
  
  گریزي کشاورزان شهرستان اسفراین و عوامل مؤثر بر آنبرآورد ضریب ریسک

  (رویکرد ناپارامتریک)
 

  3زادهمسعود حسین - 2نیی حسینی یکاسید عل -*1زهرا نعمت الهی
 17/3/1394یخ دریافت:تار

  10/5/1394تاریخ پذیرش:
  

  چکیده
گریزي کشاورزان شهرستان اسفراین با توجه به ماهیت توأم با ریسک و عدم قطعیت بخش کشاورزي، مطالعه حاضر به منظور بررسی ضریب ریسک

استفاده  )QP( ریزي درجه دوگیري از مدل برنامهبهرهگریزي و با انجام شده است. در این راستا از جدیدترین روش ناپارامتریک محاسبه ضریب ریسک
آوري شده است. نتایج مطالعه نشان داد اکثر محصول جمع 14) و براي 1391 -1388سال ( 4کشاورز، طی  100هاي پانلی شده است. بدین منظور داده

باشند. حق بیمه اجتناب از ریسک کشاورزان نمونـه مـورد   یز میگریزي بسیار زیاد و شدیداً ریسک گرکشاورزان منطقه مورد مطالعه داراي درجه ریسک
گریزي کشـاورزان  ریال به دست آمده است. همچنین متغیر سن تأثیر مثبت و سطح ثروت و تنوع کشت تأثیر منفی بر ضریب ریسک 303113بررسی 

گریـزي  رس کاالهاي کشاورزي به منظور کـاهش ضـریب ریسـک   گذاري در زمینه بوداشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توسعه بیمه و سرمایه
  شود.پیشنهاد می

  
  ضریب ریسک گریزي ریزي درجه دو، شهرستان اسفراین، رویکرد ناپارامتریک،برنامه هاي کلیدي:واژه

  
   3 2 1 مقدمه

غـذاي جامعـه،    کنندهعنوان منبع مهم تأمین بخش کشاورزي به
 جهـت رفـع   روبروسـت. لـذا   همواره با مسائل و مشـکالت متعـددي  

ی یی و تقویت نقش بخـش کشـاورزي در تـأمین امنیـت غـذا     ینارسا
 هـاي اصـولی و علمـی در مـدیریت و نحـوه     توجـه بـه روش   ،جامعه
رسـد. زیـرا عـدم    نظر می برداري از واحدهاي تولیدي ضروري بهبهره

کشــاورزي موجــب  هــا در مـدیریت واحــدهاي اسـتفاده از ایــن روش 
ي و عـدم کـارایی واحـدهاي تولیـدي و در نهایـت      هاي اقتصادزیان

  ). 22( شد تضعیف تولیدکنندگان این بخش خواهد
ریسـکی و   فضـاي  در عموماً زراعی محصوالت اینکه به با توجه

 زیادي به بخش، اتکاء این هايشوند و فعالیتمی تولید اطمینان عدم
 سیل، مانند طبیعی حوادث و خطرات از وسیعی طیف طبیعت دارند و با

لذا یکـی از   نباتی مواجه هستند، امراض و آفات گرما، و تگرگ، سرما
کشاورزي به آن توجه ویژه  مدیریت واحدهايمواردي که بایستی در 
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 تـوجهی بی به معناي آن، از باشد و غفلتداشت، مدیریت ریسک می
 اهداف به را کشاورزي بخش تواندمی که است هاي بسیاريفرصت به

 هـا اطمینـان  ). زیرا کـه ریسـک و عـدم   27کند ( دیکنز خود توسعه
 بخـش  درآمـدي  و تولیـدي  اهـداف  بـه  شدت دسـتیابی  به توانندمی

عـدم تخصـیص    دهند و منجـر بـه   قرار خود تأثیر تحت را کشاورزي
 احسـاس  و خسـارت مـالی   و ایجـاد  کشاورزي بخش بهینه منابع در

   .)4کشاورزان شوند ( زندگی و روحیه در ناامنی
 در مدیریت مهم علم هايشاخه از یکی عنوان به ریسک تمدیری

اسـت و   وسـیعی در بخـش کشـاورزي یافتـه     کاربرد اخیر، هايسال
 هـا و انواع آن در بخـش  و تاکنون تحقیقات بسیاري در زمینه ریسک

کشـورهاي مختلـف و از    هاي مختلف بخش کشـاورزي در زیربخش
تحقیقات با توجه بـه   جمله ایران انجام شــده اســت. هر یک از این

نمونه آمـاري، محـدوده    جامعه و شناسی، مسئله خاص تحقیق،روش
 نگرشی االمکانحتی اندسعی داشته موضوعی تحقیق، مکانی و زمانی،
در زمینه شناخت، ارزیابی و مدیریت ریسک ارایه ، مندو نظام گراکنش
ریسکی هاي )، ریسک تولید و گرایش11). گلکاران مقدم (19د (نماین

کار شهرستان تربت حیدریه را مورد بررسی قرار داده کشاورزان زعفران
درصد نمونه مورد مطالعه فقیـر   55است. نتایج مطالعه وي نشان داد 

) 8احسان و همکاران (اند. گریز داشتهبوده و اغلب آنان رفتاري ریسک
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کـاران شهرسـتان دزفـول    فرنگـی کـه بیشـتر گوجـه    ندنشان دادنیز 
) نشان 9نتایج تحقیق فالح حقیقی و ظریفیان ( باشند.گریز میریسک

داد که سن، پیشینه شالیکاري و شمار اعضاي خانوار، رابطـه منفـی و   
معنادار و میزان سواد، سطح زیرکشت برنج، مقدار زمین ملکی شالیکار 

خطرپذیري  با معنادار و اي مثبتو درآمد سالیانه از فروش برنج، رابطه
هـاي مطالعــه ترکمـانی و زیبـایی     اساس یافته بر .دارد کارزنان شالی

گریـزي  پـرت و ریسـک  -گریـزي مطلـق ارو  )، میـانگین ریـسک26(
 578/2کـاران منطقـه رامجـرد بـه ترتیب مطلق به سمت پایین گندم

گریز بودن جامعـه  دهنده ریسککه نشان ه استبدست آمد 988/2و 
و  ده است. همچنین رسالنمعیار بو مورد مطالعه بـا استفاده از هر دو

) رابطه معناداري بین سن کشاورزان، سـطح آمـوزش و   21( همکاران
گریـزي کشـاورزان   ها و سمینارهاي آنهـا و رفتـار ریسـک   تعداد دوره

تحقیـــق تولدمـدهین و    انـد. نتایـــج  دسـت آورده کار مالزي بهبرنج
 بـین  رد ریســـک  مـدیریت  خصــوص راهبردهاي در) 24(کافیدي 

 بهبود طریق از نامیبیــا در داريصنعت دام رشد که داد نشان داراندام
 بـه  دامـداري،  از غیـر  طریـق درآمـدي   از حمایت و تجربه آمــوزش،

در  .اسـت  حصـول  ریسک، قابل تنوع هاياســتراتژي از یکی عنوان
و  شـدید  شــد، خشکسالی انجام )12هال و همکاران ( از تحقیقی که
 ظرفیـت  اولیـه کـه   خطـر  عوامـل  عنوان به دام قیمت ريتغییرپذیــ

 هواي و آب. شــدند شناسایی دارند، را کشــاورزي درآمد اثرگذاري بر
نـــرخ   عالوه به. داشــتند اهمیت کمتري هــا،و بیماري سرد بسیار

اثرگـذارترین   عنـوان  بـه  علوفـه،  ذخیـره  و گذاري کمتر در مرتـع دام
  شناخته شدند. ریســک،  مدیریت هايگزینه

گیري، فعالیت تصمیمبا توجه به اینکه در پروسه مدیریت ریسک، 
هــا در شــرایط گیــري آناصــلی مــدیران اســت و چگــونگی تصــمیم

انجـام  ، آمیز بستگی به نگرش آنـان نسـبت بـه ریسـک دارد    ریسک
 گریـزي و تعیـین  محاسبه درجه ریسک منظور به تحلیلی هايبررسی

 از آن تاثیرگـذار بـر   فنـی  و اجتماعی تصادي،اق گوناگون عوامل تاثیر
است  برخوردار گذاريسیاست و ریزينظام برنامه براي خاصی اهمیت

 شهرستان گریزي کشاورزانضریب ریسک در مطالعه حاضر،). لذا 16(
 از یکـی  اسـفراین  شهرستان. گرفت خواهد قرار بررسی مورد اسفراین

 محصـوالت  تنـوع  از کـه  اسـت  شمالیخراسان استان هايشهرستان
 تولیـد انـواع   و کشـت  در ايعمده جایگاه و است برخوردار کشاورزي

 ســاله هــر کــه آنجــایی از. )15دارد ( اســتان در زراعــی محصــوالت
 هـا دچـار  ریسـک  انـواع  با شدن مواجه دلیل به منطقه این کشاورزان

 غیـرممکن  خسارات جبران موارد بعضی در و شوندمی جدي خسارات
نوع نگرش کشاورزان منطقه نسبت به ریسک و عوامـل  تعیین است، 

خسـارات و اتخـاذ راهکارهـاي     از ایـن  پیشـگیري  موثر بر آن، جهت
  شود. می احساس منطقه مناسب در

 

  هامواد و روش
هاي مختلفی جهت محاسبه گرایش به ریسک معرفی شده روش

بنـدي نمـود.   توان به سه گروه تقسیمهاي عمده را میاست که روش
اسـتخراج   )، روش13 و 7، 1استخراج مستقیم تابع مطلوبیـت (  شرو

) و استنتاج رفتار اقتصـادي مشـاهده شـده (متـدهاي     6 و 5تجربی (
ریـزي  هاي برنامهریزي ریاضی و اقتصاد سنجی). یکی از مدلبرنامه

ریزي ریاضی ریاضی بر مبناي واکنش زارعین به ریسک، روش برنامه
باشد که اولین بار توسـط  می 1QPجه دوم یا توأم با ریسک از نوع در

برداران وارد مباحـث  ) و به منظور تعیین برنامه کاراي بهره10فروند (
  کشاورزي شد. 

گیري تحت ریسک تـابع مطلوبیـت درجـه دوم    در شرایط تصمیم
ن را بر مبناي میانگین یا ارزش آتوان گیرد و میمورد استفاده قرار می

ان کرد. در این مدل ریسک به وسیله واریانس انتظاري و واریانس بی
اي است شود و تابع مطلوبیت مجموعهتخمین زده می خالصبازدهی 

بـا فـرض نرمـال بـودن     از ارزش انتظاري و واریانس متغیر تصادفی. 
هـا و عقالیـی بـودن کشـاورزان، تـابع      توزیع بازدهی خالص فعالیـت 

  ):10شود (مطلوبیت به شکل زیر بهینه می
max U = E –0.5 RaV = Cx - f – 0.5 Rax'Qx               (1) 
st     Ax < b, x > 0 

، درآمد خالص E، تابع مطلوبیت انتظاري کشاورزان، Uدر رابطه فوق 
ضـریب   aRبردار بازده انتظاري در هر هکتـار،   Cانتظاري کشاورزان، 

، مـاتریس  Qهـاي مختلـف و   بردار فعالیـت  xگریزي مطلق، ریسک
عبارتست از واریـانس   Vهاي مزرعه است. انس کواریانس فعالیتواری

بردار ضرایب فنی  Aهاي ثابت، هزینه fبازده خالص انتظاري مزرعه، 
  باشند. بردار موجودي منابع مختلف می bهاي مختلف مزرعه و فعالیت

، حـداقل واریـانس   aRهاي مختلـف  حل مسئله فوق براي ارزش
انتظـاري خـالص مزرعـه یـا سـطح       براي سطح مشخصی از بازدهی

مشخص بازدهی انتظاري خالص مرتبط با حـداقل واریـانس را ارائـه    
). با فـرض اینکـه بـازدهی    1در شکل  ABCدهد (منحنی مرزي می

در  Uتفـاوتی کشـاورزان   خالص داراي توزیع نرمال باشد، منحنی بی
نشـان داده   1). چنانچه در شـکل  10خطی خواهد بود ( E-Vفضاي 

تفـاوتی و منحنـی مـرزي کـاراي     است، نقطه مماس خطوط بیشده 
ABC  نقطه)C(  ترکیب تولیدي بهینه با بازدهی خالص انتظاري ،E 

اسـت و   Ra/2تفاوتی دهد. شیب خطوط بیرا نشان می Vو واریانس 
   شود.نامیده می 2به دلیل داشتن واریانس صفر، معادل قطعی CEنقطه 

ي درجـه دوم بـه دو فـرم حـداقل     ریزبه طور کلی مسائل برنامه

                                                        
1- Quadratic programing 

معادل قطعی در واقع بازدهی ناخالص قطعی (بدون ریسک) است که مطلوبیتی  - 2
  برابر با مطلوبیت فعالیت ریسکی دارد.
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مســئله د. نشــوواریــانس و حــداکثر مطلوبیــت انتظــاري مطــرح مــی
  ):13توان به شکل زیر نیز نشان داد (سازي فروند را میبهینه

max E = cx - f )2(                                                          
st    x'Qx = V,    V varied 
Ax<b, x>0 

سازي واریـانس بـه   را به منظور حداقل 1معادله  )،18ویتز (مارکو
  شکل زیر بازنویسی نموده است:

min V = x'Qx                                                          (3) 
st    cx - f = E,     E varied 
Ax < b, x > 0 

زي از هر سه روش فوق (فروند، هارداکر و مارکوویتز)، منحنی مر
 2). لذا در مطالعه حاضر از معادالت 17آید (کاراي یکسانی بدست می

گریزي مطلق کشـاورزان شهرسـتان   جهت برآورد ضریب ریسک 3و 
، با توجه 2اسفراین استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از معادله 

هاي موجودي منابع و در سطح واریانس واقعی مزرعـه،  به محدودیت
). با E*و  aVلص مزرعه بهینه شده است (نقطه متناظر با بازدهی ناخا

هاي موجـودي منـابع و در   ، با توجه به محدودیت3استفاده از معادله 
سطح بازدهی ناخالص واقعی مزرعه، واریانس بهینه بـه دسـت آمـده    

). با مشخص بودن دو نقطه از منحنی aEو  V*است (نقطه متناظر با 
تفاده از تعریف شیب این منحنی ضـریب  ) و با اس2مرزي کارا (شکل 

  شود:گریزي به شکل زیر محاسبه میریسک
*

*

2( )
)
a

a
a

E ER
V V





                                                   (4) 

کشـاورزان نیـز بـا     2و حق بیمه اجتناب از ریسک 1معادل قطعی
  ):10شوند (استفاده از معادالت زیر محاسبه می

CE = E - 0.5Ra V                                                     (5) 
RP = E - CE = 0.5Ra V                                             (6) 

گریزي نسبی ، ضریب ریسک3با فرض تابع مطلوبیت نمایی منفی
  آید:بدست می 7با استفاده از رابطه 

Rr = Ra W                                                              (7)  
 -ماتریس واریـانس  QPچنانچه بیان شد، به منظور کاربرد مدل 

هـاي مـورد نیـاز    کواریانس هر مزرعه مورد نیاز اسـت. در عمـل داده  
ریـزي  باشند عالوه بر این، همه محصوالتی که در برنامهموجود نمی

شوند. بنابراین محاسبه یک زارع کشت نمیشوند در تمامی موارد می
کواریانسی که نماینده تفاوت بین سـود ناخـالص    -ماتریس واریانس

هـاي  محصوالت مختلف تمـامی مـزارع باشـد نیازمنـد ترکیـب داده     
محصوالت مختلف تعداد زیادي مزرعـه مشـابه طـی چنـدین سـال      

با توجه به باشد. با توجه به اینکه در ابتداي فصل کشت، کشاورزان می
                                                        
1- Certainty Equivalent 
2- Risk Premium 

  یزي مطلق ثابتتابع با ضریب ریسک گر -3

محصول انتظاري پایان فصل اقدام به کشت محصول یا محصوالتی 
کواریـانس   -نمایند، بـردار درآمـد ناخـالص و مـاتریس واریـانس     می

دهنـده  اي تـدوین شـوند کـه نشـان    محصوالت مختلف باید به گونه
انتظارات کشاورزان باشند. بر این اساس، درآمد ناخـالص انتظـاري و   

واریانس بین مـزارع و محصـوالت مختلـف بـا     ک -ماتریس واریانس
  استفاده از روابط زیر قابل برآورد است:
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در مزرعـه   qناخالص هر هکتار محصول بازده  qitGMدر روابط فوق 
i ام و در سال زراعیt ام است. ضریبβ دهنـده تغییـرات بـازده    نشان

ارزش  qitGMباشند. جزء اخالل تصادفی می εناخالص طی زمان و 
انتظاري تخمین زده شده درآمد ناخالص محصوالت در مزارع مختلف 

و  q2Sدهد و ) را نشان می8ه (معادله هاي زراعی مورد مطالعطی سال
Q (q,p)  به ترتیب واریانس و کواریانس درآمدي محصوالت مختلف

نیز عبارتند از تعـداد کـل مشـاهدات و     nو  Nکنند. گیري میرا اندازه
نیز به ترتیب اولین  idو  icتعداد مزارع موجود در نمونه مورد مطالعه و 

دهنـد  ام را نشـان مـی  iدر مزرعه و آخرین سال وجود داده مورد نظر 
)17.(  

هاي مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از در مطالعه حاضر داده
نفر از کشـاورزان شهرسـتان اسـفراین کـه بـا اسـتفاده از روش        100

آوري شـده اسـت.   انـد، جمـع  گیري تصادفی ساده انتخاب شـده نمونه
سال  4ورزان طی هاي کشاهاي مورد نیاز شامل درآمدها و هزینهداده

اي، محصول زیره سبز، ذرت علوفه 14و مربوط به  1388- 92زراعی 
کنجد، جارو، یونجه آبی، آفتابگردان، لوبیا قرمز، چغندرقند، پنبه، گندم، 

باشـند. بـه منظـور    اي و خربزه مـی اي، هندوانه میوهجو، هندوانه دانه
عه کشـاورزان  آوري شده، در این مطالهاي جمعایجاد همگنی در داده

کردند بـه عنـوان جامعـه آمـاري     پا که از چاه عمیق استفاده میخرده
سالِ مـورد   4هاي مختلف طی اند. بازده ناخالص فعالیتانتخاب شده

بررسی، محاسبه و سپس مقادیر واقعی بازده ناخالص به قیمـت پایـه   
  محاسبه شده است.  1388سال 

محـدودیت   10اضر، ریزي ریاضی مطالعه حدر بخش مدل برنامه
ر گرفته شده است. محدودیت مربوط به موجودي زمـین قابـل   ظدر ن

کشت، که با توجه به تاریخ کشت محصوالت مختلـف و بـه منظـور    
ها به سه دوره (سه محدودیت) تقسیم شده نشان دادن روابط بین آن

  است.
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  گریزي مطلق کشاورزانتقریب ضریب ریسک -2)                    شکل E-Vمرز کارا در فضاي ریسک و بازدهی ( - 1شکل 

 Figure 2- approximation of The absolute risk aversion      Figure 1- efficient frontier in the space of  risk and return (E-V) 
 

دوره اول از ابتداي آبان شروع شده و تا اواخـر اسـفند مـاه ادامـه     
یابد. دوره دوم از اوایل فروردین شروع شده و تا آخر خرداد مـاه و  می

دوره سوم از ابتداي تیر ماه شـروع و تـا آخـر مهـر مـاه بـوده اسـت.        
محدودیت نیروي کار زن در هر مرحلـه از وجـین و مرحلـه برداشـت     

) بر حسب سـاعت براي محصوالت مختلف، محدودیت اجاره تراکتور (
سـازي زمـین، محـدودیت کـود شـیمیایی،      در مرحله شـخم و آمـاده  

محدودیت سرمایه (بر حسب میلیون تومان)، محدودیت آب (بر حسب 
کلیـه محاسـبات مربوطـه بـا     متر مکعب) و محدودیت تناوب زراعی. 

 .انجام شده است GAMS 22.4و  Eviews 6افزارهاي استفاده از نرم
  

  نتایج و بحث
مورد بررسـی در   هايبازده ناخالص محصوالت مختلف طی سال

هاي به دسـت آمـده از   ، نشان داده شده است. بر اساس داده1جدول 
پرسشنامه، کنجد، زیره سبز، چغندرقند و لوبیـا قرمـز کمتـرین بـازده     

  اند. هاي مورد مطالعه داشتهناخالص را طی سال
 

  (ریال) 1388-91هاي هاي پراکندگی بازده ناخالص محصوالت مختلف طی سالمیانگین و شاخص - 1جدول 
Table 1- Average and dispersion characteristics of  gross margin of different products over the years 2009-2012 (IRR) 

  محصوالت
Product 

1388  
2009 

1389  
2010 

1390  
2011 

1391  
2012 

  میانگین
Mean 

  انحراف معیار
Standard 

error 

  ضریب تغییرات
Coefficient of 

variation 
  Cumin(  11774241  14330130 113704819 5053191  47585276  47500216  0.998زیره سبز (

 Forageاي (ذرت علوفه
maize(  147692307 1416399344  151027267 66761229 126780037 40200777 0.317  

 Sesame(  42702169  40952080 35706462 15764023  33781183  12373769  0.366کنجد (
 broom(  148622982 14253187  165981573  68992490 131532230 42860480 0.326جارو (

 Alfalfa(  62321937 58743169 161802766 71922492  88697591 49053416 0.553یونجه آبی (
 Sunflower(  182202111 174734812  115034876  50800827  130693156  61157735 0.468آفتابگردان (

 Red beans(  51417004  49309749 108296823 48182624 64301550 29360798 0.457ا قرمز (لوبی
 Sugar beet(  77108881 70867486 72409638 31968085 63088522 20916082 0.332چغندرقند (
 Cotton(  99655067 95922890  113788948  50273556  89910115 27521949 0.306پنبه (

 wheat(  68743788 65881147  101462994  43913904 70000458 23727252 0.339گندم (
 grain(  67277167 64519906 96400235 42659574 67714220 22068207  0.326جو (

 seedاي (هندوانه دانه
Watermelon(  94905982  91109709 84062650 37308510 76846713  26738919  0.348 

 Fruitاي (هندوانه میوه
Watermelon(  75990675  73633879  89328743  39979103  69733100 21005260 0.301 

 Melons(  179084967 168415300  172375215  76101823 148994326  48794138 0.327خربزه (
  هاي مطالعهمأخذ: یافته

Source: The results of the study 
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 رو،ترتیب مربـوط بـه خربـزه، جـا    بیشترین بازده ناخالص نیز به

اي بوده است. همچنین کمترین و بیشترین آفتابگردان و ذرت علوفه
ترتیب مربوط به دو محصول کنجد و آفتابگردان تغییرات درآمدي به

اي کمترین و باشد. بر اساس آماره ضریب تغییرات، هندوانه میوهمی
  زیره سبز بیشترین ریسک درآمدي را دارند.

ـ      2جدول  وط بـه هـر یـک از    میـانگین سـطح زیـر کشـت مرب
دهـد. چنانچـه   محصوالت را در بازه زمانی مورد بررسی نشـان مـی  

، محصول کنجد کمترین 1388 -91هاي شود، طی سالمالحظه می
سطح زیر کشت را در منطقه داشته است و بیشترین سطح زیر کشت 

  باشد. نیز مربوط به گندم می
  

  1388-91هاي سالکشت محصوالت مختلف طی  ین سطح زیرمیانگ - 2جدول 
Table 2- Average area of various crops during 2009- 2012 

  محصول/ سال
Product/ year 

1388  
2009  

1389  
2010  

1390  
2011  

1391  
2012  

  کل دوره
Total 

 Cumin(  0.46 0.60 0.41  0.49 0.49( زیره سبز
 Forage maize(  0.49 0.47 0.49 0.34 0.45( ايذرت علوفه

 Sesame(  0.19 0.13 0.11 0.19 0.15( کنجد
 broom(  0.38 0.26 0.26  0.28 0.29( جارو

 Alfalfa(  0.55 0.56  0.71 0.71 0.63( یونجه آبی
 Sunflower(  0.42 0.29 0.33 0.44 0.37( آفتابگردان
 Red beans(  0.34 0.25 0.29 0.54 0.35( لوبیا قرمز
 Sugar beet(  0.49  0.50 0.70 0.48 0.54( چغندرقند
 Cotton(  0.69 0.61 0.76 0.57 0.66( پنبه

 wheat(  0.66 1.15 0.90 0.77 0.87( گندم
 Barley(  0.71 0.83 0.670  0.97 0.79( جو

 seed Watermelon(  0.76 0.73 0.66 0.47 0.65( ايهندوانه دانه
 Fruit Watermelon(  0.18 0.18 0.19 0.24 0.20( ايهندوانه میوه

 Melons(  0.47 0.27 0.33 0.32 0.35( خربزه
  هاي مطالعه)(مأخذ: یافته

(Source: The results of the study) 
  

  1388 -91هاي ماتریس ضرایب همبستگی بازده ناخالص محصوالت مورد مطالعه طی سال - 3جدول 
Table 3. Gross margin commodities correlation matrix between 91- 1388  

  X1  X2  X3  X4  X5  X6  X7  X8  X9  X10  X11  X12  X13  X14  محصول
X1  1              
X2  0.61 1             
X3  0.02 0.16 1            
X4  0.01 0.06 0.44 1           
X5  0.29 0.04 0.15 -0.04 1          
X6  0.00 0.00 0.115 0.17 -0.13 1         
X7  -0.04 0.04 0.24 0.28 -0.03 0.13 1        
X8  0.09 0.14 0.02 0.03 -0.03 0.06 0.12 1       
X9  -0.03 -0.07 -0.09 -0.04 -0.06 -0.06 0.22 0.05 1      

X10  -0.01 -0.07 -0.09 -0.19 0.04 0.02 -0.11 -0.09 0.03 1     
X11  -0.01 -0.13 -0.15 -0.27 -0.14 -0.09 -0.14 -0.08 0.17 0.77 1    
X12  -0.08 -0.04 -0.08 -0.03 -0.09 -0.01 -0.09 -0.03 -0.03 0.09 0.07 1   
X13  -0.15 -0.11 -0.12 -0.05 -0.08 -0.13 0.03 -0.19 -0.11 0.08 0.04 0.20 1  
X14  -0.12 -0.06 -0.13 -0.07 -0.09 -0.17 -0.07 -0.16 -0.12 -0.07 -0.10 0.22 0.62 1 

  هاي مطالعه)(مأخذ: یافته
X1  تاx14 اي و خربزه.اي، هندوانه میوهاي، کنجد، جارو، یونجه آبی، آفتابگردان، لوبیا قرمز، چغندرقند، پنبه، گندم، جو، هندوانه دانهبه ترتیب عبارتند از زیره سبز، ذرت علوفه  

(Source: The results of the study) 
X1 to x14 are Cumin, Forage maize, Sesame, Broom, Alfalfa, Sunflower, Red beans, Sugar beet, Cotton, Wheat, Barley, seed 
Watermelon, Fruit Watermelon and Melons respectively. 
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، ماتریس ضرایب همبستگی بازده ناخالص محصـوالت  3جدول 

رغم منفی بودن ضریب همبستگی علیدهد. مورد مطالعه را نشان می
دهنـده  بین محصوالت نشـان  بین اکثر محصوالت، همبستگی پایین

باشد. بـه بیـان   امکان افزایش بازده ناخالص از طریق تنوع کشت می
دیگر هر چه ضریب همبستگی بین بـازده محصـوالت کمتـر باشـد،     

  ).18 و 17ترکیب محصوالت در کاهش ریسک مؤثرتر خواهند بود (
هـا توضـیح داده شـد، بـه منظـور      چنانکه در بخش مواد و روش

هـاي  گریزي کشـاورزان، بـا توجـه بـه بـازده     ریسک محاسبه ضریب
سال مورد بررسی، بازده ناخالص انتظاري و  4ناخالص کشاورزان طی 

 10و  9، 8کواریانس مربوطه با استفاده از روابـط   -ماتریس واریانس
تخمین زده شده است که به طور مشـترك بـراي تمـامی کشـاورزان     

بـه منظـور    3و  2فاده شده اسـت. در روابـط   نمونه مورد بررسی، است
هـاي  گریزي کل منطقه، با اسـتفاده از بـازدهی  برآورد ضریب ریسک

سال مورد بررسی، میـانگین و واریـانس    4کشاورز طی  100ناخالص 
کل منطقه برآورد شده است که به عنوان میانگین و واریانس واقعـی  

یـانگین و واریـانس   منطقه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین م
سال مورد بررسی، به عنوان میانگین  4بازده ناخالص هر کشاورز طی 

گریـزي هـر کشـاورز    و واریانس واقعی جهت محاسبه ضریب ریسک
گریـزي محاسـبه   ضریب ریسک 101استفاده شده است. بدین ترتیب 

گریزي محاسبه شـده کشـاورزان منطقـه و    شده است. ضریب ریسک
گریزي به دسـت آمـده در   شترین ضریب ریسکهمچنین کمترین، بی

نشان داده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، ضریب  4جدول 
تـا    000006/0گریزي کشاورزان شهرستان اسفراین در دامنه ریسک

گریزي مطلق نوسان داشته است. همچنین ضریب ریسک 000361/0
ن بـرآورد شـده اسـت. همچنـی     00005/0کل منطقـه مـورد بررسـی    

کشاورزان مورد بررسی بـه دو گـروه کشـاورزان بـا ثـروت بیشـتر از       
میانگین و کشاورزان با ثروت کمتر از میانگین تقسیم شدند. مقایسـه  

نشـان داد کـه   گریـزي کشـاورزان در ایـن دو گـروه     ضریب ریسـک 
کشاورزان با ثروت بیشتر از میانگین، ریسک پذیري بیشـتري دارنـد.   

گریـزي  که با افزایش ثروت، ضریب ریسکدهد نتیجه اخیر نشان می
  کشاورزان کاهش یافته است. 

گریزي مطلق معیـاري گویـا بـه    با توجه به اینکه ضریب ریسک
 )RP(باشد، حق بیمه اجتناب از ریسک منظور مقایسه کشاورزان نمی

و  6کشاورزان با استفاده از روابط  )rR(گریزي نسبی و ضریب ریسک
). حق بیمه اجتناب از ریسک، عبارت است 5ل اند (جدومحاسبه شده 7

از تفاوت بین درآمد انتظاري و معادل قطعی درآمد ریسکی. با افزایش 
کنند درجه ریسک گریزي، افراد درآمد قطعی بیشتري را درخواست می

و تفاوت درآمد انتظاري و معادل قطعی (حق بیمه اجتناب از ریسـک)  
ریسک کشاورزان اسفراینی معادل  یابد. حق بیمه اجتناب ازافزایش می

باشد. به عبارتی دیگر، کشاورزان اسـفراینی جهـت   ریال می 303113
اجتناب از ریسـک و کسـب درآمـد مطمـئن مبلـغ فـوق را پرداخـت        

نمایند. مقایسه حق بیمه اجتناب از ریسک در دو گـروه بـا ثـروت    می
از  دهنده کـاهش حـق بیمـه اجتنـاب    کمتر و بیشتر از میانگین، نشان

ریسک به دنبال افزایش سطح ثروت اسـت. زیـرا بـا افـزایش سـطح      
یابد و کشاورز تمایل بیشتري گریزي کاهش میثروت، ضریب ریسک

جهت مقابله با ریسک داشته و جهت اجتناب از ریسک، معادل قطعی 
کند. در نتیجه تفاوت معادل قطعی و درآمـد  بیشتري را درخواست می

  ابد. ی)، کاهش میRPانتظاري (
ورزان نمونـه مـورد بررسـی در    گریزي نسبی کشـا ضریب ریسک

نشان داده شده است. بر اساس نتایج جدول فـوق، ضـریب    5جدول 
بـوده اسـت.    79/4گریزي نسبی کشاورزان شهرستان اسفراین ریسک

گریزي محاسبه شده براي کشاورزان مورد بررسی بین ضرایب ریسک
با کشاورزان چنین در دو زیر نمونه باشند. هم متغیر می 49/8تا  31/0

 91/4ترتیب گریزي بهثروت کمتر و بیشتر از میانگین، ضریب ریسک
دهنده رابطه معکوس بین ثروت و ضـریب  باشند که نشانمی 17/3و 

گریزي کشاورزان اسفراین است. بدین ترتیب با افزایش ثروت ریسک
  یابد.گریزي کاهش میکشاورزان، ضریب ریسک

  
  گریزي مطلق کشاورزان شهرستان اسفراینضرایب ریسک - 4 جدول

Table 4- Absolute risk aversion coefficients of Esfarayen farmers  
میانگین واقعی   )criteria/ farmer( کشاورزان/ معیارها

)aE(*  
واریانس واقعی 

)aV(  
میانگین بهینه 

)*E(*  
واریانس بهینه 

)*V(  
گریزي ضریب ریسک

  )aR(مطلق 
 Total Sample(  272573 10703000000 575623.40 2208069.68 0.00005( کل نمونه

 Non-wealthy(  206216 7039792215 541450 698.51 0.00010( نمونه با ثروت کمتر از میانگین
 Wealthy(  341638.45 14516397512 611191 4505537.63 0.00003( نمونه با ثروت بیشتر از میانگین

 max aR(  41543.2 1708588657 349807.92 24.10 0.000361( گریزيرین ضریب ریسکبیشت
 min aR(  520045 28045000000  601607.83 3776.25 0.000002( گریزيکمترین ضریب ریسک

  واحد: ریال*هاي مطالعه)    (مأخذ: یافته
Source: Research findings 
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  (ریال)  ب ریسک گریزي نسبی کشاورزان شهرستان اسفرایناجتناب از ریسک و ضری حق بیمه - 5جدول 
Table 5- risk premium and the coefficient of relative risk aversion farmers in Esfarayen (IRR) 

  )rR(گریزي نسبی ضریب ریسک  )RP(حق بیمه اجتناب از ریسک   )criteria( / معیارها)farmer(کشاورزان
  Total(  303113 4.79( کل نمونه

  non-wealthy(  335235  4.91( نمونه با ثروت کمتر از میانگین
  wealthy(  269637  3.17( نمونه با ثروت بیشتر از میانگین

  max aR(  237189  8.49( گریزي نسبیبیشترین ضریب ریسک
  min aR(  35096  0.32( گریزي نسبیبیشترین ضریب ریسک

  هاي مطالعه)(مأخذ: یافته
Source: Research findings 

  
  تفکیک کشاورزان بر اساس درجات مختلف ریسک گریزي و برخی از خصوصیات اقتصادي و اجتماعی آنها - 6جدول 

Table 6- Breakdown of farmers according to different degrees of risk aversion and some economic and social characteristics 
  socio- economic factor’s 1≤ rR   2≤ rR ≤ 1  3≤ rR ≤ 2  4≤ rR ≤ 3   rR ≤ 4 جتماعیا -خصوصیات اقتصادي

  percentage of farmer(  5  11  15  10  59درصد کشاورزان (
  mean of age(  37.6  39.73  42.13  42.1  39.09میانگین سن (
  mean of educate(  8.2  9  8.4  6.5  8.42میانگین تحصیالت (

  farm size(  9.2  9  8.87  6.1  5.73اندازه مزرعه (
  mean of wealth(  447721  398630  371328  291022  205993میانگین ثروت (هزار ریال) (

  هاي مطالعه)(مأخذ: یافته
Source: Research findings 

  
)، 2ندي ارائه شده توسط اندرسـون و دیلـون (  ببا توجه به تقسیم

طبقـه   5گریزي به یسککشاورزان نمونه مورد بررسی از نظر درجه ر
درصد از کشاورزان نمونه،  5). بر این اساس 6اند (جدول تفکیک شده

باشـند کـه طبـق تعریـف     می 1گریزي کمتر از داراي ضریب ریسک
گریزي پایین نامیده )، کشاورزان با درجه ریسک2اندرسون و دیلون (

ک درصد از کشاورزان نمونه در گروه کشاورزان با ریسـ  11شوند. می
 15اند. ) قرار داشته2تا  1گریزي بین معمولی (نرمال) (ضریب ریسک

اند کـه  بوده 3تا  2گریزي بین درصد از کشاورزان داراي درجه ریسک
گریزي )، کشاورزان با درجه ریسک2بنا به تعریف اندرسون و دیلون (

درصد از کشاورزان در گـروه کشـاورزان بـا     10شوند. باال نامیده می
اند. اکثر کشـاورزان نمونـه   گریزي بسیار زیاد قرار داشتهیسکدرجه ر

  باشند. گریز میدرصد) نیز شدیداً ریسک 59مورد مطالعه (
هـاي  اجتماعی کشاورزان در گروه -مقایسه خصوصیات اقتصادي

گریـزي،  دهد که گروه با کمترین درجه ریسـک گانه فوق نشان می5
یشترین میانگین سنی مربوط بـه  اند. بکمترین میانگین سنی را داشته

گریزي زیاد بوده اسـت. کمتـرین میـانگین    کشاورزان با درجه ریسک
گریزي بسیار زیاد بوده تحصیالت، مربوط به کشاورزان با درجه ریسک

گریـزي نرمـال داراي بیشـترین    است و کشاورزان بـا درجـه ریسـک   
، 6دول اند. همچنین بر اساس نتایج جهاي تحصیل بودهمیانگین سال

گریزي را کاهش داده اسـت. بـه   افزایش اندازه مزرعه، ضریب ریسک
گریـزي کشـاورزان   تر، درجه ریسکهاي بزرگعبارتی دیگر در زمین

هـا در  تواند ناشی از مدیریت بهتر هزینـه کمتر بوده است. این امر می

تر باشد. مقایسه میانگین ثروت کشاورزان با درجـات  هاي بزرگزمین
گریـزي افـراد بـه    گریزي نیز حاکی از کاهش ریسـک سکمختلف ری

  باشد. دنبال افزایش سطح ثروت می
درصد از کشاورزان نمونـه مـورد    70چنانچه مالحظه شد، تقریبا 

گریزي بسیار زیاد و شـدیداً ریسـک گریـز    بررسی داراي درجه ریسک
درصـد از مـدیران    93) نیز نشان داد، 25باشند. مطالعه ترکمانی (می
گریزنـد.  حدهاي پـرورش گاوهـاي شـیري اسـتان فـارس ریسـک      وا

کـاران  درصد از گوجه 70)، 8همچنین در مطالعه احسان و همکاران (
درصد از کشاورزان  71اند. گریزي باال بودهدزفول داراي درجه ریسک

). 3اند (گریزي باال بودهدر نیجریه نیز داراي روحیه ریسک 1ایالت بنو
گریزي کشاورزان با خصوصـیات  ابطه درجه ریسکدر ادامه مطالعه، ر

 7اجتماعی آنان، مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت. جـدول      -اقتصادي
گریزي کشاورزان با خصوصـیات  جهت و شدت ارتباط ضریب ریسک

  دهد.اقتصادي و اجتماعی آنان را نشان می
بر اساس نتـایج، متغیرهـاي سـن، ثـروت و تنـوع کشـت تـأثیر        

گریـزي کشـاورزان نمونـه مـورد مطالعـه      ریسک معناداري بر ضریب
ترتیب که با افزایش یک واحد سـن کشـاورز، ضـریب    اند. بدینداشته

واحد افزایش خواهد یافت. رابطه مثبت به دست  006/0گریزي ریسک
بـه دور از انتظـار    6آمده مطابق با تئوري است و با توجه بـه جـدول   

) نیز رابطـه  23پور (و تهامی) 11باشد. در مطالعه گلکاران مقدم (نمی

                                                        
1- Benue State 
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گریزي تأییـد شـده اسـت.    مثبت بین سن کشاورزان و ضریب ریسک
گریزي را به میـزان  همچنین افزایش ثروت کشاورزان، ضریب ریسک

دهد. در واقع بـا افـزایش سـطح ثـروت،     واحد کاهش می 000093/0
ین هاي مورد نیاز خود را به موقع تأمکشاورزان قادر خواهند بود نهاده

نموده و با اطمینان بیشتري به کشت محصول اقدام نمایند و در نتیجه 
پذیري بیشتري خواهند داشت. تـأثیر منفـی ثـروت بـر     قدرت ریسک

) نیـز اثبـات شـده اسـت.     17ضریب ریسک گریزي، در مطالعه لین (
گریـزي کشـاورزان را بـه    افزایش تنوع در کشت نیز ضـریب ریسـک  

د. ایجاد تنوع در کشت، با توجـه بـه   دهواحد کاهش می 36/0میزان 
سازد، ریسک تولید را کاهش و تمایل اینکه درآمد مزرعه را متنوع می

دهد. سطح تحصیالت تـاثیر  کشاورزان به پذیرش خطر را افزایش می
گریزي کشاورزان مطالعه حاضر داشته است اما منفی بر ضریب ریسک

ه معنادار بین تحصیالت و باشد. رابطاز نظر آماري این اثر معنادار نمی
) نیز دیده نشده است در 25گریزي در مطالعه ترکمانی (ضریب ریسک

)، 28آبادي () و یزدانی و فیض11حالیکه در مطالعات گلکاران مقدم (
داران، رابطـه منفـی و   گریـزي مـرغ  بین تحصیالت و ضریب ریسـک 

ه مزرعـه،  داري وجود داشته است. از نظر تئوري، با افزایش اندازمعنی
یابـد و  هاي جدیدتر افزایش میامکان ایجاد تنوع و استفاده از فناوري

در نتیجه کشاورزان گرایش بیشتري به ریسک خواهند داشـت. تـأثیر   
) نیز تاییـد  23پور (منفی اندازه مزرعه و سطح درآمد در مطالعه تهامی

ا گریزي انار کاران شهرستان شهرضا رشده است. اندازه مزرعه ریسک
). در مطالعه حاضر، اندازه مزرعـه ارتبـاطی   20نیز کاهش داده است (

گریزي کشاورزان معنی) با ضریب ریسکمنفی (ولی از نظر آماري بی
 دارد.

  
گریزي کشاورزان درجه ریسک رگرسیوننتایج مربوط به  -7جدول 

  آنهااجتماعی  - با خصوصیات اقتصادي
Table 7- The results of the regression of risk-averse 

coefficient farmers with their socio-economic 
characteristics  

  متغیر/ آماره
Variable/ statistic 

  ضریب
coefficient 

  tآماره 
t statistic 

  c(  1.03 *5.01( ثابت
  age(  0.006  **1.72( سن
  educate(  -0.008  -0.33( تحصیالت

  -wealth(  -0.000093  *2.93( ثروت
  farm size(  -0.00034  -0.30( اندازه مزرعه

  -diivercification(  -0.36  *3.29( تنوع کشت
Akaike criterion = 0.37  R2 = 0.32 

Schwarz criterion = 0.420 F = 8.71 * 
 10معنادار در سطح **  معنادار در سطح یک درصد و* هاي مطالعه)   (مأخذ: یافته

  درصد

Source: Research findings * significant at one percent, ** 
significant at 10  

2R درصد از تغییـرات ضـریب    32دهنده این است که مدل نشان
گریزي بوسیله متغیرهاي مستقل مدل، قابل توضیح اسـت. در  ریسک

واقع سایر خصوصیات ناشـی از طبیعـت فعالیـت کشـاورزي (شـرایط      
هـاي کـالن کـه در مـدل لحـاظ      تجوي، اقلیمی و...)، بازار و سیاس

گریـزي را شـامل   اند، بخش اعظمی از تغییـرات درجـه ریسـک   نشده
 شوند.می

  
  گیري و پیشنهادهانتیجه

هـاي  با توجه به طبیعت همراه با ریسـک و نااطمینـانی فعالیـت   
گریـزي  کشاورزي، مطالعه حاضر به منظـور تعیـین ضـریب ریسـک    

است. بدین منظور اطالعـات  کشاورزان شهرستان اسفراین انجام شده 
کشاورز اسفراینی طی چهار سال مورد استفاده قرار گرفته اسـت.   100

گریزي کشاورزان بـا اسـتفاده از مـدل ناپارامتریـک و     ضرایب ریسک
اند. بر اسـاس نتـایج بـه    ریزي ریسکی درجه دوم محاسبه شدهبرنامه

ــه    ــی داراي درج ــورد بررس ــه م ــاورزان نمون ــر کش ــده اکث دســت آم
اند. بررسی رابطـه  گریز بودهگریزي بسیار زیاد و شدیدا ریسکسکری

 -گریــزي کشـاورزان و خصوصـیات اقتصــادي  بـین ضـریب ریسـک   
اجتمــاعی آنــان نشــان داد کــه بــا افــزایش ســن کشــاورزان درجــه 

گریزي آنان افزایش خواهـد یافـت. همچنـین ثـروت و تنـوع      ریسک
ند. با توجه به اینکه اگریزي تاثیر منفی داشتهکشت، بر ضریب ریسک
گریـزي کشـاورزان   دهندگی ضـریب ریسـک  درصد باالیی از توضیح

باشد، از این رو جهت کاهش درجه مربوط به خصوصیات غیرفردي می
گریزي کشاورزان نه تنها به رفتار کشاورزان باید توجه داشت و ریسک

بازار متغیرهاي فردي آنان را تغییر داد بلکه باید سایر عوامل از جمله 
تواند هاي با ثبات میرا نیز مورد توجه قرار داد. ایجاد بازاري با قیمت

بخشی از نا اطمینانی موجود در بخـش کشـاورزي را پوشـش داده و    
توان ضریب ریسک گریزي کشاورزان را کاهش دهد. در این راستا می

از توسعه بیمه محصوالت کشاورزي و بورس کاالهاي کشاورزي بهره 
اي که عادالنه و متناسب با حق بیمه اجتناب از یین حق بیمهگرفت. تع

ریسک کشـاورزان باشـد، موجـب اسـتقبال کشـاورزان از بیمـه ایـن        
  شود. محصوالت و توسعه بیمه در بین کشاورزان می

با توجه به اینکه میانگین سطح تحصیالت کشاورزان پایین است 
اري در بخــش گـذ اقــداماتی در زمینـه ســرمایه  الزم اسـت ، (سـیکل) 

کشاورزي به منظور افزایش آگاهی و اطالعـات فعـاالن ایـن بخـش     
  صورت گیرد. 

دهـد کـه   گریزي نشـان مـی  تأثیر منفی ثروت بر ضریب ریسک
هاي مناسـب، بـه   افزایش قدرت مالی کشاورزان از طریق اعطاي وام

گریـزي  بهره، راهکار دیگري جهت کاهش ضریب ریسـک موقع و کم
  باشد.آنان می
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