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 دهیچک

 ،یدیتول یها سکیر یباال سطح -شوند یرو م روبه هاآن با کشاورزان که -یکشاورز مهم یها یژگیو از یکی

 اما ،کنند یم کمک ها سکیر نیا کاهش به یمختلف اقدامات و ها استیس ها، برنامه .است یمال و یبازار

 مةیب .شوند یم درآمد سطح شیافزا و سکیر کاهش موجب که دهند یم حیترج را ییها برنامه کشاورزان

 مةیب قرارداد ةنیگز نیبهتر که است نیا حاضر ةمطالع هدف .ستها برنامه نیا نیبهتر از یکی ،محصوالت

 هکتار در خالص درآمد ،رو نیا از .دکن نییتع کاران پسته دگاهید از را رفسنجان شهرستان ةپست محصول یلیتکم

 یارهایمع براساس نهیگز نیبهتر و یساز هیشب رفسنجان منطقة در پسته یلیتکم مةیب مختلف یها نهیگز یبرا

 مت،یق ،1389 -1384 یزمان ةدور به مربوط یزمان یسر یها داده از هدف، نیا یبرا .شد نییتع یتصادف یبرتر

 یلیتکم ةمیب ةنیگز سه ،جینتا مطابق .شد استفاده هکتار در غرامت و مهیب حق هکتار، در دیتول ةنیهز عملکرد،

 یبرتر جینتا براساس نیهمچن. گذاشتند شینما به را کی ةدرج یتصادف یبرتر مه،یب نداشتن ةنیگز بر پسته

 یبرا و مهیب ومس ةنیگز دارند، ینییپا یزیگر سکیر که یکاران پسته یبرا ،تابع کی به توجه با یتصادف

 .است ترمناسب مهیب دوم ةنیگز دارند، ییباال یزیگر سکیر که یکاران پسته

 

 .یتصادف یبرتر یارهایمع ،یلیتکم مةیب یها نهیگز رفسنجان، پسته، :یدیکل یها واژه

  

 مقدمه
 یاهخطر کردنحداقل ای مهار منظوربه یکشاورز برداران بهره
 باًیتقر فیط ازتوجه به امکانات موجود،  با ،شانیهاتیفعال
 به .دکنن یم استفاده گوناگون یهابرنامه از یعیوس
 ،سکیر تیریمد از منظور ، .Hardaker et al (2004)باور

 کاهش یبرا گوناگون یها استیس و ابزار ها، روش از استفاده
 .است مخاطرات گوناگون انواع یمنف راثآ

 تنوع مانند ییها روش گرفتنشیدرپ با کشاورزان
 محصوالت دیتول مه،یب قرارداد انعقاد ،یکشاورز محصوالت

 تیرعا ،مکمل محصوالت توأم کاشت ،ینیتضم متیق یدارا
 ینگهدار نیهمچن و ها نهاده ةیته در یریپذانعطاف اصل

 نیب را مخاطرات ،یضرور مواقع یبرا یمال ةریذخ یمقدار
 آن تیدرنها و نندکیم میتقس مختلف یها نهیگز و محصوالت

 ر،یاخ یها دهه در (.Skees et al., 1997) دهندیم کاهش را
درحال یکشورها از یاریبس استمدارانیس و نظران صاحب
 تیحما یکشاورز محصوالت مةیب از ،افتهیتوسعه و توسعه
 ،یکشاورز محصوالت ةمیب (.Hardaker et al., 2004) اند کرده

 تیامن احساس شیافزا و برداران بهره یریپذ سکیر شیافزا با
 عوامل از کارا و مناسب ةاستفاد یبرا را الزم ةنیزم کشاورزان،

 شیافزا ،نینو یفناور از استفاده یبرا یگذارهیسرما ،دیتول
 دیتول در نوسانات کاهش ،یکشاورز بخش در یور بهره

 کشاورزان یدرآمد نوسانات کاهش و یکشاورز محصوالت
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 تمام در (.Salami & Ahmadabadi, 2001) آوردیم فراهم
 گر مهیب شرکت که است یا گونهبه روند ،مهیب یها برنامه

 است، نییپا غرامت پرداخت و باال ةمیب حق افتیدر درصدد
 یپ در کند یم مراجعه دنشمهیب یبرا که یفرد ،درمقابل اما

 ممکن .باالست غرامت افتیدر و نییپا ةمیب حق پرداخت
 ،رسندب نظربه اثربخش نهیهز نظر از مهیب یها برنامهاست 
 احتمال ای دکنندهیتول درآمد ،راتییتغ که یدرصورت البته

 ،نیهمچن .دنده کاهش را دکنندهیتول خالص یدیعا کاهش
 نهیهز نظر از را مهیب ةبرنام کی است ممکن دکنندهیتول

 از یافتیدر غرامت مقدار که یدرصورت البته ،بداند اثربخش
 مهیب حق واردکردن با ،باشد شتریب یپرداخت ةمیب حق مقدار

 شود، یم کشاورز بینص که یخالص یدیعا در غرامت و
 .ردک یبررس را مهیب ةبرنام ةنیهز یاثربخش ینحوبه توان یم

 محل نیتر مهم ،کرمان استان در رفسنجان شهرستان
 با ،شهرستان نیا .شود یم محسوب رانیا در پسته دیتول

 سطح کل از درصد 29 حدود هکتار، هزار 80 بر بالغمساحت 
 (Kerman Agriculturalددار را استان ةپست کشت ریز

(Institution, 2011. یبرا یلیتکم و یعموم ةمیب نوع دو 
 کیهر که است موجود رفسنجان شهرستان در پسته محصول

 ةمیب .دهند یم قرار مهیب یرو شیپ را قرارداد هنیگز پنج
 .دده یم پوشش را یمتعدد یهاخطر ،پسته محصول یعموم

 وفان،ت خبندان،ی سرما، زلزله، تگرگ، ل،یس شامل هاخطر نیا
 حیتلق زمان در موقع یب یبارندگ و حیتلق زمان در یگرمازدگ

 عوامل ،ذکرشده خطر عوامل برعالوه یلیتکم ةمیب .است
 و ییدما نوسانات ،ییسرما ازین نشدننیتأم مانند یگرید

 یها نهیگز انیم از .دهد یم پوشش زین را وهیم یگرمازدگ
 را یتر نییپا غرامت و کمتر ةمیب حق 1 ةنیگز مه،یب قرارداد
 حق رود، یم 5 ةنیگز سمت به ها نهیگز هرچه و ردیگ یدربرم

 شهرستان در .شود یم شتریب زین غرامت تعهد و مهیب
 ریز ،شده مهیب ةپست رکشتیز سطح درصد 1 حدود ،رفسنجان

 یلیتکم ةمیب پوشش ریز آن درصد 99 و یعموم ةمیب پوشش
 هاغبا پوشش در یلیتکم ةمیب یها نهیگز از کیهر سهم .ستا
 درصد، 6/50 یلیتکم ةمیب دو ةنیگز که است صورتنیا هب

 مةیب سه ةنیگز درصد، 36/37 یلیتکم مةیب کی ةنیگز
 درصد 3/0 یلیتکم مةیب چهار ةنیگز درصد، 74/10 یلیتکم

 ةمنطق در یلیتکم ةمیب پنج ةنیگز پوشش ریز غبا و است
 ,Agriculture Insurance Fund) ندارد وجود نظر مورد

Kerman province). 
 محصول ةمیب ایآ کهاست  نیا یاساس یها پرسش حال

 را کار پسته خالص یدیعا و کاهش را درآمد سکیر ،پسته
 از شتریب یلیتکم مةیب قرارداد ةنیگز کدام دهد؟یم شیافزا
 حاضر ةمطالع در ،رونیا از دارد؟ را تیقابل نیا ها نهیگز ریسا
 یلیتکم ةمیب قرارداد ةنیگز نیبهتر که است نیا بر یسع

 رایز شود، نییتع رفسنجان شهرستان در پسته محصول
 را درآمد سکیر که کند یم انتخاب را یا نهیگز کار پسته

 انیشا .کند او بینص را یشتریب خالص درآمد و دهد کاهش
 مطالعه نیا در سوم و دوم اول، ةنیگز سه که است ذکر
 اریبس یلیتکم ةمیب چهار ةنیگز سهم رایز ،ندشویم لیتحل

 مورد ةمنطق در زین پنج ةنیگز و است (درصد 3/0) اندک
 ةمیب ةنیگز دو نیا رو،نیا از .است نشده انتخاب هرگز مطالعه

 .ندوشیم گذاشته کنار لیتحل از یلیتکم
 صورت یمختلف یها تیفعال ،مهیب انواع ةسیمقا ةحوز در
 درآمد، یها مهیب ،یا مطالعه درTurvey  (1992) .است گرفته

 یبرا را ییها مدل و ردک یبررس را محصول و متیق
 ةمیب حق ،جینتا براساس .داد ارائه هاآن ةمیب حق یریگ اندازه

 یهمبستگ وجود علتبه ،یدرآمد ةمیب طرح در یپرداخت
 ؛است گرید طرح دو از کمتر عملکرد، و متیق نیب یمنف

 یبرا یشتریب خالص یدیعا ،درآمد ةمیب طرح ن،یبراابن
 Sannikova & Bokusheva  (2007).آورد یم وجود هب کشاورز

 را عملکرد و وهوا آب ةمیب جمله از مهیب ابزار دو یامطالعه در
 مزارع یهواوآب سکیر کاهش در ها آن ییکارا نةیزم در

 که دندیرس جهینت نیا به و ردندک یابیارز هیروس ةجلگ ةمنطق
 یبرا و شود یم سکیر کاهش موجب همنطق عملکرد ةمیب

 انواع ریتأث .Falsafian et al (2005) .است تر مناسب کشاورز
 یالگو بر درآمد و عملکرد ،نهیهز ةمیب شامل مهیب مختلف
 با توأم یزیر برنامه روش از استفاده با را کشاورزان کشت

 .ردندک یبررس موتاد تارگت سکیر
Valvekar et al.  (2010) راهبرد کی ،یا مطالعه در 

 کی چگونه کهمشخص شود  تا کردند ارائه نهیبه (یاستراتژ)
 یبرا را یا برنامه بازده مةیب برنامة تواند یم ریش ةدکنندیتول

 کپارچهی خود، خالص درآمد راتییتغ تیریمد به کردنکمک
 متقابل اثر گر،ید یا مطالعه در Valvekar et al.  (2011).کند

 ،دکنندگانیتول یسکیر حاتیترج نیب انفعال و فعل و
 پوشش نییتع رب را یمال یها کمک و مهیب قرارداد یها نهیگز

 و هیتجز مطالعه، نیا در .ردندک یبررس نهیبه ةمیب برنامة
 از استفاده با و یانتظار تیمطلوب چارچوب کی در لیتحل
 پوشش سطح داد نشان جینتا .گرفت صورت یساز هیشب

 در یزیگر سکیر سطح با یداریمعن طور هب نهیبه یا مهیب



 571      کاربرد... پسته در منطقة رفسنجان:  یلیتکم مةیقرارداد ب نةیگز نیبهتر نییتع: میرزایی و زیبایی  

 ات،یمال سطح شیافزا با اما ،ابدی یم شیافزا نییپا یها اتیمال
 نهیبه یا مهیب پوشش بر یکمتر اثر یزیگر سکیر سطح

 یزیگر سکیر سطوح و ها اتیمال در ن،یهمچن .گذارد یم
 را نهیبه یا مهیب پوشش مه،یب حق یمال یها کمک مشابه،

 .دهد یم شیافزا
 به یتصادف یساز هیاستفاده از شب با ،حاضر ةمطالع در

 یها مدل .دوشیم پرداخته مهیب قرارداد ةنیگز نیبهتر یبررس
 بازده لیقب از یخروج یرهایمتغ عیتوز یبرا یفراوان یاقتصاد
 ;Coble et al., 2003) اند کرده استفاده یسازهیشب از خالص،

Valvekar et al., 2010; Valvekar et al., 2011; Khalili, 

 نیا در یخارج گذشتة مطالعات با حاضر مطالعة تفاوت (.2011
 نوع کی به مربوط یها نهیگز انیم پژوهش، نیا در که ستا
 در آنکه حال .ردیگیم صورت سهیمقا و یسازهیشب مه،یب

 انواع و مهیب پوشش تحت سطوح گذشته، یخارج مطالعات
 عملکرد مةیب و یا برنامه بازده ،یدرآمد مةیب شامل مهیب

 .اندشده سهیمقا
 یکاند مطالعات ،پسته محصول ةمیب ةنیزم در ران،یا در
 Abdollahiمطالعات به توان یم انیم آن از. است گرفته صورت

Ezat Abadi & Najafi  (2002) وAbdollahi Ezat Abadi & 

Eslamlooian (2007) سهیدر مقا مطالعه نیا تیمز .کرد اشاره 
 ةمیب قرارداد یها نهیگز از کیهر که ستا نیا یقبل مطالعات با

 در را گر مهیب امر نیا و شوندیم یبررس ییتنها به پسته محصول
 یها نهیگز جادیا در را ارزگ مهیب و مهیب مناسب ةنیگز انتخاب

 Abdollahi Ezat ةمطالع در .دنکیم یاری سودآورتر ةمیب

Abadi & Najafi  (2002)، کاهش در مهیب نقش بر یکلطوربه 
 .است هشد اشاره کاران پسته یدرآمد نوسانات

 

 قیتحق روش
 جادیا یبرا مه،یب قرارداد ةنیگز نیبهتر نییتع یراستا در
 ،محصول ةمیب یها برنامه تحت خالص درآمد احتمال عیتوز
 از ،نظر مورد کاران پسته بر مهیب ةبرنام یبخشاثر لیتحل یبرا
 قسمت چهار از ،یساز هیشب مدل .شد استفاده یساز هیشب

 ةنیهز و مهیب حق )شامل یورود یها داده .1 :شود یم لیتشک
 عملکرد و متیق )شامل یتصادف یرهایمتغ و (دیتول

 یبرا پارامترها برآورد .2 (،یپرداخت غرامت و محصوالت
 یساز هیشب .3 ،یساز هیشب منظوربه یتصادف یرهایمتغ
 یبرا )که مدل یساز هیشب .4 و مهیب یوهایسنار ای ها نهیگز

 استفاده یساز هیشب در یتصادف و نیمع یرهایمتغ منظورنیا
 (.شود یم جادیا وهایسنار یبرا خالص درآمد عیتوز و

 محصول ةمیب ةنیگز نیبهتر نییتع یبرا ،مطالعه نیا در
 فتنریپذن اول، یویسنار :دونشیم یبررس ویسنار چهار پسته،

 ؛محصول یلیتکم ةمیب کی ةنیگز دوم، یویسنار ؛مهیب
 یویسنار و محصول یلیتکم ةمیب دو ةنیگز سوم، یویسنار

 ،رونیا از .پسته محصول یلیتکم ةمیبسه  نةیگز چهارم،
 در .شد نییتع شده  انیب یویسنار چهار انیم از نهیگز نیبهتر
 تعرفة و دیتول یها نهیهز شامل یورود یها داده ،نخست گام

شامل عملکرد،  یتصادف یرهایو متغ مهیحق ب یبرا شدهاعالم
 افزار نرم وارد مه،یب یمحصوالت و غرامت پرداخت متیق

SIMETAR یتجرب احتمال عیتوز از استفاده با سپس .ندشد 
 MVEPD: Multivariate Empirical) رهیچندمتغ

Probability Distribution،) یتصادف یرهایمتغ برآورد به 
 کاربرد یزمان رهیچندمتغ یتجرب احتمال عیتوز .شد پرداخته

 داشته وجود مدل در یتصادف ریمتغ کی از شیب که دارد
 عیتوز .باشند وابسته گریکدی به ،یآمار یرهایمتغ نیا و باشد

 یها عیتوز از استفاده ةاجاز ره،یچندمتغ یتجرب احتمال
 دهیناد رهایمتغ انیم یهمبستگ اگر .دهد یم را رنرمالیغ

 ،نیهمچن .دوش یم بیار شده،یساز هیشب جینتا شود، گرفته
 ةمشاهد ده تا شش نیب که ودر یم کاربه یزمان روش نیا

 باشد داشته وجود یتصادف یرهایمتغ از کیهر یبرا یخیتار
(Richardson, 2008.) موجود یتصادف یرهایمتغ ع،یتوز نیا 
 :کند یم میتقس (ite) یرقطعیغ و (itx̂) یقطع جزء دو به را

(1 )  it ix̂ x 

 it it itˆe x x  
 یرهایمتغ از کیهر یخیتار یها داده ارزش نیانگیمix که

 طول در یتصادف یرهایمتغ از کیهر یها داده itx و یتصادف
 انگریب t و نظر مورد یتصادف ریمتغ انگریب i .است (t) زمان
 ریزصورت  به مشاهده هر ینسب رییتغ .هاست داده مدت طول

 :دمآ دست هب
(2 ) it it itˆD e / x 

 به حداقل ازطول زمان،  در شدهمحاسبه ینسب راتییتغ
 سپس و شد استخراج حداکثر و حداقل زانیم و مرتب حداکثر

 :شد نییتع ریزصورت  به مشاهده هر به مربوط احتماالت
 (3)  itP(min D ) 0 
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 یتصادف یرهایمتغ انیم یهمبستگ سیماتر ،تیدرنها
 و شدهمحاسبه احتمال تابع از استفاده با سپس وشد  استخراج

 یها انحراف شده،استخراج یتصادف یرهایمتغ یهمبستگ سیماتر
 CUSD: Correlated Uniform) همبسته کنواختی استاندارد

Standard Deviates) سپس .شد محاسبه یتصادف ریمتغ هر یبرا 
 (EMP: Empirical random deviate) یتجرب یتصادف انحراف

 و ضرب یتصادف ریمتغ یها داده نیانگیم در زانیم نیا و محاسبه
 براساس ویسنار هر خالص درآمد ان،یدرپا .شد جمع آن با
 ةبرآوردشد ریمقاد و یورود یرهایمتغ یها داده نیانگیم

 احتمال عیتوز قیطر از که شد محاسبه یتصادف یرهایمتغ
 خالص، درآمد ةمحاسب منظوربه .آمد دست هب رهیچندمتغ یتجرب
 نیانگیم و ضرب برآوردشده متیق در ،برآوردشده عملکرد ابتدا
 ةمیب حق نیانگیم ،یینها گام در و شد کسر ها آن از دیتول ةنیهز

 ،نیبنابرا ؛شد افزوده برآوردشده یافتیدر غرامت و کسر یپرداخت
 یخروج یرهایمتغ ةمحاسب یبرا نیمع و یتصادف یرهایمتغ از
 ةمطالع در .شد استفاده (KOV: Key output variables) یدیکل

 :است ریز موارد شامل یدیکل یخروج یرهایمتغ ،یجار
 ؛مهیبنداشتن  یویسنار یبرا هکتار در خالص درآمد .1
 ةمیب کی ةنیگز یویسنار یبرا هکتار در خالص درآمد .2

 ؛پسته محصول یلیتکم

 ةمیب دو ةنیگز یویسنار یبرا هکتار در خالص درآمد .3
 ؛پسته محصول یلیتکم

 چهار ةنیگز یویسنار یبرا هکتار در خالص درآمد .4
 ؛پسته محصول یلیتکم ةمیب

 ،یدیکل یخروج یرهایمتغ آوردندست هب از پس
 سپس .گرفت صورت ویسنار هر یبرا تکرار صد با یساز هیشب
 ةشدیساز هیشب یها داده از و،یسنار نیانتخاب بهتر منظوربه

 یرهای)متغ ویسنار هر یبرا هکتار هر در خالص درآمد
 یتجمع یچگال تابع درادامه، .شد استفاده (یدیکل یخروج

(CDF: Cumulative distribution function) درآمد ارزش 
 وهایسنار سپس و جادیا ویسنار هر یبرا هکتار در خالص

 .ندشد یبند رتبه
 نییتع قیدق طور هب را یسکیر حاتیترج نتوان کهیزمان

 یبند رتبه یبرا یتصادف یبرتر یارهایمع از استفاده کرد،
 یبرا ارهایمع نیا از مطالعه نیا در ن،یبنابرا ؛است دیمف

 یتصادف یکارا قواعد .شد استفاده مهیب یها نهیگز یبند رتبه
 یتجمع احتمال عیتوز توابع از زوج دو هر ةسیمقا قیطر از
(CDF) ر،یز در .گرفت صورت مختلف یها تیفعال جینتا 

 FSD: First degree stochastic)کی ةدرج یتصادف یبرتر

dominance) ، دو ةدرج یتصادف یبرتر (SSD: Second 

degree stochastic dominance )به توجه با یتصادف یبرتر و 
 SDRF: Stochastic dominance with respect to) عتاب کی

a function )ها روش نیا از استفاده تیمز .شود یم حیتشر 
 رندگانیگ میتصم حاتیترج داشتن به یازین کهاست  نیا

 را ییها تیمحدود ،ها روش نیا در هافرض اما ،ندارد وجود
 .آورد یم وجود هب

 
 (FSD) کی ةدرج یتصادف یبرتر

 کی ةدرج یتصادف یبرتر اریمع کاربرد روش و اصول درمورد
 مطالعات در مبسوط طور هب ،دو ةدرج یتصادف یبرتر و

 تیمحدود (.Hardaker et al., 2004) است هشد بحث گذشته
 است نیا ساده طور هب ،FSD در تیمطلوب تابع بر شدهاعمال

 یینها تیمطلوب یدارا ،سود اریمع یبرا رندگانیگ میتصم که
 دو یبرا ،نیبنابرا ؛(دارد حیترج کمتر بر شتری)ب اند مثبت

 از بیترتبه ج،ینتا احتمال عیتوز کی با کیهر ،B و A تیفعال

 یتجمع عیتوز توابع قیطر AF X و  BF X شده فیتعر 
 که یدرصورت دارد، یبرتر B بر FSD، A اریمع براساس .است

 برقرار دیاک ینابرابر کیحداقل  با ریز ةرابط ،هاX تمام یبرا
 (:Hardaker et al., 2004) باشد
(4)     A BF X F X 

 رندگانیگ میتصم از گروه دو هر یبرا FSD اریمع
 .شود یم گرفته کار هب (ریپذ سکیر و زیگر سکی)ر

 

 (SSD) دو ةدرج یتصادف یبرتر

 یبرا را یزیگر سکیر (،SSD) دو ةدرج یتصادف یبرتر اریمع
 اعمال گرانیب امر نیا .ردیگ یم درنظر رندگانیگ میتصم تمام

 .است FSD با سهیمقا در ،تیمطلوب تابع بر یاضاف تیمحدود
 تنهانه شدهداده ةدامن در تیمطلوب تابع که شود یم فرض

 اتیفرض نیا .است مقعر داًیاک بلکه ست،ین یشیافزا کنواختی
 از مطلق یزیگر سکیر بیضر ةدامن که دارد آن بر داللت

r(X) 0 کیتفک ییتوانا هرچند .است SSD از FSD 
 ه،مجموع در را تیفعال نیچند هنوز است ممکن ،است شتریب

 H بر G ةنیگزبرقرار باشد،  ریرابطة ز اگر .گذارد یباق کارا
 (:Hardaker et al., 2004) شود یم داده حیترج

 (5)      
x x

G HF X dx F X dx
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 (SDRF) تابع کی به توجه با یتصادف یبرتر
 را نهیگز کیتفک ییتوانا FSDاز  شتریب SSD اریمع هرچند

 توان ،یعمل یکاربردها از یاریبس در است ممکن دارد،
 یبرتر ةقاعد ،نهیزم نیا در .باشد نداشته یکاف یریپذ کیتفک

 یبرتر اغلب، که است شده شنهادیپ افتهیمیتعم یتصادف
 اگر .شود یم دهینام (SDRF) تابع کی به توجه با یتصادف

 نیب رندگانیگ میتصم از یگروه مطلق یزیگر سکیر بیضر

 r X1 تا  r X2 ها آن تمام باشد، داشته قرار A بر را B 
  ةرابط که U(X) تیمطلوب که یدرصورت .ددهن یم حیترج

6 )      
x

A BF X F X U X dx




   

 ةرابط به توجه با را

(7)         r X U X / U X r X 1 2 
 .است برتر B ةنیگز از A ةنیگز ،باشد مثبت کند، یم حداقل

 نیا در .ندارد یبرتر B بر A باشد، یمنف حداقل نیا اگر
 ای داشت خواهد یبرتر A بر B ایآ نکهیا یبررس یبرا ،حالت

 ةرابط حداقل دیبا ر،یخ

(8)        
x

B AF X F X U X dx




   

 باشد، مثبت حداقل اگر .شود محاسبه 7 ةرابط به توجه با
B بر A نهیگز دو هر شود، یمنف دوباره حداقل اگر .دارد یبرتر 
 از را نهیگز دو نیا SDRF اریمع و دندار قرار کارا ةمجموع در
 (.Hardaker et al., 2004) کندینم کیتفک گریکدی

 یزمان ةدور به مربوط مطالعه نیا ازین مورد یها داده
 غرامت و مهیب حق زانیم در آن، که است 1389 -1384

 صندوق از محصول واحد هر یازابه ،مهیب مختلف یها نهیگز
 به مربوط یها داده و کرمان استان یکشاورز محصوالت ةمیب
 یکشاورز جهاد سازمان از زین دیتول ةنیهز و عملکرد مت،یق

   .شدند استخراج کرمان استان

 

 بحث و جینتا
 برآورد ةنحو که ندشو برآورد مطالعه یتصادف یرهایمتغ دیبا ابتدا
 برآورد زانیم ،1 جدول .شد داده حیتوض قیتحق روش در ها آن
 یپرداخت یها غرامت و عملکرد مت،یق یفدتصا یرهایمتغ

 .دهد یم نشان مهیب یها نهیگز از کیهر یبرا را مهیب صندوق

 
 یتصادف یرهایمتغ یبرآورد یپارامترها .1 جدول

 (EMP+1)*(ها داده نیانگی)م (یتجرب یتصادف )انحراف EMP (همبسته کنواختی استاندارد )انحرافات CUSD یتصادف یرهایمتغ

 89/50399 -105/0 436/0 متیق

 36/448 -171/0 347/0 عملکرد

 1،312،676 -437/0 315/0 کی ةنیگز یپرداخت غرامت

 1،435،448 -635/0 033/0 دو ةنیگز یپرداخت غرامت

 8،419،299 522/0 803/0 سه ةنیگز یپرداخت غرامت
 قیتحق یها افتهی :مأخذ

 
 ةمیب مه،یب نداشتن یویسنار چهار ،مطالعه نیا در

 یلیتکم ةمیب و دو ةنیگز یلیتکم ةمیب ک،ی ةنیگز یلیتکم
 یرهایمتغ اول، یویسنار در که ندشد گرفته درنظر سه ةنیگز

 کاربرد خالص درآمد ةمحاسب در ،یپرداخت غرامت و مهیب حق
 و مهیب حق یرهایمتغ ،یبعد یوهایسنار در اما د،شتنندا

 درآمد ةمحاسب در ،مهیب مختلف یها نهیگز یپرداخت غرامت
 یخروج ریمتغ کی ،ویسنار هر یبرا .داشتند کاربرد خالص

 ویسنار هر هکتار در خالص درآمد همان که -(KOV) یدیکل
 و یتصادف یرهایمتغ ةشدبرآورد یپارامترها براساس -است

 که آمد دست هب نیمع ای یورود یرهایمتغ یها داده نیانگیم
 یرهایمتغ از سپس .شودیم مشاهده 2 جدول در آن جینتا

 .گرفت صورت تکرار صد با یسازهیشب آمده،دست هب یدیکل
 یویسنار چهار از تکرار صد با یسازهیشب جینتا یآمار ةخالص

 .دیآ یم 3 جدول در شدهانیب
 

 ویسنار هر ةشدبرآورد خالص درآمد .2 جدول

 (یدیکل یخروج ری)متغ هکتار در خالص درآمد ویسنار

 3/956474 مهیب نداشتن

 1255817 کی ةنیگز

 6/926922 دو ةنیگز

 7373133 سه ةنیگز

 قیتحق یها افتهی :مأخذ
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 وهایسنار هکتار در خالص درآمد یساز هیشب جینتا یآمار ةخالص .3 جدول

 حداکثر حداقل اریمع انحراف نیانگیم ویسنار

 46،080،185 -11،417،088 14،669،462 8،431،290 مهیب نداشتن

 50،646،224 -11،443،406 14،742،533 9،691،732 کی ةنیگز

 50،210،200 -9،848،435 14،469،435 10،916،827 دو ةنیگز

 56،396،087 -10،791،405 15،517،321 12،037،472 سه ةنیگز

 قیتحق یها افتهی :مأخذ               

 
 درآمد نیانگیم نیشتریب دهد یم نشان 3 جدول جینتا
 ،یلیتکم ةمیب سه ةنیگز به مربوط بیترتبه هکتار در خالص

 نداشتن و یلیتکم ةمیب کی ةنیگز ،یلیتکم ةمیب دو ةنیگز
 شتریب به کمتر از اریمع انحراف بیترت کهیدرحال ،است مهیب

 ةنیگز و کی ةنیگز مه،یب نداشتن مه،یب دو ةنیگزصورت  به
 انحراف و خالص درآمد نیانگیم از استفاده با .است مهیب سوم

 ابتدا نیهم در یعنی ؛داد ارائه یکل یا جهینت توان یم اریمع
 پسته محصول نکردنمهیب بر کردنمهیب گفت توان یم

 ار،یمع انحراف و نیانگیم براساس یبند دسته .دارد تیارجح
 یبند رتبه یا نقطه یها نیتخم از استفاده با را وهایسنار

 یرهایمتغ عیتوز نةیزم در یکامل حاتیتوض که کند یم
 یچگال تابع ن،یبنابرا ؛دهد ینم (KOV) یدیکل یخروج
 شدهیسازهیشب هکتار در خالص درآمد ارزش(  (CDFیتجمع

 صورت ها آن یبندرتبه و سپس شود یم جادیا ویسنار هر یبرا
 قیدقصورت  به را یسکیر حاتیترج نتوان کهیزمان .ردیگ یم
 یبرا یتصادف یبرتر یارهایمع از استفاده کرد، نییتع

 لیدل به یبند رتبه یها روش نیا تیمز .است دیمف یبند رتبه
 با .است سکیر یبرا رندگانیگ میتصم حاتیترج مشارکت

 حاتیترج بریمبتن یبند رتبه روشتابع،  کیتوجه به 
 به توان یم را یسازهیشب مدل از حاصل جینتا و ناشناخته

 ةدرج یتصادف یبرتر اول، ةدرج یتصادف یبرتر یها صورت
 را امکان نیا ،CDF یمنحن .کرد انیب یتصادف یبرتر و دوم

 با خالص، درآمد از عیتوز هر ینسب سکیر تا کند یم فراهم
 کی تا صفر از را احتماالت ،یمنحن نیا .شود سهیمقا گریکدی

 یرو را هکتار در خالص درآمد ارزش و یعمود محور یرو
 .کند یم میترس یافق محور

 

 
 وهایسنار یتجمع عیتوز تابع .1 نمودار

 
 کی ةدرج یتصادف یبرتر براساس وهایسنار یبند  رتبه

 ،است مطرح کی ةدرج یتصادف یبرتر روش نةیزم در که یفرض
 .است مثبت یینها تیوبلمط یدارا ساز میتصم کهاست  نیا

 هبروش  نیبا استفاده از ا وهایسنار یسرانگشت یبند رتبه قاعدة
 سمت به ییویسنار یتجمع عیتوز تابع هرچه که است صورتنیا

 اگر .است ترغالب باشد، تر نییپا یعبارتبه ای تر لیمتما راست
 براساس توان ینم ،کنند قطع را گریدکی وهایسنار یتجمع عیتوز

 یبندرتبه جینتا .کرد سهیمقارا با هم  وهایسنار روش نیا
 در (FSD) کی ةدرج یتصادف یبرتر اریمع از استفاده با وهایسنار

  .شودیم شاهدهم 4 جدول
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 FSD جینتا .4 ولجد

 سه ةنیگز دو ةنیگز کی ةنیگز مهیب نداشتن ویسنار

 - - - 0 مهیب نداشتن

 ؟ ؟ 0 + کی ةنیگز

 ؟ ؟ ؟ + دو ةنیگز

 ؟ ؟ ؟ + سه ةنیگز

 ستون بر فیرد یویسنار ةغلب انگرینما +
  فیرد بر ستون یویسنار ةغلب انگرینما - 
 بودننامشخص انگرینما ؟

 
 کی ةنیگز یوهایسنار که ستا آن انگریب 4 جدول جینتا

 حیترج مهیب نداشتن بر مهیب سه ةنیگز و مهیب دو ةنیگز مه،یب
 قائل یزیتما مهیب یها نهیگز انیم توان ینم اما ،شوند یم داده
 .دنکن یم قطع را گریدکی ها آن یتجمع یها عیتوز رایز ،شد
 محصول نکردنمهیب بر کردنمهیب ار،یمع نیا بقاطم پس

 .دارد تیارجح
 
 دو ةدرج یتصادف یبرتر اریمع براساس وهایسنار یبند رتبه

 گریدکی سکیر یوهایآلترنات یتجمع عیتوز یها یمنحن کهیزمان
 کی ةدرج یتصادف یبرتر اریمع براساس توان ینم ،کنند قطع را

(FSD) از  یطیشرا نیدر چن توان یم ،رونیا از .کرد یبند رتبه
 تیمحدود اما ،دکر استفاده دو ةدرج یتصادف یبرتر اریمع

 درنظر رندگانیگ میتصم تیمطلوب تابع یابر دیبا که یا یاضاف
 اول، ةمرتب مشتق بودنمثبت برعالوه کهاست  نیا شود، گرفته

 یبرتر اریمع ن،یبنابرا ؛است یضرور دوم ةمرتب مشتق بودنیمنف
 ک،یدرجة  یتصادف یبرتر اریبا مع سهیمقا در ،دو ةدرج یتصادف
 تیمحدود اما ،دارد وهایسنار (زی)تما یبند رتبه در یشتریب توان

 جینتا .دیافزا یم رندگانیگ میتصم تیمطلوب تابع رب یشتریب
 در دو ةدرج یتصادف یبرتر اریمع براساس وهایسنار یبند رتبه

 :دیآ یم 5 جدول
 

 SSD جینتا .5 جدول

 سه ةنیگز دو ةنیگز کی ةنیگز مهیب نداشتن ویسنار

 - - - 0 مهیب نداشتن

 - - 0 + کی ةنیگز

 - 0 + + دو ةنیگز

 0 + + + سه ةنیگز

 ستون بر فیرد یویسنار ةغلب انگرینما +
  فیرد بر ستون یویسنار ةغلب انگرینما -
  نبودنامشخص انگرینما ؟

 

به وهایسنار تیارجح بیترت دهد یم نشان جدول جینتا
 و مهیب کی ةنیگز مه،یب دو ةنیگز مه،یب سه ةنیگز صورت

مهیب نیب نکهیبراعالوه اریمع نیا ن،یبنابرا ؛است مهیب نداشتن
 ارجح را محصول کردنمهیب محصول، ةمیب نداشتن و کردن

 انجام یزیتما و یبند رتبه زین مهیب یها نهیگز انیم ،داند یم
 را یزیگر سکیر ةدامن ،اریمع نیا آنجاکه از .است داده

r(X)صورت  به  0 گرفت جهینت توان یم ،کند یم فیتعر 
 ارجح ها نهیگز ریسا بر را مهیب سوم ةنیگز ،زیگر سکیر افراد

 .دانندیم
 

 به توجه با یتصادف یبرتر اریمع براساس وهایسنار یبند رتبه

 تابع کی

 توان نیتریقو تابع، کی به توجه با یتصادف یبرتر اریمع
 بحث هاآن دربارة حالتابه که دارد ییارهایمع نیب را یزیمم
 یبرا کرانه کی که است صورت نیا هب آن ییاجرا ةویش .شد
 RAC: Risk aversion absolute) مطلق یزیگر سکیر بیضر

coefficient) را دو ةدرج یتصادف یبرتر ،لیتحل چارچوب در 
 زین را تیمحدود نیشتریب اریمع نیا ،رونیا از .کند یم یمعرف
 یزیگر سکیر بیضر ةدامن دو هر یبرا ،مطالعه نیا در .دارد

 جینتا هک شد محاسبه ارجح یسکیر ویاتآلترن کی باال، و نییپا
 .دیآ یم 6 جدول در آن

 با رندگانیگ میتصم انیم در دهد یم نشان 6 جدول جینتا
) نییپا یزیگر سکیر بیضر r X / 0 0  نیباالتر (،00004

 و کی دو، یها نهیگز سپس و مهیب سه ةنیگز به مربوط تیارجح
 بیضر با رندگانیگ میتصم انیم در و است مهیب نداشتن

r(X)) باال یزیگر سکیر /0  مهیب دو ةنیگز (،00004
 مهیب نداشتن و سه ةنیگز ،آن از پس .ددار را تیارجح نیشتریب

 .است تیارجح نیکمتر یدارا زین مهیب کی ةنیگز و ندا ارجح
 

 SDRF جی. نتا6 جدول

r(X) یبند رتبه / 0 0 00004 r(X) / 0 00004 

 دو ةنیگز سه ةنیگز تیارجح نیشتریب

 سه ةنیگز دو ةنیگز ارجح نیدوم

 مهیب نداشتن کی ةنیگز ارجح نیسوم

 کی ةنیگز مهیب نداشتن ارجح نیآخر

 قیتحق یها افتهی :مأخذ
 

 )مشتق مثبت یینها تیمطلوب فرض کهیزمان ،یطورکل هب
 شد، گرفته درنظر رندگانیگ میتصم یبرا (مثبت اول ةمرتب

 بر کردنمهیب (،کی ةدرج یتصادف ی)برتر FSD اریمع براساس
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 یزیتما مهیب یها نهیگز انیم اما ،افتی تیارجح نکردنمهیب
 یمنف دوم ةمرتب مشتق فرض سپس .نگرفت صورت

 یبند رتبه و دش اضافه زین (رندگانیگ میتصم یزیگر سکی)ر
 یاریمع که -(دو ةدرج یتصادف ی)برتر SSD اریمع براساس

 مهیب سه ةنیگز یویسنار اساس،نیبرا .گرفت انجام -است تر یقو
 و کی ةنیگز دو، ةنیگز یوهایسنار و ردرا دا تیارجح نیشتریب

 ،زین انیپا در .رندیگیم قرار یبعد یها رتبه در مهیب نداشتن
 و دش اضافه یقبل یهافرض به یزیگر سکیر ةکران نییتع فرض

 (،تابع کی به توجه با یتصادف ی)برتر SDRF اریمع براساس
 ،نییپا یزیگر سکیر در ،جینتا براساس .گرفت صورت یبند رتبه
 دو ةنیگز مه،یب سه ةنیگزصورت  به وهایسنار تیارجح بیترت

 یزیگر سکیر در اما ،است مهیب نداشتن و مهیب کی ةنیگز مه،یب
 دو ةنیگز صورتبه و دنکیم رییتغ وهایسنار تیارجح بیترت ،باال

 .دوشیم مهیب کی ةنیگز و مهیب نداشتن مه،یب سه ةنیگز مه،یب
 

 اهشنهادیپ و یریگ جهینت
 را درآمد سکیر پسته، محصول کردنمهیب دهدیم نشان جینتا

 ،نیهمچن .دهد یم شیافزا را کار پسته درآمد سطح و کاهش
 مهیب سه ةنیگز دارند، ینییپا یزیگر سکیر که یکاران پسته یبرا
 مهیب دو ةنیگز دارند، ییباال یزیگر سکیر که یکاران پسته یبرا و

 مورد ةمنطق کارانپسته اکثر آنجاکه از اما ،است ترمناسب
 Mirzaei & Zibaei  (2014)ةمطالع یها افتهی براساس مطالعه

 شود یم هیتوص مهیب سه ةنیگز انتخاب دارند، یکم یزیگر سکیر
 ةمیب باالتر یها نهیگز ،یعبارت هب ؛است موجود ةنیگز نیباالتر که

 سکیر ،بهتر باالتر غرامت پرداخت تعهد لیدل هب پسته، یلیتکم
 جینتا نیا .دهندیم شیافزا را درآمد سطح و کاهش را یدرآمد

 از ران،یا در پسته دیتول ةمنطق نیتربزرگ در پسته ةمیب نظام از
 و ها نهیگز جادیا یسو به را زانیر برنامه و دولتمردان طرفکی

 گر،ید طرف از و کند یم رهنمون مهیب کارآمد یها ستمیس
 .رساند یم یاری مهیب مناسب ةنیگز انتخاب در را کاران پسته

 سکیر باالتر، قرارداد یها نهیگز در ژهیو هب ،محصول ةمیب هرچند
 شیافزا را ها آن درآمد سطح و کاهش را کاران پسته درآمد

 یها نهیگز در ژهیو هب مهیب پوشش ریز یکم یهاباغ ،دهد یم
 نیا ةمیب نظام که دیفهم توان یم ،رونیا از .دارند قرار آن باالتر

 توان یم ،یطورکل هب .ستین کارآمد رفسنجان ةمنطق در محصول
 ةمیب به کاران پسته شتریب جذب یراستا در را ریز یاهشنهادیپ

 :دکر ارائه آن باالتر یها نهیگز نةیزم در ژهیو هب ،پسته یلیتکم
 جهینت توان یم ،وهایسنار یساز هیشب جینتا طبق ازآنجاکه .1

 باال، یزیگر سکیر ةدرج یبرا مهیب کی ةنیگز که فترگ
 نیا شود یم شنهادیپ ،دش انتخاب ویسنار نیبدتر عنوان هب

 نفعبه نه رایز ،شود حذف مهیب قرارداد طرح از نهیگز
را  یسود ،نییپا اریبس ةمیب حق لیدل هب نه و است کار پسته

 .آورد یم ارمغان به گر مهیب یبرا
 یبرا را یدیعا نیشتریب مه،یب باالتر یها نهیگز هرچند .2

 سه ةنیگز پوشش ریز هاباغ از یکم درصد ،دارد کاران پسته
 و مهیب صندوق شود یم شنهادیپ ن،یبنابرا ؛هستند مهیب

 سمت به را باغداران مناسب، جیترو و غیتبل با آن کارشناسان
 نیا دیعوا از را باغدار و کنند بیترغ و قیتشو ها نهیگز نیا

 به الزم التیتسه ةارائ با دیبا ،نیهمچن .ندساز آگاه نهیگز
 یبرا یمال منابع نیتأم یراستا در ها آن به ،کاران پسته

 نهیگز نیا رایز ،کنند کمک محصول ةمیب حق پرداخت
 .است زین مهیب صندوق نفعبه باال ةمیب حق لیدل هب

 ةنیگز شنهادیپ در مهیب کارشناسان شود یم هیتوص .3
 پرداخت یبرا و ندریبگ نظردر را باالتر یها نهیگز مه،یب

 رایز ،کنندن شنهادیپ را نییپا یها نهیگز غرامت، کمتر
 کارشناسان رفسنجان، ةمنطق ةپست محصول ةمیب در

 کار پسته به باغ عملکرد اساسبر را یا نهیگز مه،یب
 از باالتر ةنیگز انتخاب حق ،کار پسته و کنند یم شنهادیپ

 تر نییپا ةنیگز اما ندارد، را کارشناس یشنهادیپ ةنیگز
 آنجاکه از و کند انتخاب تواند یم را یشنهادیپ ةنیگز از

 نییپا یها نهیگز غرامت، کمتر پرداخت یبرا کارشناس
 کمتر باالتر، یها نهیگز ،کند یم شنهادیپ کار پسته به را

 ;Abdollahi Ezat abadi, 2002) دنشویم انتخاب

Mirzaei & Zibaei, 2014). 

 را یادار یها یدگیچیپ ،مهیب صندوق شود یم شنهادیپ .4
 به را کاران پسته ،غرامت موقعبه پرداخت با و دهد کاهش
 .کند رهنمون باالتر یها نهیگز ةمیب ژهیو هب و مهیب سمت
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