تجزیه باشد
هر مقیاس نابرابري که منبع آن پس. گذاردثیر میادرآمد کل  نیز تيدهندههاي تشکیلفعالیت
آدامز و (اي از مقدار کوواریانس منابع درآمدي بیان شودلفهومنعنوابهپذیر باشد باید تجزیه

این . هاي زیادي از نابرابري که داراي پنج معیار قبلی باشند وجود داردمقیاس). 1995، یه
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و 3نس، ضریب واریاL(2(، دومین مقیاس تیل1)T(ها شامل شاخص آنتروپی تیلمقیاس
دو مقیاس تیل، در شرایطی که منابع درآمدي در آن مشترك باشند، . باشندمی4ضریب جینی

ناپذیري هاي بدون منابع درآمدي مشترك، تجزیهبه هنگام نیاز به گروه. پذیر نیستندتجزیه
شود، این قوانین زمانی که مقیاس بر روي مناطق جغرافیایی تجزیه . محدود کننده نیست

هاي گیريکنند زیرا در بسیاري از نمونهکارگیري دو مقیاس تیل جلوگیري مینده از بهمحدودکن
شروکس). 1995، یآدامز و ه(شود مربوط به خانوارها، درآمد از منابع مختلفی حاصل می

هر مقیاس نابرابري به قوانین مورد استفاده در ينشان داد که نتایج مربوط به تجزیه) 1982(
مقیاس نابرابري کل هاي مقیاس نابرابري، در نبود محدودیت. تجزیه بستگی دارددستورالعمل 
تربهبراي این منظور . هاي گوناگون بین اجزاي کل درآمد پیدا کردتوان به روشدرآمد را می

مانده یعنی ضریب واریانس و ضریب جینی باشداست تجزیه بر مبناي دو مقیاس نابرابري باقی
که بر راايتجزیه) 1984(و ارسیالن ) 1982(براساس دیدگاه شروکس).1982شروکس، (

همان طور که در ادبیات مربوط به نابرابري .  توان گسترش دادمبناي ضریب واریانس باشد می
منابع درآمدي تجزیه شود براساسهاي جمعیتی و یا تواند براساس گروهاشاره شد نابرابري می

در این مطالعه از روش شروکس براي بررسی نابرابري ). 1984؛ شروکس، 1982شروکس، (
کاب داگالس در نظر گرفته صورتبهبراي این منظور تابع تولید . درآمدي استفاده شده است

يتوان از روش تجزیهخطی می-لگاریتمیصورتبهتابع تولید يارایهپس از .شده است
که در آن هیچ گونه دلیل آنس، بهاگرچه شکل تابعی کاب داگال. شروکس استفاده کرد

تابع يکنندهها وجود ندارد، یک فرم نسبتا محدودمیان انواع نهاده) بستگیهم(وابستگی متقابل
هاي تابع کاب داگالس، مقدار تولید لگاریتمی ، اما تحت ویژگیشودمیتولید محسوب 

تواند براي آن یشروکس ميمجموع جمالت خطی است و تحت این ویژگی، فرمول تجزیه
. )2004زانگ و فان،(کار برده شود به

1-Theil's entropy index
2-Theil's second measure
3-Coefficient of variation
4-Gini coefficient
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کـاران اسـتان خراسـان    مجازي، تابع تولید گندمصورتبهمتغیر mنهاده و kبا در نظر گرفتن  
:استزیرصورتبهدر قالب فرم تابعی کاب داگالس 
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هـاي  نهـاده iXعـرض از مبـدا،   A،  )تـن (میزان تولید گندم آبی      يدهندهنشان Yکه در آن  
میزان بذر گندم، کود فسفاته،      آالت،تعداد ساعت استفاده از ماشین     تولید مانند سطح زیر کشت،    

کـش و سـم   آبیاري، تعداد نیروي کـار، سـم علـف   کود پتاسه، تعداد دورکود نیتراته،  کود ازته، 
خراسـان رضـوي، خراسـان    ( متغیرهاي کیفی نـوع اقلـیم   يدهندهنشانjDکش است و  حشره

هـاي  کشش محصول نسبت بـه نهـاده      i.استو متغیر مجازي بیمه     ) شمالی و خراسان جنوبی   
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شود که هـیچ گونـه ارتبـاطی بـا          هاي تصادفی براي محصول وارد شده است و فرض می         شوك

صـورت بـه 2يدر رابطـه y،  واریـانس  )1982(الگوي شروکسبراساس. سایر متغیرها ندارد 
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با yکوواریانسيدهندهنشان)ycov(.,است و yواریانس يدهندهنشان2)y(که در آن 
بستگیهمخطا يبا جمله2يکدام از متغیرهاي سمت راست رابطههیچ. سایر متغیرها است

به فرم yیادآوري کرد کهباید . مساوي استyبا واریانسyو yند و کوواریانسندار
2)(لگاریتمی است و  y گیري شاخص اندازهعنوانبهواریانس لگاریتمی تولید است که

جمالت ) 1982(شروکسنظربراساس).1995کاول، (شودینابرابري در نظر گرفته م
سهم هر یک از عوامل در عنوانبهتوانند میتیبتربه3يکوواریانس در سمت راست رابطه
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گیري نابرابري نیز از این روش براي اندازه) 2000(فیلدز و یو. کل نابرابري در نظر گرفته شوند
و 1يبنابراین با برآورد تابع تولید از طریق رابطه. انددهدرآمدي نیروي کار در کره استفاده کر

توان سهم هر یک از عوامل را در نابرابري ، می3يشده در رابطهارایهيکارگیري تجزیهبه
.دست آوردکار بهدرآمدي کشاورزان گندم

نتایج و بحث
زان برابري درآمد در ثیر بیمه و شرایط اقلیمی بر روي میامنظور بررسی تدر این بخش به
-کار به فرم کابتابع تولید کشاورزان گندمنخستکار استان خراسان بین کشاورزان گندم

با توجه به اطالعات جدول.شده استارایه)1(داگالس برآورد شد که نتایج آن در جدول
دفعات آبیاري، سممصرفی،يشود که متغیرهاي سطح زیر کشت، کود فسفاتهه میدید

باشند و سایر متغیرها از جمله دار میمعناکش، کود حیوانی و نوع اقلیم به لحاظ آماري علف
90دهد که در این الگو نشان می2R=9/0چنینهم. داري با تولید ندارندمعنايرابطه،بیمه

ر وارد شده در الگو دامعنامتغیرهاي توضیحی يوسیلهدرصد از تغییرات متغیر وابسته به
درصد از تغییرات متغیر وابسته را باید در سایر عواملی 10دیگر سخنبه .شودتوضیح داده می

که ) Y(2((برآورد واریانس لگاریتمی تولیدبراي. جو کردواند، جستکه در الگو وارد نشده
آمده در دستبه، از ضرایب )1995اول، ک(شود شاخصی از نابرابري در نظر گرفته میعنوانبه

موجود بین این ضرایب يرابطهبراساساستفاده شده و ) 1ضرایب جدول(برآورد تابع تولید 
مقدار واریانس . برآورد شده استY(2(،)3يرابطه(و کوواریانس بین متغیرهاي الگو 

کار استان میزان نابرابري کشاورزان گندمن،سخبه دیگر. است46/1لگاریتمی تولید برابر 
.استتوزیع درآمد به سمت نابرابري برايکه نتیجه این. است46/1خراسان 

کار گرفته شده در تولید گندم آبی در هاي بهدهد که در بین نهادهنشان می)2(اطالعات جدول
از سایر تربیشرزان استان خراسان، سهم سطح زیر کشت در ایجاد نابرابري درآمدي کشاو

. استها نهاده
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داگالس در استان خراسان-کابدیتولنتایج برآورد تابع) 1(جدول
tيآمارهضریبمتغیر

049/3*422/0ضریب ثابت
29/54*024/1کشتسطح زیر
007/0379/0آالتماشین

-25/0-006/0بذر مصرفی
033/8*115/0کود فسفاته
021/0144/1کود نیتراته
008/0593/1کود پتاسه
833/8*149/0دور آبیاري
004/0421/0نیروي کار

694/3*044/0کشسم علف
-433/0-005/0کشسم حشره

-706/2*-02/0کود حیوانی
-688/3*099/0نوع اقلیم

015/0433/0بیمه
0.90=2R

87.1

4.387

8976.02
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دار در سطح یک درصدمعنا
قیتحقيهاافتهی: ماخذ

سـهم  چنـین هـم . دیگر جایگاه این نهاده در ایجاد نوسـانات تولیـدي بـسیار باالسـت          سخنبه  
کـش  و سـم حـشره    ) -0018/0(، بذر   )0026/0(آالت  متغیرهاي تعداد ساعت استفاده از ماشین     

هـاي کـود نیتراتـه      شابه اسـت و نهـاده     تقریب مـ  بهدر نابرابري درآمدي کشاورزان     ) -0018/0(
ـ   ) -0081/0(و کود حیوانی    ) 0075/0(، کود پتاسه    )-/0049( مـشابه در ایجـاد      ینیز سهم تقریب

. نابرابري دارند
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کارسهم هریک از عوامل در نابرابري درآمدي کشاورزان گندم) 2(جدول
سهممتغیرها

18/1سطح زیر کشت
0026/0آالتاستفاده از ماشین
-0018/0بذر مصرفی
0494/0کود فسفاته
-0049/0کود نیتراته
0075/0کود پتاسه
037/0دور آبیاري
0006/0نیروي کار

031/0کشسم علف
-0018/0کشسم حشره

-0081/0کود حیوانی
021/0نوع اقلیم

-0003/0بیمه
1508/0سایر عوامل

قیتحقيهاافتهی: ماخذ

از سایر ترکمنابرابري ) کاهش(کار رفته در تولید، سهم بیمه در ایجاد هاي بههادهدر بین ن
تواند باعث له بیانگر آن است که پذیرش بیمه از سوي کشاورزان میااین مس. ها استنهاده

این نتیجه با . توزیع درآمدي شودبودبهدیگر منجر به سخنبه و یاکاهش نابرابري درآمدي
) 1384(در ارتباط با کشاورزان چغندرکار استان خراسان و ترکمانی ) 1383(ربانی هاي قیافته

.استکار استان فارس سازگار در ارتباط با کشاورزان گندم
در نابرابري درآمدي کشاورزان ) 021/0(از میان متغیرهاي بیمه و نوع اقلیم، سهم اقلیم 

دهد که نقش اقلیم و این نتیجه نشان می. استتربیش) -0003/0(کار نسبت به سهم بیمه گندم
به دیگر. استاز نقش بیمه ترتوجهوهوایی در ایجاد نابرابري درآمدي قابل یا شرایط آب

تواند تمام این اي است که بیمه نمیوهوایی به اندازهمیزان اثرگذاري ریسک شرایط آبسخن،
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از بیمه ترتوجهبرابري درآمدي قابل همین دلیل نقش اقلیم در نابه. ها را کاهش دهدریسک
.است

آورد تا تغییرات درصدي تولید گندم در این امکان را فراهم می)3(اطالعات جدول
. درصد افزایش در هر یک از عوامل محاسبه شود1ازاي نابرابري درآمدي به

يرها) ۳(
متغيرها

۰۳۲/۱۰۱۱/۱
۰۱۶/۰۰۰۰۶/۰-
۰۳۰/۰-۰۷۴/۰
۱۲۸/۰۱۰۱/۰
۰۱۸/۰۰۳/۰
۰۰۶/۰۰۱۱/۰
۱۵۴/۰۱۳۲/۰
۰۰۲/۰-۰۱۶/۰

۰۳۶/۰۰۶۳/۰كشسم علف
-۰۰۸/۰۰۳۸/۰كش

۰۲۸/۰-۰۰۶/۰-
۱۱۳/۰-۰۸۴/۰-

۵۰۲/۰۰۳۴/۰ضريب ثابت
.% ۱به

قیتحقيهاافتهی: ماخذ

درصد افزایش در متغیرهاي سطح زیر کشت، 1دهد که شان مین)3(اطالعات جدول
آالت، دور آبیاري، کود حیوانی و نوع اقلیم بر روي تغییرات تعداد ساعت استفاده از ماشین

در نتیجه، افزایش . ي داردتربیشثیرانشده تتولید کشاورزان بیمه شده نسبت به کشاورزان بیمه
چنینهم. ي بر نابرابري درآمدي کشاورزان بیمه شده داردترشبیثیر اتباالدر هر یک از عوامل 
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کش بر کش و سم حشرهدرصد افزایش در متغیرهاي بذر، کود پتاسه، نیروي کار، سم علف1
ثیر اشده تنشده نسبت به بیمهروي تغییر در تولید و در نتیجه نابرابري درآمدي کشاورزان بیمه

. ي داردتربیش
یک از عوامل در نابرابري درآمدي کشاورزان به سهم هر)3(عات جدولبا استفاده از اطال

. شده استارایه)4(تفکیک بیمه شده و بیمه نشده محاسبه شده که نتایج آن در جدول

یک از عوامل در نابرابري درآمدي کشاورزان بیمه شده و بیمه نشدهسهم هر) 4(جدول
بیمه نشدهکشاورزان کشاورزان بیمه شدهمتغیرها

174/1196/1سطح زیر کشت
0055/00002/0آالتاستفاده از ماشین
0177/0-0101/0بذر مصرفی
0577/00406/0کود فسفاته
-0066/00008/0کود نیتراته
0064/00081/0کود پتاسه
0469/00161/0دور آبیاري
0044/0-0003/0نیروي کار

024/00491/0کشسم علف
-0022/00206/0کشحشرهسم

-0003/0-0095/0کود حیوانی
020/00238/0نوع اقلیم

.1410/01711/0سایر عوامل
قیتحقيهاافتهی: ماخذ

هاي تولیدي، سهم متغیرهاي شود که در بین نهادهه میدید)4(اطالعات جدولبراساس
، آب )0066/0(، کود نیتراته )0577/0(، کود فسفاته )0055/0(آالت استفاده از ماشین

در نابرابري درآمدي کشاورزان بیمه شده نسبت به ) -0095/0(و کود حیوانی ) 0469/0(
، )0177/0(، بذر )196/1(در حالی که سهم سطح زیر کشت. استتربیشکشاورزان بیمه نشده 

کش، سم حشره)0491/0(کش، سم علف)0044/0(، نیروي کار)0081/0(کود پتاسه 
کار بیمه نشده نسبت در نابرابري درآمدي کشاورزان گندم) 0238/0(، و نوع اقلیم )-0206/0(
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نشده سهم سطح شده و بیمهدر هر دو گروه بیمه. استتربیششده کاران بیمهبه گندم
نشده کار و در گروه بیمهشده نیرويو در گروه بیمهاستها از سایر نهادهتربیشزیرکشت 

سهم اقلیم در دو گروه مشاهده يبا مقایسه. ین سهم را دارندترکمآالت ده از ماشیناستفا
شده از کشاورزان بیمهتربیشنشده شود که سهم اقلیم در نابرابري درآمدي کشاورزان بیمهمی

تواند ریسک تولید و یا نوسانات تولید را کاهش این نتیجه بیانگر آن است که بیمه می. است
. شودشده سبب کاهش نابرابري درآمدي مینوع اقلیم در گروه بیمهپسدهد، 

و 46/1تیبتربهنشدهشده و بیمه، براي کشاورزان بیمهY(2(مقدار واریانس لگاریتمی تولید
نشده کار بیمهدهد نابرابري درآمدي کشاورزان گندمدست آمده است که نشان میبه5/1

.استتربیش
کار به بررسی تغییرات درصدي تولید گندم در هر منطقه، توابع تولید کشاورزان گندمبراي

داگالس برآورد شد که نتایج آن در -تفکیک اقلیم سرد، اقلیم معتدل و اقلیم گرم به شکل کاب
درصد افزایش 1شود که ه میدیدبا توجه به اطالعات جدول. خالصه شده است)5(جدول

کار استان متغیرهاي وارد شده در الگو، بر روي تغییرات تولید کشاورزان گندمتربیشدر 
در نتیجه افزایش در . ي داردتربیشثیر اخراسان شمالی نسبت به کشاورزان دو استان دیگر ت

سهم هر .ي بر نابرابري درآمدي کشاورزان خراسان شمالی داردتربیشثیر اهریک از عوامل ت
در نابرابري درآمدي کشاورزان هر منطقه به تفکیک اقلیم معتدل، اقلیم سرد و یک از عوامل 

) -0029/0(سهم بیمه 6اطالعات جدولبراساس. شده استارایه)6(اقلیم گرم در جدول
استاز دو استان دیگر تربیشدر نابرابري درآمدي کشاورزان در استان خراسان ضوي 

قابل ) -00002/0(ي درآمدي کشاورزان استان خراسان جنوبی طوري که سهم بیمه در نابرابربه
.پوشی استچشم

، کود نیتراته )-0102/0(کار رفته در تولید گندم، سهم متغیرهاي بذرهاي بهدر میان نهاده
در نابرابري ) 0429/0(کش و سم علف) 0212/0(کار، نیروي)1103/0(، آب )0286/0(

.استتربیشهااننسبت به کشاورزان سایر استدرآمدي کشاورزان خراسان رضوي
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یک از متغیرها در هر منطقهازاي تغییر در هرتغییر در نابرابري درآمدي به) 5(جدول

خراسان شمالیمتغیر
)اقلیم سرد(

خراسان رضوي
)اقلیم معتدل(

خراسان جنوبی
)اقلیم گرم(

047/1***004/1***063/1***سطح زیر کشت
028/0001/0013/0آالته از ماشیناستفاد

001/0-016/0-005/0بذر مصرفی
083/0***244/0055/0***کود فسفاته
-023/0045/0026/0کود نیتراته
02/0***009/0-002/0کود پتاسه
14/0066/0***113/0***دور آبیاري
035/005/0*-009/0نیروي کار

025/0*054/0**02/0کشسم علف
-028/0**037/0019/0کشسم حشره

-041/0***016/0-041/0**کود حیوانی
-054/0037/0021/0بیمه

.استیک از عوامل در هر منطقه مدنظر افزایش در هر% 1صورتبهتغییرات درصدي در نابرابري درآمدي 
.درصد10دار در سطح معنا*درصد      5دار در سطح معنا**درصد      1دار در سطح معنا***

قیتحقيهاافتهی: ماخذ

، کود فسفاته )015/0(آالت، استفاده از ماشین)443/1(که سهم سطح زیر کشت حال آن
در نابرابري درآمدي کشاورزان ) -045/0(و کود حیوانی ) 018/0(کش، سم حشره)141/0(

کود پتاسه يسهم نهادهچنینهم. تاستربیشاستان خراسان شمالی نسبت به سایر کشاورزان 
هانادر نابرابري درآمدي کشاورزان خراسان جنوبی نسبت به کشاورزان سایر است) 0173/0(

.استتربیش
، )اقلیم سرد(براي کشاورزان استان خراسان شمالی،2)Y(مقدار واریانس لگاریتمی تولید، 

بنابراین . است137/1و 40/1، 847/1ترتیب به) اقلیم گرم(و جنوبی ) اقلیم معتدل(رضوي 
از کشاورزان سایر تربیشنابرابري درآمدي کشاورزان در استان خراسان شمالی با اقلیم سرد 
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ثیر زیادتري ابرداران تدیگر اقلیم سرد بر روي افزایش نابرابري بهرهسخنبه . استهااناست
.باشددار میمعناد در این اعداد، اختالف با توجه به تفاوت موجو. داشته است

یک از عوامل در نابرابري درآمدي در هر منطقهسهم هر) 6(جدول

خراسان شمالیمتغیرها
)اقلیم سرد(

خراسان رضوي
)اقلیم معتدل(

خراسان جنوبی 
)اقلیم گرم(

443/1987/001/1سطح زیر کشت
015/000003/00097/0آالتاستفاده از ماشین
0001/0-0102/0-0018/0بذر مصرفی
141/0037/00163/0کود فسفاته
-0051/00286/00037/0کود نیتراته
0051/00173/0-0034/0کود پتاسه
049/01103/00065/0دور آبیاري
-0212/00109/0-013/0نیروي کار

0133/00429/00113/0کشسم علف
018/00161/0004/0کشسم حشره

0012/00038/0-045/0کود حیوانی
-00002/0-0011/00029/0بیمه

2256/01698/00729/0سایر عوامل
قیتحقيهاافتهی: ماخذ

هانهادپیشو يریگجهینت
داري با تولید گندم در استان معنايطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که بیمه رابطهبه

تر مورد توجه قرار گرفته آموزشی بیمه کميجنبه،یرا در سازوکارهاي اجراییخراسان ندارد ز
ها محسوب ابزاري براي جبران خسارتعنوانبهتر بیشاز دیدگاه کشاورزان بیمه است و 

شاخصی از نابرابري در نظر گرفته شد عنوانبهبرآورد واریانس لگاریتمی تولید که . شودمی
طوري که در کار به سمت نابرابري است، بهدرآمدي کشاورزان گندمتوزیعجهتنشان داد که 

ین سهم را در ایجاد ترکمین سهم و بیمه تربیشبین عوامل موثر در تولید، سطح زیر کشت 
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این مساله از . توزیع درآمدي شودبودبهتواند منجر به دیگر بیمه میيگفتهبه . نابرابري دارد
طریق کاهش سطح مصرف زنخست از این نقطه نظر که بیمه ا: یددست آبهتواند دو بعد می

تولید و دوم از نظر دریافت غرامت در صورت ایجاد خسارت به يها و در نتیجه هزینهنهاده
سهم بیمه و نوع اقلیم در نابرابري نشان داد که سهم نوع اقلیم در يمقایسهچنینهم. محصول

سهم اقلیم در دو گروه بیمه شده و بیمه يمقایسه. مه استاز سهم بیتربیشنابرابري درآمدي 
از کشاورزان تربیشنشده نشان داد که سهم اقلیم در نابرابري درآمدي کشاورزان بیمه نشده 

واریانس لگاریتمی تولید نیز نشان داد که نابرابري درآمدي کشاورزان بیمه. بیمه شده است
سهم بیمه در نابرابري درآمدي در يمقایسه. استشده از کشاورزان بیمهتربیشنشده 

) اقلیم معتدل(هاي متفاوت نشان داد که سهم بیمه در نابرابري در استان خراسان رضوي اقلیم
نابرابري درآمدي در استان خراسان شمالی با اقلیم چنینهم. از دو استان دیگر استتربیش

یعنی اقلیم سرد بر روي افزایش نابرابري . استهانااز کشاورزان سایر استتربیشسرد 
کارگیري الگوي شروکس هاي مطالعه، بهبا توجه به یافته. برداران تاثیر زیادتري داشته استبهره

محصوالت يبیمهيا بر نابرابري درآمدي، توسعههبراي بررسی پویایی تاثیر نهاده) 1982(
هوایی و توجه به این متغیر براي وکشاورزي از طریق پوشش خطراتی مانند تغییرات آب

سطح زیر (گذار بر نابرابري درآمدي توجه به عوامل اصلی تاثیرسرانجامپرداخت غرامت و 
واحدهاي بزرگ در صورتبهگذاري در این حوزه از طریق تجمیع اراضی و سیاست) کشت

.ستشده اارایهنهادپیشعنوانبهسازي اراضی پارچهقالب اراضی مشاع و یک
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