
 

 

 

 

 

 

 

 742-721، صفحات 7131 تابستان، 2، شمارة 71فصلنامة روستا و توسعه، سال 

 

 

 *يسردار شهرک يعل و ،يرضا کرباسيعل ،ناز جانسوزيپر
 12/1/2991 :تاريخ پذيرش 12/9/2992: تاريخ دريافت

 

ک يه با توجه بهه   يتصادف ييکارآنيز دوم و  و اول ةدرج يتصادف يار برتريمعاز حاضر،  ةمطالع در
سهتان  يس ةکهار منط ه  دگاه کشاورزان گنهدم يکود از د ةاراني است پرداختينوع سانتخاب  يبرا تابع

اسهت  يشش س وانجام  2939-99 يدر سال زراع ق پرسشنامهيها از طرداده يآورجمع .استفاده شد
 يبنهد ميمالهک ت سه  پا، متوسط و بزرگکشاورزان به سه گروه خرده .شد يق طراحيانجام تح  يبرا

، ههر گهروه از کشهاورزان    گريهز  مخاطرهو رفتار  يتصادف يبرتر يهااريبر اساس مع ،سپس. شدند
تفهاو    ةمحاسه   ،تيه در نها .شهد  يکود بررسه  ةارانيپرداخت است ينها در انتخاب نوع سآدگاه يد
ش يبها افهزا   که مالک نشان دادمتوسط و بزرگ ،پانان در کشاورزان خردهير معادل اطمين م اديانگيم

ن کشاورزان يکود در بم يمست  ةاراني پرداختاست يس يل باالتر بودن ارزش ذهنيمزرعه به دل ةانداز
   .دهنديها نشان مارانهيبه حذف  يشتريت بين کشاورزان حساسيمالک، ابزرگ

                                                 
*

اقتصههاد منههابع ط يعههي دانشههگاه سيسههتان و ب و سههتان      يمسههلول و دانشههجوي دکتههر   ةسههنديترتيهه ، نوبههه 
(p.jansouz@gmail.com)         دانشيار گروه اقتصهاد کشهاورزي دانشهگاه فردوسهي مشههد، و کارشهناس ارشهد اقتصهاد ،

 .کشاورزي دانشگاه سيستان و ب و ستان

mailto:p.jansouz@gmail.com
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 (.منط ه) ستانيس /کود/ گندم/ ارانهي /ة مزرعهانداز /يتصادف يبرتر يارهايمع :هاواژهکليد
*** 

محصهوال ،   ينيد تضميارانه به کشاورزان و خري پرداخت نظام يبا برقرار ها معمواًلدولت
سهازمان   کهام ً  ياز آنجا که بازار محصوال  کشهاورز  کنند؛ت يکشاورزان حما از تواننديم
ارانهه را در مهورد   ي پرداخهت  نظهام  يبرقهرار  رو،و از اين ها مشکل استمتيکنترل ق افته،ين

مهت  يش قيافهزا  ياثهرا  کمه   يبه بررس( 2931) و س طانی کهنسال. داننديثرتر مؤها منهاده
در مهورد محصهوال    کهه  ج نشهان داد  ينتا کود پرداخت و ةارانيدر اثر حذف  ييايميکود ش

بهه خهار     يد و کاهش وابسهتگ يش توليد باعث افزايتول ةارانيت و پرداخت يحما راه رد 
اسهتفاده از   ينهه اقتصهاد  ين م هدار به يهي به تع ،يادر مطالعه نيز( 2933) يانيکهژبر . دشويم

 کهه  و نتيجهه گرفهت   کشور پرداخهت  يهام در استانيد گندم ديدر تول يکشاورز يهانهاده
 گهوالتي  يهها يبررسه همچنهين،   .اسهت نهه  يبهريها از جم ه کود غن نهادهياز ا يع برخيتوز
(Gulati, 1990)  و  ييايميکهود شه   ةنهاد يارانه برايدر هند نشان داد که با توجه به پرداخت

خهال    ةارانه يگونهه  ههي  دولت، کشاورزان عمً   از سو   ديمت محصوال  توليکنترل ق
 يکشاورز يهانهاده ةاراني ةنديباال و فزا ةنيکنند و با توجه به هزيافت نمينهاده در اين يرو
 ,Isik and Khana) اک و خانسزيا. رسديبه نظر م يها ضرورارانهين يحذف ا ،دولت يبرا

 عمهدتاً . نهد پرداختکشهاورزان   يزيه گرمخهاطره  ةمسهل   ، بهه بررسهی  خود ةدر مطالع ،(2003
ن يتهر نانهه يببهد  ،خهود  هها  ينه يبشيپا، در په ويژه کشاورزان خردهز بهيگرمخاطرهکشاورزان 

اسهتفاده   ييايميشه  يهها ش از م دار الزم از کهود يب ،رونيرند و از ايگيرا در نظر م هاتحال
-اسهت يس الزم است کهه  ،بر اثر اين کار ستيط زيمحزياد  ها آسي  و با توجه به کنند؛يم

کهود   ةيه رويمصهرف به   از، يمحصهوال  کشهاورز   ةميق بياز طر مخاطرهگذاران با پوشش 
 .ندج وگير  کن ييايميش
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نيهز   ن و عم کهرد محصهول و  يزمه  يورش بههره يکهود در افهزا   ةت نهاديبا توجه به اهم
محصهول گنهدم را   ( 2932) ي، اخطهار ييت غهذا يبودن محصول گندم در حفظ امن راه رد 
ن يه ا يرا بهرا  ييايميمصرف کود ش ةنياز کل محصوال  کشور انتخاب و سطح به يشاخص

کشت را بهه خهود اختصها      رين سطح زيشتريکه گندم ب،  را محصول برآورد کرده است
آن را  تهوان يم رو،و از اين دارد ييت غذايدر امن يگاه راه ردياست که جا يداده و محصول

در بخهش   ييايميشه  يهها مصهرف کهود   يت ک ه ين وضهع ييتع يار مناس  برايبس یشاخص
 ارانهة ياسهت پرداخهت   ينهوع س ن ييتع ة حاضرهدف مطالع بنابراين،. دانستران يا يکشاورز
در مناطق محروم کشهور از   ويژهاستمداران، بهيس بهتر يريگميکمک به تصم راستا کود در 

ط خهاک و  يآگهاه بهه شهرا    يدگاه کشاورز به عنهوان فهرد  يستان و توجه به ديس ةجم ه منط 
 . است يتصادف يبرتر يهابا استفاده از مدل ،مزرعه

 ،شهد  ياست طراحه يس ، ششکود ةارانياست پرداخت ين نوع سييتع يبرا حاضر،ة در مطالع
زان يه درصهد از م  سهی، پنجهاه و هفتهاد   م کود، حذف يمست  ةارانيپرداخت : ند ازاکه ع ار 
کهود و پرداخهت    ةاراني  درصد صد، حذف سو  دولتکشاورز از  بهکود  ةارانيپرداخت 

ق هل از  . يمهت بهازار  يکود و فروش محصول به ق ةاراني  درصد صدو حذف  ،ين د ةاراني
الزم  ،يتصهادف  يبرتهر  يارهها ياسهتفاده از مع  بها ارانه يپرداخت  ةدر مورد نحو يريگميتصم

پس از اعمهال ههر   بازده ناخال  کشاورزان  ،و به دن ال آن ينيمت تضميق ةمحاس  است که
 يرا بهرا  ينيمت تضميق ةتوان معادليم ،ينيمت تضميق ةمحاس  يبرا. صور  گيرداست يس
 :ر خ صه کرديصور  زکشت به رين زيک هکتار زميک واحد از محصول در ي

(2) 
   :برابر است با( C) ياص  ةني، هز(2) در رابطة

  CPe
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(1)  
-نههاده  ةنه ي، هز(Cl)کار  يروي، دستمزد ن(Cf)ن يا  ماشيعم  يهانهيهز ، يترتدر آن، بهکه 

 ةنيهز β، (2)ة در رابط .نشان داده شده است( Ct)ن ل وة حملنيهز ، و(Ci) ديتول ةعمد يها
  :صور  است  گوناگون بدين ياز ضرا ي يترک در قال  αن و پارامتر يزم ةاجار

(9) 

 نرخ سود است π و ،ينرخ کارمزد بانک bمه، ياب و ذهاب و بيا يهانهينرخ هز a ،که در آن
ک يه از بهه انتخهاب   يه ها توسط کشهاورزان ن استيانتخاب س يبرا ،سپس. (2931 ان،ياحمد)

کشاورزان در مدل بود کهه    گريزمخاطرهرفتار  گير کارت و بهيتابع مط وب يژه برايمدل و
ن يه در ا يريه گميتصهم  يک  ةقاعد .امکان فراهم شدن يا ،يتصادف يبرتر يارهايمع کاربردبا 
  :است ن شرحيبد ارهايمع
 مغ وب کار يهانهيف گزياساس تعر ار برين معيا: (2)(FSD) اول ةدرج يتصادف يار برتريمع

. ل خواهنهد داد يرا تشهک  کهارآ  ةدست ،شوندينم که مغ وب ييهانهيآن گز ،جهيکند و در نتيم
 يع تراکمه يه بر اساس تابع توز xج يع احتمال نتايتوز يکه هر دو دارا  Bو A ةنيدو گز يبرا
(CDF)(1) معادل يرتتبه  FA(x)  وFB(x) ةنيباشند، گز A ةنيبر گز B ةار درجيبر اساس مع 

 :اگر ،است (9)اول غال 
(4                                                     )   xFxF BA  

ازمنهههد آن اسهههت کهههه  ين SSDروش  :(4)(SSD) دوم ةدرجههه يتصهههادف يار برتهههريهههعم
جها  برتهر در همهه   ةنه يگز يبهرا  (CDF) يع تراکمه يه تهابع توز  ير منحنيز يتجمع مساحت

 بهر  ،نيبنهابرا . رديه گ گهر قهرار  ينهة د يگز يمتنهارر آن بهرا   يق ل و در سهمت راسهت منحنه   
  :شود اگريح داده ميترج B بر A ةنيگز، SSDار ياساس مع

(2                                     )    
 

 


x x

BA dxxFdxxF 

tilf CCCCC 
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 يکهارآ  ةدسهت  ةرمجموعيز SSD يکارآ ةو دست بوده FSD بيش از SSDقدر  تمايز 
FSD است (Hardaker et al., 1997.)  
ة نه يههر گز  يبهرا  ،ن روشيه در ا :(2)(SERF) ک تهابع يه با توجهه بهه    يتصادف ييکارآار يمع

مهورد انتظهار    يت ذهنيمط وب ةيت، فرضيو متناس  با هر شکل از تابع مط وب  گريزمخاطره
(SEU)(6) يزيگرة مخاطرهتواند با توجه به درجيت مياست که مط وب يبدان معن «r »امد يو پ

 :  کهين ترتيدد، بيدست آبه x يتصادف

(6 )          dxxfrxUrxU  ,,  

. قابهل محاسه ه اسهت   r2 تا  r1در بازه ( يزيگرمخاطره  يضر)  rر مخت فيم اد يبرا Uو م دار 
 :شوديصور  محاس ه مبدين  Uر يهر کدام از م اد ينان برايم دار معادل اطم ،نيهمچن

                               (3)                 

است کهه   ييهانهيگز ف ط شامل کارآ ةدست مفروض، SERFل يتح  يقاعدة ک بر اساس 
در بازه مورد  rر يم اد يبعض يرا برا (3)(CE)نان يمعادل اطم (نيبا باالتر يا مساوي)ن يباالتر

دسهت  بهه  ين روش بهرا يه ا گيهر  از بهره ل بايدر تح  .(Hardaker et al., 2004) دننظر دار
 Excelافهزار  در نهرم  يسه ينوو برنامهه  يياز معکوس تابع نما ،ناني  معادل اطميآوردن ضرا

 يزيه گرمخاطرهن يب ةاز رابط يکشاورزان مورد بررس يزيگرمخاطرهبازه  .است استفاده شده
 ra(w)،کشهاورزان ( ثهرو  ) يابرنامهه  همهان بهازده   w در آن، که  ra(w)=rr(w)/wمط ق و ينس 

 اسهت، محاسه ه شهد    ينسه   يزيه گرمخاطره  يضرنيز  rr(w) مط ق و يزيگرمخاطره  يضر
(Anderson et al., 1980)يسهخت بهه ) 2/9ن يبه  يادر بهازه  ينس  يزيگرمخاطره  يضر ؛ و 

  .دشن يمع( زيگرمخاطره ي يخ)  هارحدود  و( زيگرمخاطره

ال ؤسه  11پرسشهنامه بها    222 ،تيه با استفاده از پرسشنامه و در نها مطالعه ازيمورد ن يهاداده
. شهد ل اسهتفاده  يه ه و تح يه تجز يپرسشنامه برا دويستحدود از  ،انين مآشد که از  يآورجمع

   rxUrxCE ,, 1
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 يريه گنمونهه بها اسهتفاده از   و  يصهور  م طعه  ق حاضر بهه ياط عا  در تح  يآورروش جمع
سهتان بهه روش   يس ةمنط  يهاروستا نيمورد نظر از ب يهاروستا. پذيرفتانجام  ياط  ه يتصادف
ک، يه نز، باقهک، ج ياروزهيه آب فپشهت  لوتک، يروستاها ،ن اساسيبر ا. ندانتخاب شد يتصادف
 ،در سهه بخهش زابهل، زههک     ياو ژاله ،يمي، اديانکنگيآباد، تم ک، م يب ند، شخا، دهيه، کيع اس
 افهزار بها اسهتفاده از نهرم   هها  ل دادهيه ه و تح يه تجز. انتخاب شدند يبردارنمونه يبرا يرمنديو ه
41SPSS هشهتاد مزرعهه جهزو    مزرعهه، تعهداد    ةبهر اسهاس انهداز    شود کهيادآور مي. انجام شد 

تها   2/2 از) متوسهط  ةبها انهداز   نمونه پنجاهو تعداد ( هکتار 2/2تا  1/0 از) کو ک ةمزارع با انداز
  .ندشد يبندميت س( هکتار باالتر از پنج)نيز جزومزارع بزرگ نمونه  هفتادتعداد و ( هکتار پنج

 .آيددر پی می حاصل جينتا اينک ،ة آنهامزرع ةکشاورزان بر اساس صفت انداز يبندپس از ط  ه

 ،ليتح  يبرا :کو ک ةمزرع ةکشاورزان با انداز يبرااول  ةدرج يتصادف يار برتريمع( الف
 محاسه ة  ياز بهرا يه مورد ن يهاداده .هر گروه از کشاورزان محاس ه شد يابتدا احتمال تجمع

هر گروه ( CDF) يع تجمعيتابع توز ،سپس. استبازده ناخال  کشاورزان  ياحتمال تجمع
 ةگروه کشاورزان بها انهداز   ياول برا ةدرج يتصادف يار برتريمع يريکارگج بهينتا. رسم شد
نمودارههاي م الهة حاضهر برگرفتهه از     ) آمهده اسهت   2و جدول  2ر در نمودا ة کو کمزرع
 ةارانه ياسهت  ين گهروه دو س يدهد کشاورزان اينشان م FSD جينتا .(هاي پژوهش استيافته
ديهد  از ن مفههوم کهه   يبهد  ؛دهنديح ميها ترجاستيگر سيرا بر د ين د ةارانيکود و م يمست 

اسهت از بهازده ناخهال     ين دو سي، بازده ناخال  ايدر تمام سطوح احتمال تجمع ،کشاورز
ن دو يه ا يع احتمهال تجمعه  يه توز ينکهه منحنه  يل ايه اما به دل. گر باالتر استيد يهااستيس
ندارنهد و دو   يگر برتهر يکهد ينسه ت بهه    FSDکننهد، بهر اسهاس    يمقطع  گر راياست همديس
. رنهد يگيار قرار مه ين معيا  کارآ ةاست در دستيهر دو سرا يزد، کرک يتوان تفکياست را نميس
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ار قهدر   يه ن معيه را ايه ز استفاده شد، دوم درجة يتصادف يبرترار يک از معيتفک يبرا رو،از اين
 . ها داردنهيگز کيدر تفک يشتريب
 

 کوچک ةمزرع ةکشاورزان با انداز يمتفاوت برا يهااستيس در FSDار يمع -7نمودار 

است يو س( 2S)م کود يمست  ةارانياست پرداخت يس آيد،برمی 2که از جدول  گونههمان
. ندسهت يک نيه گر قابهل تفک يکهد ياز  يوله  ،دندار يها برتراستير سيبر سا( 2S) ين د ةاراني
از ( 1S ، و4S، 9S،  يه ترتبهه )ة کهود  ارانه ي  درصهد  پنجاه، سهی، و هفتهاد  است حذف يس
م و يمسهت   ةارانياست پرداخت يمغ وب س استيهر سه س يول ،ک ن ودنديگر قابل تفکيکدي
کود و فهروش محصهول بهه     ةاراني  درصد صداست حذف يس. بودند ين د ةارانياست يس
 ،2در جهدول   ،نيهمچن. استها مغ وب استيگر سيدر هر صور  بر د( 6S) يمت بازاريق

 .داده شده است مغ وب نشان يهانهيگر بر اساس گزيکديها نس ت به استيت سيوضع
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 (لهزار ریا)بازده ناخالص

مستقیم یارانه پرداخت  
 درصد 30 حذف
 درصد 50 حذف
 درصد 70 حذف

نقدی یارانه پرداخت  
بازار به فروش  
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 مغلوب يهانهيگر بر اساس گزيکديها نسبت به استيت سيوضع -7 جدول

S6 S2 S4 S9 S1 S2 استيس  

تفاو يب برتر  S2 - برتر برتر برتر 
تفاو يب مغ وب برتر تفاو يب   S1 مغ وب - 
تفاو يب مغ وب برتر تفاو يب -   S9 مغ وب 
تفاو يب - مغ وب برتر تفاو يب   S4 مغ وب 
تفاو يب برتر برتر برتر - برتر  S2 

 S6 مغ وب مغ وب مغ وب مغ وب مغ وب -

 قيتح  يهاافتهي: ن عم

کهه از   گونهه همان :کو ک ةمزرع ةکشاورزان با انداز يبرادوم  ةدرج يتصادف يار برتريمع( ب
ر يه مسهاحت ز ، ياز احتمهال تجمعه   يهر سهطح  ت ن اط، به ازا ياکثر يبرا ،داستيپ 1نمودار 
کهود  م يمسهت   ةاراني پرداختاست يس يتجمع يت مورد انتظار فراوانيمط وب ،يريا به تع ي يمنحن
 ةارانه ياسهت پرداخهت   يس( ت مورد انتظاريمط وب) ير منحنيش از مساحت زيب( کنونیاست يس)

  .ن ودر يپذز امکانين روش نياست با اين دو سيک ايت تفکيقاب  ،قيطور دقاما به. استم ين د
 

 
 يبرا ينقد ةاراني کود وم يمستق ةارانيپرداخت  غالب ةنيدو گز يمساحت تجمع -2نمودار 

 کوچک ةمزرع ةکشاورزان با انداز
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 مساحت تجمعی

 پرداخت یارانه مستقیم
 پرداخت یارانه نقدی
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 :و هک ک ةمزرعه  ةانهداز  بها  کشهاورزان  يبراک تابع يبا توجه به  يتصادف ييکارآار يمع( ج
  يضهرا  تعيهين و  (CE) نهان ياطم معهادل  ريم اد ةمحاس  مندازين ن روشيال بر اساس يتح 

 يهها اسهت ين گهروه در س يه بازده ناخهال  کشهاورزان ا   ين ک يانگيم. است يزيگرمخاطره
 ين ک ه يانگيو استفاده از م ة باالبا توجه به رابط ،نيبنابرا. استتومان  999939متفاو  برابر 

 يزيه گرمخهاطره  در بهازه  ra(w)مط هق   يزيگرمخاطره  يضر ،(w) ثرو  عنوانهها باستيس
 .شهد  يبررسه  9-92/9 بهازه  ،کهار  يراحت يبرا ،ليرد که در تح يگيقرار م( 92/9-9921/9)
در برابهر   نهان يمعهادل اطم ر يم هاد . شهود يمه  مشاهده 9ن روش در نمودار يج حاصل از اينتا
 يبهرا  CEن م هدار  يبهاالتر  دارا  يهانهيگز و ف ط همط ق رسم شد يزيگرمخاطره  يضرا
گهر بهر   يد يهانهيگز ةهم. نديی دارکارآت ياز نظر مط وب يزيگرمخاطرهر واقع در بازه يم اد

 کهارآ  يهها تسه اين سيدر به  اسهت يانتخهاب س . مغ وب خواهنهد شهد   SERFاساس مفهوم 
 مخاطرةبا توجه به بازه  ن گروه کشاورزان يدر ا (ين د ةارانيم کود و يمست  ةارانيپرداخت )

کهه کشهاورزان   ) 9–99441/9 يزيگرمخاطرهبازه  کشاورزان در ؛شدک يتفکبه دو دسته آنها 
 پرداخهت  ،ين هد  ةارانه ي هها  اسهت يس ، يترت، به(ندروشمار میبه ن گروهيرتر ايپذمخاطره

و فهروش بهه بهازار را     ،کهود  ةارانه ي  درصهد  سی، پنجاه و هفتادحذف  کود، ميمست  ةاراني
ل بهه  يه ن گهروه تما يه رتر ايپذمخاطره کشاورزانکه دهد يم جه نشانين نتيا. اندکرده انتخاب
ش يافهزا کهه  ) 99441/9– 92/9 يزيه گرمخهاطره  بازه اما در. کود دارندم يمست  ةارانيحذف 
اسهت  يسآنها  ،(شتر کشاورزان استيب يزيگرمخاطره ةدهندبازه نشان يبه سمت انتها ريم اد

 ريدهنهد سها  يح مه يتهرج  ين هد  ةارانه ياست پرداخهت  يکود را بر سم يمست   ةارانيپرداخت 
( عطهف  ةا ن طه يه ) دگاهير دييتغ ة طن را 99441/9 ةن ط. ستکارآدگاه آنها نايها از داستيس
بهه   ين د ةارانياز  استيدگاه کشاورزان نس ت به انتخاب نوع سيد ،ن ن طهيرا در ايز ؛نديگو

 .ستا ر کردهييکود تغم يمست  ةاراني پرداخت
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 يزيگرمخاطره،  در طول بازه CEبر اساس  SERFل روش ياز تحلج حاصل ينتا -1دار نمو

 کوچک ةمزرع ةکشاورزان با انداز يمطلق برا

 در FSDج ينتها : متوسهط  ةمزرعه  ةاول در کشاورزان با انهداز  ةدرج يتصادف يار برتريمع (د
اسهت  يدو س زيه ن ن گهروه يه کشهاورزان ا  که دهديم نشان متوسط ةمزرع ةکشاورزان با انداز

 حيههها تههرج اسههتيگههر سيرا بههر د ين ههد ةارانههيکههود و م يمسههت  ةارانههيپرداخههت 
 گر را قطهع ياسهت همهد  ين دو سيه ا يع احتمال تجمعيتوز ينکه منحنيل اياما به دل دهند؛يم
 4 ج نمودارينتا .ندارند يگر برتريکدينس ت به  ارين معيااست بر اساس ين دو سيکنند، ايم
  .ده استآم 1 جدول در
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(RAC)   گریزی ریسک ضرایب

مستقیم یارانه پرداخت  
 درصد  30 حذف
 درصد 50 حذف
 درصد 70 حذف

نقدی یارانه پرداخت  
بازار به فروش  
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 متوسط ةمزرع ةکشاورزان با انداز يمتفاوت برا يهااستيدر س FSDار يمع -4نمودار 

و ( 2S)م کهود  يمسهت   ةارانه ياست پرداخهت  يز سيکشاورزان ن ن گروه ازيدر ا ،1بر اساس جدول 
. سهتند يک نيه گر قابهل تفک يکهد ياز    داشهته، امها  ها برتهر استير سيبر سا( 2S) ين د ةارانياست يس
ک يه گر قابهل تفک يکهد ياز ( 1Sو 4S، 9 S)کهود   ةارانه ي  درصهد  سی، پنجاه و هفتهاد است حذف يس
. بودنهد  ين هد  ةارانه ياسهت  يم و سياسهت پرداخهت مسهت    ياست مغ هوب س يهر سه س يول ،ستندين
 .استها مغ وب استيگر سيد نس ت بهدر هر صور  ( 6S)است فروش به بازار يس

 مغلوب يهانهياساس گز گر بريکديها نسبت به استيت سيوضع -2 جدول

S6 S5 S4 S1 S2 S7 استيس  

تفاو يب برتر  S7 - برتر برتر برتر 

تفاو يب مغ وب برتر تفاو يب   S2 مغ وب - 

تفاو يب مغ وب برتر تفاو يب -   S1 مغ وب 

تفاو يب - مغ وب برتر تفاو يب   S4 مغ وب 

تفاو يب برتر برتر برتر - برتر  S5 

 S6 مغ وب مغ وب مغ وب مغ وب مغ وب -

 قيتح  يهاافتهي: من ع
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 (هزار ریال)بازده ناخالص 

مستقیم یارانه پرداخت   

 درصد 30 حذف

 درصد 50 حذف

 درصد 70 حذف

نقدی یارانه پرداخت  

بازار به فروش  
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کهه از   گونهه همان: متوسط ةمزرع ةدوم در کشاورزان با انداز ةدرج يتصادف يار برتريمع (و
، ياز احتمهال تجمعه   يههر سهطح   تمام ن هاط، بهه ازا    يبرا SSDج ينتا ،پيداست 2نمودار 

 پرداخهت اسهت  يس يتجمعه  يفراوانت مورد انتظار يمط وب ،يريا به تع ي ير منحنيمساحت ز
اسهت پرداخهت   يس( ت مهورد انتظهار  يمط وب) ير منحنياز مساحت ز شيکود ب ميمست  ةاراني
 ةارانه يپرداخهت  اسهت  ين گهروه س يکشاورزان ا ،SSDبر اساس  ،نينابراب. است ين د ةاراني

  .را انتخاب کردند م کود يمست 
 

 يبرا ينقد ةارانيپرداخت  وم يمستق ةاراني پرداخت ةنيدو گز يمساحت تجمع -5نمودار 

 متوسط ةمزرع ةکشاورزان با انداز

ج ينتها : متوسهط  ةمزرعه  ةک تابع در کشاورزان با اندازيبا توجه به  يتصادف ييکارآار يمع( ه
. شهود يمشهاهده مه   6ک تابع در نمودار يبا توجه به  يتصادف ييکارآار يل بر اساس معيتح 
بهازده ناخهال     ين ک ه يانگيه م. مط ق رسم شهد  يزيگرمخاطره  يدر برابر ضرا CEر يم اد

  يضهر  ،نيبنابرا. است تومان 999463 با متفاو  برابر يهااستين گروه در سيکشاورزان ا
رد يه گيقرار م 99296/9 -993246/9ة مخاطرن دسته از کشاورزان در بازه يا يزيگرمخاطره

 6نمهودار  کهه از   گونهه همهان . اسهت شهده   يبررس 9-993246/9ة مخاطر ل بازهيکه در تح 
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،  يه ترت، بهه نهان يحسه  معهادل اطم  کشاورزان براز ن گروه ياست در ايانتخاب س ،داستيپ
 سی، پنجاه و هفتاد، حذف ين د ةارانيکود، م يمست  ةاراني پرداخت ها استيس دربرگيرندة

م يمسهت   ةارانه يز به وجود ين دسته نيکشاورزان ا.  ، و فروش محصول به بازار استدرصد
 .نددهتمايل نشان میکود 
 

 يزيگرمخاطرهدر طول بازه ، CEبر اساس  SERFل روش يج حاصل از تحلينتا -6 نمودار

 متوسط ةمزرع ةکشاورزان با انداز يمطلق برا

 FSDار يه معج ينتها : بزرگ ةمزرع ةاول در کشاورزان با انداز ةدرج يتصادف يار برتريمع( ي
گهر  يکهود بهر د  م يمسهت   ةارانه ي پرداختاست يس که نشان دادز ينن گروه از کشاورزان يدر ا
پرداخهت  است ي، بازده ناخال  سيدر تمام سطوح احتمال تجمع. ت دارديها ارجحاستيس
 ،ن گهروه يدر ا. د کشاورز باالتر استيگر از ديد يهااستياز بازده ناخال  سم يمست  ةاراني

 ةبهه محاسه     ازين ،د کشاورز شديبرتر از د ةنيک گزيقادر به تفک FSD ار ينکه معيل ايبه دل
ن يه کشاورزان در بازه مشهخ  در ا  ةمخاطرحا  يوارد کردن ترج يبرا. ستين  SSDاريمع

  .نان انجام شديمعادل اطم ةز محاس يگروه ن
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مستقیم یارانه پرداخت  

 درصد 30 حذف

 درصد 50 حذف

 درصد 70 حذف

نقدی یارانه پرداخت  

بازار به فروش  
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 بزرگ ةمزرع ةکشاورزان با انداز يمتفاوت برا يهااستيدر س FSDار يمع -1نمودار 

اسهت پرداخهت   يس ،ن گهروه، در ههر صهور    يد کشاورزان اياز د گويا  آن است که 9جدول 
ن يه کشهاورزان ا  يانتخهاب بعهد   ين هد  ةارانياست يس.   داردها برتراستيگر سيم بر ديمست  ةاراني

 . استو فروش به بازار برتر   درصد سی، پنجاه و هفتاداست حذف يگروه است که نس ت به س

کشاورزان با  يمغلوب برا يهانهيگر بر اساس گزيکديها نسبت به استيت سيوضع -1 جدول

 بزرگ ةمزرع ةانداز

S6 S2 S4 S9 S1 S2 استيس  

 S2 - برتر برتر برتر برتر برتر

تفاو يب مغ وب برتر تفاو يب   S1 مغ وب - 

تفاو يب مغ وب برتر تفاو يب -   S9 مغ وب 

تفاو يب - مغ وب برتر تفاو يب   S4 مغ وب 

 S2 مغ وب برتر برتر برتر - برتر

 S6 مغ وب مغ وب مغ وب مغ وب مغ وب -

 قيتح  يهاافتهي: ن عم
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 بازده ناخالص هزار ریال

مستقیم یارانه پرداخت  

 درصد 30 حذف

 درصد 50 حذف

 درصد 70 حذف

نقدی یارانه پرداخت  

بازار به فروش  
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ن يانگيه م: بزرگ ةمزرع ةک تابع در کشاورزان با اندازيبا توجه به  يتصادف ييکارآار يمع( ن
-مخهاطره   يضهر  ،نيبنهابرا . اسهت  تومان 929939ن گروه يبازده ناخال  کشاورزان ا يک 

ل بهازه  يرد که در تح يگيم قرار 999223/9 -9212/9 بازه ن دسته از کشاورزان دريا يزيگر
ک يه با توحه به  يتصادف ييکارآار يل بر اساس معيج تح ينتا. شده است يبررس 9212/9-9

 ر يپهههذمخهههاطرهن گهههروه،  ههههر دو نهههوع کشهههاورز   يهههدر ا کهههه تهههابع نشهههان داد 
 گهر يد يهها اسهت يتهر از س ا مناسه  ر م کهود يمسهت   ةارانيپرداخت  استيس زيگرمخاطره و
 .ده استآم 3ج در نمودار ينتا. داننديم
 

 
 يمطلق برا يزيگرمخاطره، در طول بازه CEبر اساس  SERFج حاصل از روش ينتا -8نمودار 

 بزرگ ةمزرع ةکشاورزان با انداز

دارا   شامل کشاورزان مزرعه، ةگروه کشاورزان بر اساس انداز ج در هر سهينتا ،يطور ک به
 پهنج از  يشبه )و بزرگ ( هکتار پنجتا  9/1از )متوسط ، (هکتار 9/1تا  2/9از ) کو ک مزارع
نشهان   نهان ير معهادل اطم يو م ادک تابع يبا توجه به  يتصادف ييکارآار ياساس معبر ( هکتار
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مستقیم یارانه پرداخت  

 درصد 30 حذف

 درصد 50 حذف

 درصد 70 حذف

نقدی یارانه پرداخت  

بازار به فروش  
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-کشهاورزان خهرده  )کو هک   رعةمز ةکشاورزان با اندازها، سياستانتخاب  دهد که بر اساسمی

پرداخهت   اسهت يس 9– 99943/9ة مخهاطر  در بهازه  کشهاورزان  شوند؛میم يبه دو گروه ت س (پا
کهه  ) 99943/9 – 92/9ة مخهاطر  که کشاورزان در بازه يدر حال دهند،يح ميترجرا  ين د ةاراني

 را بهر  کهود  ميمسهت   ةاراني پرداختاست يس (شوديک ميزتر نزديگرمخاطرهبه سمت کشاورزان 
ج ينتها  ،مهزارع، در مهزارع متوسهط و بهزرگ     ةش انهداز ياما با افهزا . ندندامی برترها استيگر سيد

گهروه بها   دو ن يه ر ايپهذ مخهاطره ز و يه گرمخهاطره  کشهاورزان  ،در هر صهور  که د دهمینشان 
خهود   ةکهود را بهر کهاهش عم کهرد مزرعه      ةارانيند و حذف اکود موافقم يمست  ةاراني پرداخت

نهان در ههر سهه گهروه از     يج معهادل اطم ينتها  ةسه يدر م ا و قابهل توجهه   مهم ةنکت. داننديثر مؤم
کهود و  م يمسهت   ةارانه يپرداخهت    کهارآ  اسهت يسدو در  CEر يکشاورزان تفاو  متوسط م هاد 

 ، يه ترت، بهه مهزارع کو هک، متوسهط و بهزرگ     ةدر گروه کشاورزان با انهداز  .است ين د ةاراني
 293329و  421319 ،941499کود برابر بها  م يمست  ةاراني پرداختاست يدر س CEن يانگيم

 .اسهت تومهان   239939و  419926 ،996639برابهر بها    نيز ين د ةارانياست يو در ستومان 
، در  يه ترت، بهه ين د ةارانيکود و م يمست  ةارانياست يس يارزش ذهن داشت کهتوجه بايد )

ت ياهم حاضر قياما آنچه در تح  ؛شتر استيمالک بپا و بزرگمالک، خردهکشاورزان متوسط
تفهاو   (. اسهت  ين د ةارانيکود و  ميمست  ةارانياست ينان در دو سيتفاو  معادل اطم ،دارد
مزارع کو هک، متوسهط و    ةاست در کشاورزان با اندازين دو سينان در اين معادل اطميانگيم

دهنهدة  جهه نشهان  ين نتيه است کهه ا تومان  12639و  19169 ،2329برابر با  ، يترت، بهبزرگ
 ين هد  ةارانينس ت به  ،کودم يمست  ةارانيپرداخت است يس بيشتر بودن ارزش ذهنی و پولی

ن يا. ستپاخرده مالک وکشاورزان متوسط در م ايسه بامزارع بزرگ  ةکشاورزان با انداز نزد
  قيمت  كاهش وم يمست  ةاراني پرداختدر صور  ن موضوع باشد که يانگر ايتواند بينکته م
از   يم هادير بيشهتر    ،قصهد فهروش   ومحصول  با توجه به توليد  بزرگ  نامالك ،ييايميکود ش
 در صهور   ،گهروه   ايهن  .ندکنيم  را ت اضا و مصرف ييايمياز جم ه کود ش يزراع يها نهاده
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توليهد و سهود     بيشتر به ،خود يزراع  يواحدها  بزرگ  م ياس  دليلهب ،ميمست  ةاراني پرداخت
د يه داننهد و در تول يد مه يه تول يهانهيهز بر کاهش ي يارانه را دليرا وجود يز ؛افزايند يخود م
ثر ؤن دسته از کشاورزان مه يبازده ناخال  ا ساز در حداکثر ران نکته يا توان، میمحصول يباال

در  .کننهد يد مه يتول يمصرفشتر با هدف خوديمحصول را ب ديگر که کشاورزان يدر حال دانست،
 توليد ايهن   تداوم  برا  پا خرده  کشاورزاندر عم كرد  يا ن ديو  ميمست  ةارانيپرداخت   ،واقع
 اسهت مکهن  م  يهي زاو اشهتغال   يفمصرنياز خود  مينأت  منظوربهمزرعه  ةو توسع  يزراع  گروه
، کشهاورزان  (کهود  ميمسهت   ةاراني پرداخت) نهاده  قيمت  با كاهش. دداشته باش ترثرؤم شین 

   هون  نهد و کن يمه   را ت اضها و مصهرف    يزراعه   يها از نهاده  يم ادير كمتر  مرات  به پاخرده
 مصهرف  يبخشه اثر ،ندکن يم  استفاده  يكار خانوادگ  يو از نيرو  است توليد آنها كاربر  فناور 

 ارانهه ي  ،صهور    بدين ؛ است  بزرگ  نامالك  كمتر از تابع  مرات  ها در توليد به نهاده  اين  شتربي 
نيهر   دسهت آمهده  به جينتا و دارند  يبيشتر  يمال ييتوانا  يابد كه يم  اختصا  يكسان  بيشتر به

 يشهتر يب يمالهک قهدر  مهال   کشاورزان بهزرگ  درست است که. استن موضوع يهمانگر يب
 نهه يهز رسهاندن حداقل به  رو،از اينو  بودهن کشاورزان در سطح بااليا توليد اما  ون ؛دارند

 بهرا   کهه  يدر حهال  ،داننهد يرا به نفع خود مم يمست  ةاراني پرداخت ،تر استمهم برا  آنها
نهوع   ، وميمسهت  ريو  هه غ  ين هد  صور به ارانه است  هيپا هدف گرفتن کشاورزان خرده

کهود و  م يمسهت   ةارانه يدر مورد حذف  ،نيبنابرا. کند ندان برا  آنها فرق نمیارانه يگرفتن 
در  ،ت اضها  و  عرضهه   قهانون   بر اسهاس که توان گفت يم ،مالکامد آن در کشاورزان بزرگيپ

  يها راهنمها قيمت  سازوکار  يابد از آنجا كه مي  افزايش  محصول  قيمت، ارانهيصور  حذف 
يابهد و   يم  م دار توليد افزايش  ، استمالک بزرگ متوسط و  ة کشاورزانانگيز و يگير تصميم
ن گهروه در صهور    يه کشهاورزان ا  رو،از ايهن  .دکنه  يم  را ج ران  ق ل  ةتوليد در دور  كاهش
د هماهنه   يه ط جديتر خود را بها شهرا  عيشوند و سريمواجه م يبا ضرر کمتر ارانهيحذف 

 ةاز شرايط خهاک و مزرعه   آنها آگاهيبا توجه به  ،پاشاورزان خردهکاز ديدگاه  يول ؛کننديم
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شهود و يها   پرداخت  يصور  ن دبهيا   حفظ  الزم است يارانة کود خود و محروميت منط ه،
نهد و  کن  جديد هماهن   قادر باشند خود را با شرايط  تا كشاورزان ابدي  كاهش  تدريجآنکه به

 .بپردازند  منابع  ةبهين  تخصي به د و نگير بهرهتوليد   عواملاز   تدريجهب
 :شودير ارائه ميز يشنهادهاي، پمطالعة حاضر يهاافتهيبر اساس 

حهق  ) يواقعه  ةمه يحهق ب  ،SERFنان در روش يمعادل اطم ةبا استفاده از محاس  توانيم -2
 را (Mjelde and Cochran, 1988) ((3)شهود يم دهيت وزنيکه بر اساس مط وب يامهيب
 ،هها يگهذار اسهت يس ما  ويل تصميکه در تح  کرد نيياست تعيمخت ف س يهانهيگز يبرا
 . ثر باشدؤتواند ميم
عنهوان  دگاه کشهاورزان بهه  ياستمداران به ديس حاضر، الزم است قيج تح يبا توجه به نتا -1

و  کننهد خود توجه ن ةط خاک مزرعيآگاه به شرا افراد و يکشاورزبخش  اندوزانتجربه
 رند؛يگدگاه آنها را در نظر يد ،خود ما يدر تصم

ارانهه  ي شايسته است که توان گفتيم ،پاکشاورزان خردهمورد ارانه در يحذف  زمينةدر  -9
ا يه شهود و  پرداخت  يصور  ن د به  يا  حفظ  كو ك ها  کشاورز زمين  نامالك  يبرا
  کنند؛  جديد هماهن   قادر باشند خود را با شرايط  تا كشاورزان ابدي  كاهش  تدريجبه

درست اسهت کهه    اگر ه ،مالکبرا  کشاورزان بزرگامد آن يارانه کود و پيدر مورد حذف  -4
م کهود  يمسهت   ةارانه ياسهت پرداخهت   ين گروه مخالف حذف سي، ادست آمدهبه جيط ق نتا
ارانهه،  يدر صهور  حهذف    ،ت اضها  و  عرضهه   قهانون   بر اساسکه توان گفت ياما م ،هستند
 و يگيهر  تصهميم   يهها راهنمها  قيمهت   سازوکار  از آنجا كه و يابد مي  افزايش  محصول  قيمت
توليهد    يابهد و كهاهش   يم  م دار توليد افزايش  ،استمالک بزرگ متوسط و  ة کشاورزانانگيز

 گهروه   نيه کشهاورزان ا رو، در صور  حذف يارانهه،  کند؛ از اينيم  را ج ران  ق ل ةدر دور
 کنند؛ ويد هماهن  ميط جديتر خود را با شراعيسر بينند وکمتر زيان می
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انهد  يادآور شدهاست که کشاورزان در پرسشنامه  يع کود از مشک تيزمان نامناس  توز -2
 ،يمناسه  کودپاشه  موقع کود در زمان ع بهيبا توزتواند می يجهاد کشاورز رو،و از اين

 .کمک کند آنبه کشاورز در مصرف درست 

 

1.  First- degree Stochastic Dominance 
2.  Cumulative Distribution Function 
3.  Dominate 
4.  Second -degree Stochastic Dominance 
5.  Stochastic Efficiency with Respect to a Function 
6.  Subjective Expected Utility 
7.  Certainty Equivalent 
8.  Utility-weighted Risk Premium 
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