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گيري تمايل به پرداخت كشاورزان براي مقابله با  اندازه

  : آوري ي سال سرمازدگي در شرايط وجود پديده

  ي موردي پسته در شهرستان رفسنجان مطالعه

  
  * آبادي محمد عبدالهي عزت

  

  18/7/1388: تاريخ پذيرش  14/2/1388: تاريخ دريافت

  

  چكيده
آوري در  ي سـال  در اين مطالعه، تمايل به پرداخت كشاورزان براي مقابله با سرمازدگي در شـرايط وجـود پديـده               

ي  نامـه  و به كمك پرسش) پيمايشي(آمار و اطالعات مورد استفاده به صورت ميداني      . محصول پسته بررسي شد   
 204رد مطالعه، شهرستان رفسنجان بود و تعداد ي مو منطقه. آوري شد حضوري و مصاحبه با باغداران پسته جمع 

براي تجزيـه و تحليـل و   .  بود1386 تا 1384هاي  هاي مورد استفاده مربوط به سال داده. نامه تكميل شد    پرسش
براي بررسي تاثير عوامل گونـاگون بـر ضـريب          . ي اطالعات از روش تحليل آماري استفاده شد         بندي اوليه   دسته

گيـري تمايـل بـه پرداخـت كـشاورزان، تـابع        چنين براي انـدازه  هم. بع رگرسيون استفاده شدكرد از تا تغيير عمل 
آوري، سـرمازدگي؛ ميـانگين       ي سـال    نتايج نشان داد كه به علت وجود پديده       . مطلوبيت مورد استفاده قرار گرفت    

چنين نتايج نشان  هم. دشو دهد ولي باعث افزايش ريسك توليد مي كرد در هكتار پسته را تغيير نمي بلندمدت عمل
ي استفاده از ابزارهاي مقابله  آوري و افزايش نيافتن ميانگين توليد به واسطه ي سال داد كه در شرايط وجود پديده

هـايي چـون      در چنين شرايطي، استفاده ازطـرح     . با سرمازدگي، تمايل كافي براي استفاده از اين ابزار وجود ندارد          
زمـان    آوري را به طـور هـم        ه كل نوسانات درآمدي ناشي از سرمازدگي و سال        شود ك   ي محصول توصيه مي     بيمه

  .  حذف كند
  

 JEL :Q12 بندي  طبقه
  

  آوري، مقابله با سرمازدگي، شهرستان رفسنجان  پسته، تمايل به پرداخت، سال: هاي كليدي واژه

____________________________________________________ 
  .ي تحقيقات پسته كشور  علمي موسسهدكتراي اقتصاد كشاورزي و عضو هيات *

E-mail: abdolahi@pri.ir  
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   مقدمه

بيني اسـت    غير قابل پيشكاران ايران باال و دهد كه نوسانات درآمدي پسته ها نشان مي  مطالعه  

، به طوري كه ضريب تغيير نوسـانات ريـسكي درآمـدي            )1381آبادي و نجفي،      عبدالهي عزت (

تـر نـشان داده اسـت كـه از         هاي بيش   بررسي.  درصد برآورد شده است    5/24كاران برابر با      پسته

 18ه و    درصد آن مربوط بـه تغييـرات توليـد بـود           82كاران،    مجموع كل نوسانات درآمدي پسته    

به سخن ديگـر، نقـش تغييـرات غيـر قابـل            . درصد آن در ارتباط با نوسانات قيمت پسته است        

تـر از   كاران بسيار بـا اهميـت   كرد در هكتار پسته در ايجاد نوسانات درآمدي پسته  بيني عمل   پيش

هاي ياد شده بـر ايـن ابـرام دارد كـه بـا توجـه بـه                    افزون بر اين، مطالعه   . نوسانات قيمت است  

به ديگـر  . ، تامين طبيعي نيز كارساز نيست    ) درصد -13(كرد و قيمت        واريانس پايين بين عمل   ك

افتد تـا بتوانـد       ي قيمت اتفاق نمي     هاي كاهش توليد پسته، افزايش قابل مالحظه        سخن، در زمĤن  

پس الزم است كه با هر يـك از         . آن را جبران كرده و از ايجاد نوسانات درآمدي جلوگيري كند          

زمان مقابله كـرد و ايـن مـساله در مـورد           كرد و قيمت، به طور هم       بع نوسانات، يعني عمل   دو من 

  ). 1381آبادي،  عبدالهي عزت(تري برخوردار است  نوسانات توليد از اهميت بيش

دهد كـه نزديـك بـه         ي محصوالت كشاورزي نشان مي      ي اخير صندوق بيمه     آمار چهار ساله   

بـه ايـن ترتيـب     . ي كـشور ناشـي از سـرمازدگي اسـت           سته درصد زيان وارده به محصول پ      40

شود كه هر ساله حجم عظيمي از درآمدهاي ناشي از توليد پسته در اثر سـرمازدگي         مشخص مي 

كـاري كـشور را تـشكيل          درصـد از درآمـد پـسته       25ها تـا      رود كه در بعضي از سال       از بين مي  

  ).ي محصوالت كشاورزي صندوق بيمه. (دهد مي

تواند نقش موثري در كـاهش   هاي مقابله با سرمازدگي مي      دهد كه روش     نشان مي  مطالب باال  

در مقابل، به كارگيري ابزارهاي كاهش زيان ناشـي از          . كاران داشته باشد    نوسانات درآمدي پسته  

هاي ثابـت و جـاري    توان به مواردي مانند هزينه      در اين زمينه مي   . سرمازدگي داراي هزينه است   

هاي مقابله با سـرمازدگي و در نتيجـه           ي هزينه و منافع استفاده از روش        حاسبهپس م . اشاره كرد 

تواند معياري دقيق در انتخاب نوع ابزار و ميزان اسـتفاده از              ها مي   بررسي اقتصادي استفاده از آن    

  .ها باشد اين روش
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ادي ي بررسـي اقتـص      اي در زمينـه     ها نشان داد كه تـا كنـون مطالعـه           ي نگاشته   بررسي پيشينه  

بـا ايـن وجـود،      . هاي پسته صورت نگرفته است      استفاده از ابزارهاي مقابله با سرمازدگي در باغ       

ي ديگـر محـصوالت كـشاورزي و بـويژه محـصوالت بـاغي                هايي در اين باره در زمينه       بررسي

  .شود ها پرداخته مي وجود دارد كه در زير به طور كوتاه به آن

، هنگامي كه تعداد زيادي از خانوارها در يـك منطقـه            )2002(كاران    ي اسكيز و هم     به عقيده  

ي افـراد     هايي كـه بـه وسـيله        شوند، ابزار و سياست     زمان با ريسك خاصي روبرو مي       به طور هم  

به سخن ديگـر، در     . موجود در آن منطقه طراحي شده است، براي مقابله با ريسك كافي نيست            

خارج از منطقه استفاده كرد و يا ايـن كـه از    هاي    ها و كمك    چنين شرايطي بايستي يا از سياست     

پس نقش و اهميـت ابزارهـاي مقابلـه بـا باليـاي             . ابزارهاي مقابله با چنين باليايي بهره جست      

  .شود طبيعي مانند سرمازدگي بيش از پيش مشخص مي

هـاي توليـد و تاسـيس بـاغ ليمـو در ايـاالت                ، در بـرآورد هزينـه     )1997(كاران    تيكل و هم   

هـا نـشان      ي آن   مطالعـه . انـد   هاي مقابله با سـرمازدگي را محاسـبه كـرده           مريكا، هزينه ي آ   متحده

 3136500هاي مولد باد براي مقابلـه بـا سـرمازدگي             هاي استفاده از ماشين     دهد كه كل هزينه     مي

  .ريال در هكتار در سال است

هـاي    وشبـرداري بـراي ر      داري و بهـره     هـاي نـصب، تعميـرات، نگـه         ، هزينه )1999(ايوانز   

دهد كـه بـسته    ي وي نشان مي نتايج مطالعه. گوناگون مقابله با سرمازدگي را محاسبه كرده است    

  .  ها متفاوت است گذاري و جاري استفاده از اين ابزار هاي سرمايه به شرايط گوناگون، هزينه

يي را در   وهوا  بيني و مقابله با شرايط بد آب        ، منافع ناشي از پيش    )2004(كاران    هاستون و هم   

بينـي   ها، منافع ناشي از پيش ي آن  در مطالعه. اند  هاي گوناگون اقتصاد آمريكا، ارزيابي كرده       بخش

. شـود  مدت تقـسيم مـي   مدت و بلند هوايي براي بخش كشاورزي به دو بخش كوتاه و شرايط آب 

ول و  ي زمـان برداشـت و فـروش محـص           تواند در زمينه    مدت مي   هاي بلند   بيني  براي نمونه، پيش  

مـدت،   هـاي كوتـاه     بينـي   اين در حـالي اسـت كـه پـيش         . بستن قراردادها، به كشاورز كمك كند     

  . كند هاي مديريتي مانند مقابله با سرمازدگي و زمان آبياري كمك مي كشاورز را در تصميم
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، عوامل مـوثر بـر پـذيرش و درك ريـسك سـرمازدگي را بررسـي       )1999(ريمال و اشميتز     

ي منفي    دهد كه درك و اهميت ريسك سرمازدگي رابطه         ها نشان مي    ي آن   مطالعهنتايج  . اند  كراده

هـاي بـزرگ بـا امكانـات تنـوع            ي ديگر، كشاورزان داراي زمين      به گفته . ي مزرعه دارد    با اندازه 

تـري بـه ريـسك ناشـي از           هاي كوچك، اهميت كم     كشت باال، نسبت به كشاورزان داراي زمين      

  . دهند سرمازدگي مي

آوري نيـز باعـث ايجـاد     ي سال ي سرمازدگي، پديده   رد محصول پسته، افزون بر مساله     در مو  

در درخت  . آوري پسته، برخالف ديگر درختان ميوه است        مكانيسم سال . شود  نوسانات توليد مي  

شـود ولـي بـه دليـل رقابـت در جـذب مـواد                 هاي گل فراواني تشكيل مي      پسته هر ساله جوانه   

هاي در حال توسعه، مقـدار   هاي گل در حال تشكيل با ميوه     بين جوانه كربوهيدراته و فتوسنتزي    

هـاي گـل      زمـان ريـزش جوانـه     . كنـد   آوري ايجاد مي    ها ريزش كرده و سال      زيادي از اين جوانه   

كـارن،    پنـاهي و هـم    (زمان با رشد سريع مغز در ميوه هاي موجود بر روي هر شاخه اسـت                  هم

محـصول را   ال پرمحصول به دنبال خود يك سال كـم    شود تا يك س     اين پديده سبب مي   ). 1380

  .داشته باشد

شـود،    آوري سبب ايجاد نوسانات توليـد مـي         ي سرمازدگي و سال     از آن جا كه هر دو پديده       

آوري،  هاي مقابله با آن بدون توجه بـه بحـث سـال    ي سرمازدگي و روش  بنابراين بررسي پديده  

آوري،    در اين مطالعـه، بـا توجـه بـه بحـث سـال              پس. واقعي بيانجامد   ممكن است به نتايج غير    

  .هاي پسته، محاسبه شده است تمايل به پرداخت كشاورزان براي مقابله با سرمازدگي در باغ

  

  ها مواد و روش

ي  نامـه  و بـه كمـك پرسـش   ) پيمايـشي (آمار و اطالعات مورد استفاده، به صـورت ميـداني       

ي تكميـل     مـدت دوره  .  گـردآوري شـد    داران پـسته    وگـو بـا بـاغ       حضوري و مصاحبه و گفـت     

نخـست  .  بـه درازا كـشيد     1387 تا خردادماه سال     1386ماه سال      ماه بوده و از دي     6نامه    پرسش

نامه را تعـدادي از كارشناسـان         اين پرسش . ي توليدكنندگان پسته طراحي شد      ي ويژه   نامه  پرسش

در گـام بعـد،   . تهيـه شـد  شـده،   ي نهايي اصـالح  نامه سپس پرسش. فني بررسي و مطالعه كردند 
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نامـه در دو نوبـت        در اين گام، پرسش   . ها به صورت آزمايشي تكميل شد       نامه  تعدادي از پرسش  

. هـاي ديگـري اضـافه شـد         هـاي اضـافي حـذف و سـوال          در گام بازنگري سوال   . بازنگري شد 

هـاي گونـاگوني در       از هر كشاورز سـوال    . چنين در برخي موارد، اصالحاتي صورت گرفت        هم

  .پرسيده شد...هاي مديريت و  اجتماعي، روش–هاي اقتصادي ي ويژگي نهزمي

نخـست  . اي اسـتفاده شـد   مرحلـه  گيري تصادفي چند براي انتخاب كشاورزان از روش نمونه     

شهرستان رفسنجان به چهار بخش مركزي، انار، كشكوييه و نـوق تقـسيم و پـس از مـشخص                   

پس در هر منطقـه، روسـتاهاي نمونـه بـه           س. شدن هر منطقه، تعداد روستاهاي آن مشخص شد       

ي هـر     در گام بعد، كشاورزان نمونـه     .  روستا مطالعه شد   42طور تصادفي انتخاب و در مجموع       

كار هر روستا تهيـه و سـپس بـه            نخست فهرست كاملي از كشاورزان پسته     . منطقه مشخص شد  

هاي نـاقص، در      نامه  پس از حذف پرسش   . كار انتخاب شد     پسته 5صورت تصادفي از هر روستا      

  . نامه تهيه شد كار پرسش  كشاورز پسته204مجموع از 

بندي اطالعات گردآوري شده، از روش تحليل آماري اسـتفاده            براي تجزيه و تحليل و دسته      

  .ها استفاده شد و در آن معيارهايي چون ميانگين، ميانه، انحراف معيار، كمينه، بيشينه و چارك

كرد به عنوان شـاخص ريـسك         گوناگون بر روي ضريب تغيير عمل       براي بررسي تاثير عوامل     

تابع رگرسيون عوامل موثر بر ضريب      . متغيره به كار گرفته شد      توليد، تخمين تابع رگرسيون چند    

  :كرد در هكتار پسته، به صورت زير تخمين زده شد تغيير عمل

)1(  Z c + X b a +  =Y 

تغير وابسته و متغيرهاي مستقل سطح زير كـشت          ، م  (Y)كرد    در اين تابع ضريب تغيير عمل       

(X) و درصد سرمازدگي (Z)است  .  

در نگاه نخست، كاهش زيان ناشي از سرمازدگي دو نوع سود را براي كشاورزان بـه دنبـال                    

سود . دهد  كرد محصول، سطح مطلق درآمد را افزايش مي         نخست با افزايش عمل   . خواهد داشت 

تـر    ها اسـت، زيـرا بـيش        به دنبال آن افزايش رفاه اجتماعي آن      دوم، كاهش نوسانات درآمدي و      

تركماني و عبدالهي،   (برند    گريز بوده و از وجود نوسانات درآمدي رنج مي          توليدكنندگان ريسك 

هـاي ناشـي از       در اين پژوهش، هـر دو نـوع سـود حاصـل از حـذف و كـاهش زيـان                   ). 2001
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گيـري تمايـل بـه        هر دو سود از روش اندازه      نظر قرار دادن    براي مد . سرمازدگي مورد توجه بود   

  . پرداخت استفاده شد

گيري تمايل به پرداخت، نخست تاثير ابزارهاي مقابله با سرمازدگي بـر ميـانگين                براي اندازه   

ي نخـست،     در گزينه . سازي و از دو گزينه استفاده شد        كرد در هكتار پسته شبيه      و واريانس عمل  

بـه سـخن ديگـر،      . زدگي تاثيري بـر ميـانگين توليـد نـدارد         شود كه حذف زيان سرما      فرض مي 

در ايـن صـورت بـا حـذف         . برد  سرمازدگي تنها ريسك توليد و به دنبال آن واريانس را باال مي           

شـود كـه    ي دوم فـرض مـي   در گزينـه . يابـد  زيان سرمازدگي، تنها واريانس توليـد كـاهش مـي        

ي ديگـر، اسـتفاده از        بـه گفتـه   . ر اسـت  كرد در هكتار موث     سرمازدگي بر ميانگين بلندمدت عمل    

مـدت توليـد را نيـز        ابزارهاي مقابله با سرمازدگي، افزون بر كاهش واريانس توليد، ميانگين بلند          

  .باال خواهد برد

ها،  هاي ريسكي كشاورزان و تخمين تابع مطلوبيت آن        ها و ترجيح    ي ديدگاه   سپس با محاسبه    

استفاده از ابزارهاي مقابلـه بـا سـرمازدگي     ا استفاده و بيكاران در دوحالت؛ ب رفاه اجتماعي پسته  

در اين راستا از معيار ميانگين واريانس استفاده شده و تـابع مطلوبيـت        . در دو گزينه برآورد شد    

به اين ترتيب ميـزان مطلوبيـت حاصـل از درآمـد            ). 1992كاران،    ذهير و هم  (از نوع نمايي بود     

گيري و بدون به كارگيري ابزارهاي مقابلـه بـا سـرمازدگي بـا          كاري در دو حالت؛ با به كار        پسته

  ):1992فريزر، (هاي زير محاسبه  شد  استفاده از فرمول

)2(  E[U(R1)] = E(R1) – 0.5.r.VAR(R1) 

)3(  E[U(R0)] = E(R0) – 0.5.r.VAR(R0) 

نگـرفتن و   به ترتيب ميانگين درآمد در حالت به كار  E(R1)  و E(R0)، 3 و 2هاي  در رابطه  

 بـه ترتيـب   VAR(R1)و VAR(R0) چنـين   هم. به كارگيري ابزارهاي مقابله با سرمازدگي است

در . واريانس درآمد در حالت به كار نگرفتن و به كارگيري ابزارهاي مقابله با سرمازدگي اسـت               

پرات است كه از اطالعات و نتايج مربوط        -گريزي مطلق آرو     ضريب ريسك  r،  3 و   2هاي    رابطه

 به ترتيب  E[U(R1)] و  E[U(R0)]چنين  هم. محاسبه شد) 2001( مطالعه تركماني و عبدالهيبه

  .مطلوبيت انتظاري در حالت به كار نگرفتن و به كارگيري ابزارهاي مقابله با سرمازدگي است
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. شـود   مطلوبيت انتظاري در حالت حذف زيان سرمازدگي به صورت دو گزينه محاسبه مـي               

بـه  . شود كه حذف زيان سرمازدگي تاثيري بر ميانگين توليد ندارد            فرض مي  ي نخست   در گزينه 

در ايـن   . بـرد   سخن ديگر سرمازدگي تنها ريسك توليد و به دنبال آن ضريب تغييـر را بـاال مـي                 

ي دوم، حـذف      در گزينـه  . يابد  صورت با حذف زيان سرمازدگي، ضريب تغيير توليد كاهش مي         

  . يابد ر، ميانگين توليد نيز افزايش ميزيان، افزون بر كاهش ضريب تغيي

ي مطلوبيت انتظاري در حالت به كار نگرفتن و به كارگيري ابزارهاي مقابلـه                پس از محاسبه    

شود، تفاوت بين آن دو كه رفاه اقتصادي ناشي از به         با سرمازدگي، كه به صورت ريالي ارايه مي       

اين مقدار به عنـوان منـافع ناشـي از          . شدكارگيري ابزارهاي مقابله با سرمازدگي است، محاسبه        

  . هاي مقابله با سرمازدگي در نظر گرفته شد به كارگيري روش

  

  نتايج و بحث

ي   هـاي پـسته     هاي آماري مربوط به متغيرهاي وضـعيت سـرمازدگي بـاغ            ويژگي) 1(در جدول   

  .  آمده است1386 تا 1384ي مورد مطالعه در سه سال  نمونه
  

ي مورد مطالعه در شهرستان رفسنجان در  ي نمونه هاي پسته ازدگي باغوضعيت سرم). 1(جدول 

  1384- 86ي  دوره

  ميانه  ميانگين  نام متغير
انحراف 

  معيار
  بيشينه  كمينه

چارك 
  اول

چارك 
  سوم

ي   هاي پـسته    درصد سرمازدگي باغ  
  1386نمونه در سال 

52/3  00/0  89/8  00/0  00/40  00/0  00/0  

ي   ههاي پـست    درصد سرمازدگي باغ  
  1385نمونه در سال 

45/24  00/20  66/24  00/0  00/90  00/0  00/45  

ي   هاي پـسته    درصد سرمازدگي باغ  
  1384نمونه در سال 

50/44  50/37  07/37  00/0  00/100  00/0  00/80  

هاي   ميانگين درصد سرمازدگي باغ   
-86ي نمونــه در ســه ســال  پــسته
1384   

96/23  67/26  49/17  00/0  33/63  50/7  00/35  

  يافته هاي تحقيق: نبعم
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دهـد، يـك سـال، بـه تقريـب بـدون زيـان سـرمازدگي            نشان مي ) 1(همان گونه كه جدول       

) 1384(و يك سال با زيان تا حـدودي بـاال           ) 1385(، يك سال، با زيان تا حدودي كم         )1386(

دهد كه ريسك سيـستمي زمـاني، در زيـان     اين موضوع نشان مي  . پشت سر هم واقع شده است     

توان گفت كه از نظر زيان وارده بر افراد در طـول يـك                به طور كلي مي   . گي پايين است  سرمازد

درپـي،   هـاي پـي   چنـين سـال   و هـم ) ها با توجه به معيارهاي ميانه، كمينه، بيشينه و چارك        (سال  

دهد كه به طور      نشان مي ) 1(آخرين رديف جدول    . ريسك سيستمي زماني و مكاني پايين است      

 درصـد   96/23،  1386 تـا    1384ن وارده بر اثر سرمازدگي در طول سه سـال           ميانگين درصد زيا  

ديده در طول ايـن سـه سـال     دهد كه كشاورزان زيان مجموع معيارهاي ديگر نيز نشان مي  . است

  . اند و ريسك سيستمي پايين است جا شده جابه

ميـانگين   بـر    1386 تـا    1384بررسي تاثير متغيرهاي ميانگين درصد سرمازدگي در سه سال            

در ايـن   . داري در اين باره وجود نـدارد        كرد پسته در اين سه سال نشان داد كه رابطه معني            عمل

، 3ي    به جـاي متغيـر وابـسته در رابطـه         . كرد پسته، تخمين زده شد      خصوص تابع ميانگين عمل   

در ايـن  . دار نيـست   نشان داد كه تابع، معنيt و  fهاي آماره. كرد در نظر گرفته شد ميانگين عمل

به سخن ديگر، سـرمازدگي     . ي آن خودداري شده است      دار نبودن تابع، از ارايه      جا به دليل معني   

به اين مفهوم كه    . كرد در مجموع سه سال نگذاشته است        به طور متوسط تاثيري بر ميانگين عمل      

كـرد در     آوري، سرمازدگي در يك سال سبب شـده اسـت تـا عمـل               ي سال   به دليل وجود پديده   

  . بود محصول را جبران كند ر محصول پسته در سال آينده افزايش يافته و كمهكتا

 تا  1384 سال   3كرد در هكتار پسته در         تاثير عوامل موثر بر ضريب تغيير عمل       1'ي    در رابطه   

  : آمده است1386

)'1(  Z   011/0 + X  013/0 – 505/0 = Y 

)10/6٭٭٭)   (-47/2٭٭)  (78/3٭٭٭(  

                                                             34/0 = 2R            ***86/7 = F 

 بر حسب درصـد در      1386 تا   1384 سال   3كرد پسته در        ، ضريب تغيير عمل   Y،  1'ي    در رابطه 

، Zي نمونـه بـر حـسب هكتـار و             هاي پسته   ، كل سطح زير كشت باغ     Xي مورد بررسي،      نمونه
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هـاي داخـل پرانتـز،        عـدد .  اسـت  1386 تـا    1384 سـال    3 پسته در      ميانگين درصد سرمازدگي  

 درصـد را    1 درصد و    5 درصد،   10داري     به ترتيب سطح معني    ٭٭٭ و   ٭٭،  ٭ . است Tي    آماره

. دار اسـت   درصـد معنـي  1 و   5،  10ي ديگـر، ضـرايب تـابع در سـطوح             به گفته . دهد  نشان مي 

ي متغيرهـاي   ات متغير وابسته به وسـيله  درصد تغيير34ي شرح  دهنده نشان) R2(ضريب تعيين   

به سخن ديگر، مجموع . دار است  درصد معني1 نيز در سطح F ي  چنين آماره هم. مستقل است

  . ها بيانگر خوبي برازش الگو است آماره

 تـا   1384 سال   3دهد كه با افزايش ميانگين درصد سرمازدگي پسته در               نشان مي  1'ي    رابطه 

به سـخن ديگـر   . يابد   افزايش مي  1386 تا   1384 سال   3كرد پسته در        ل، ضريب تغيير عم   1386

با افزايش درصد سرمازدگي، ضـريب تغييـر و در نتيجـه نوسـانات و ريـسك توليـد افـزايش                      

اين در حالي است كه در قسمت قبل، روشن شد كه درصد سرمازدگي هيچ تاثيري بـر        . يابد  مي

توان گفت كـه سـرمازدگي هـر چنـد كـه       ور كلي ميبه ط . مدت ندارد   كرد در بلند    ميانگين عمل 

كـرد و در نتيجـه    دهد ولي باعث افزايش نوسانات عمل مدت را تغيير نمي كرد بلند ميانگين عمل 

گريـزي   تر كشاورزان كه داراي رفتار ريـسك  بنابراين براي بيش  . شود  باال رفتن ريسك توليد مي    

  هستند، كاهش اثرات سرمازدگي داراي اهميت است 

  3 و   2ي تمايل بـه پرداخـت كـشاورزان در مقابلـه بـا سـرمازدگي از روابـط                     براي محاسبه  

ي    كيلوگرم پـسته   1350كرد پسته در منطقه در سه سال مورد مطالعه،            ميانگين عمل . استفاده شد 

بـا توجـه   .  درصد اسـت 19/61ي مورد مطالعه است و ضريب تغيير  خشك در هكتار در نمونه   

 682383كرد در هكتار برابـر بـا    توان مشخص كرد كه واريانس عمل ير ميبه فرمول ضريب تغي   

اسـتخراج  ) 2001(ي تركماني و عبدالهي        بوده كه از مطالعه    00002/0  برابر با     rچنين    هم. است

توان مطلوبيت انتظاري در حالت وجـود زيـان سـرمازدگي را بـه          مي 3ي    با توجه به رابطه   . شد

 :  م محاسبه كردصورت زير و بر حسب كيلوگر

)'3(  E[U(P0)] = 1350 – 5/0  ( 00002/0 )(  682383 ) = 1343 
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 ريال بر كيلوگرم، مطلوبيت انتظـاري در حالـت وجـود زيـان     40000با توجه به ميانگين قيمت  

  .  ميليون ريال در هكتار است72/53سرمازدگي برابر با 

بـا ايـن    .  درصـد اسـت    96/23 سـال    3نشان داد كه ميانگين درصد سـرمازدگي        ) 1(جدول    

قـرار دادن   ) 0(با برابر با صـفر      .  درصد بود  19/61كرد    درصد از سرمازدگي، ضريب تغيير عمل     

شود كـه ضـريب تغييـر      روشن مي1'ي    گذاري ديگر متغيرهاي رابطه     درصد سرمازدگي و جاي   

در كـرد     به سخن ديگر، واريانس عمل    .  درصد است  27/40در شرايط حذف سرمازدگي برابر با       

 2ي    گـذاري در رابطـه      بـا جـاي   .  خواهد بود  295550شرايط حذف زيان سرمازدگي مساوي با       

  : خواهيم داشت

)'2(  E[U(P1)] = 1350 – 5/0  ( 00002/0 )(  295550 ) = 1347 

 ريال بر كيلـوگرم، مطلوبيـت انتظـاري در حالـت وجـود              40000با توجه به ميانگين قيمت        

در صورتي كـه مطلوبيـت   .  ميليون ريال در هكتار است    88/53نداشتن زيان سرمازدگي، برابر با      

انتظاري در حالت وجود نداشتن سـرمازدگي را منهـاي مطلوبيـت انتظـاري در حالـت وجـود                   

؛ بيشينه تمايل به پرداخت براي مقابله بـا سـرمازدگي برابـر             )88/53 - 72/53(سرمازدگي كنيم   

  .  درصد درآمد است30/0 برابر با اين مقدار.  هزار ريال در هكتار خواهد بود160با 

كـرد تـا سـطح        زمان با افزايش عمل     مطلوبيت انتظاري در شرايط حذف زيان سرمازدگي هم         

كـرد،    در خصوص واريـانس عمـل     . وجود نداشتن سرمازدگي، به صورت زير محاسبه مي شود        

ن سـرمازدگي   كرد با توجه بـه ميـانگي        ي ميانگين عمل    در زمينه . ي قبلي است    شرايط شبيه گزينه  

 1775ايـن مقـدار برابـر بـا         . كرد واقعي قبل از سرمازدگي را محاسبه كرد         توان عمل   ، مي 96/23

-86 سـال  3به سـخن ديگـر، اگـر در         . ي مورد بررسي خواهد بود      كيلوگرم در هكتار در نمونه    

  كيلـوگرم افـزايش  1775 بـه  1350كرد در هكتار از  افتاد، عمل  هيچ سرمازدگي اتفاق نمي    1384

 در چنين شرايطي مطلوبيت انتظاري در شرايط حـذف سـرمازدگي بـه صـورت زيـر                . يافت  مي

  :محاسبه مي شد

)''2(  E[U(P1)] = 1775 – 5/0  ( 00002/0 )(  295550 ) = 1772 

  



٤١  …  ري تمايل به پرداخت كشاورزان براي مقابله با  گي اندازه

 ريال بر كيلـوگرم، مطلوبيـت انتظـاري در حالـت وجـود              40000با توجه به ميانگين قيمت       

در .  ميليـون ريـال در هكتـار اسـت    88/70 برابـر بـا   نداشتن زيان سرمازدگي در چنين شرايطي  

صورتي كه مطلوبيت انتظاري در حالت وجود نداشتن سرمازدگي را منهاي مطلوبيـت انتظـاري               

؛ بيشينه تمايل به پرداخت بـراي مقابلـه بـا           )88/70 - 72/53(در حالت وجود سرمازدگي كنيم      

 درصـد   78/31اين مقدار برابر بـا      .  بود  ميليون ريال در هكتار خواهد     16/17سرمازدگي برابر با    

كـرد    زمان، عمل   به سخن ديگر، با فرض اين كه حذف زيان سرمازدگي به طور هم            . درآمد است 

 درصد افزايش داده و نوسانات ناشي از سـرمازدگي را بـه طـور كامـل حـذف                   24را به حدود    

  .  درصد درآمد است78/31كند؛ ارزش واقعي ايجاد شده  مي

  

  نهادها  و پيشگيري نتيجه

ي زمـاني مـورد       ي منطقـه نـشان داد كـه در دوره           هاي پسته   بررسي وضعيت سرمازدگي باغ    

، يك سال با زيـان تـا حـدودي كـم           )1386(مطالعه، يك سال به تقريب بدون زيان سرمازدگي         

بررسـي  .  اسـت  پشت سـر هـم واقـع شـده    ) 1384(و يك سال با زيان تا حدودي باال  ) 1385(

به . نواخت زيان وارد نكرده است       داد كه سرمازدگي به تمام كشاورزان به طور يك         تر نشان   دقيق

چنـين   توان گفت كه از نظر زيان وارده بـر كـشاورزان در طـول يـك سـال و هـم           طور كلي مي  

  . درپي، ريسك سيستمي پايين است هاي پي سال

سته در اين سه سال     كرد پ   بررسي تاثير متغيرهاي ميانگين درصد سرمازدگي بر ميانگين عمل         

به سخن ديگـر، سـرمازدگي بـه     . داري وجود ندارد    ي معني   نشان داد كه در اين خصوص رابطه      

به اين مفهـوم كـه      . كرد در مجموع سه سال نگذاشته است        طور متوسط تاثيري بر ميانگين عمل     

كـرد در     آوري، سرمازدگي در يك سال سبب شده اسـت تـا عمـل              ي سال   به علت وجود پديده   

در مقابـل، بـا   . بود محصول را جبران كند ار محصول پسته در سال آينده افزايش يافته و كم         هكت

. يابـد  افزايش درصد سرمازدگي، ضريب تغيير و در نتيجه نوسانات و ريسك توليد افزايش مـي             

دهد ولي باعث  مدت را تغيير نمي     كرد بلند   ي ديگر، سرمازدگي هر چند كه ميانگين عمل         به گفته 
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تـر   پـس بـراي بـيش   . شـود  كرد و در نتيجه باال رفتن ريـسك توليـد مـي    نوسانات عملافزايش  

  . گريزي هستند، كاهش اثرات سرمازدگي داراي اهميت است كشاورزان كه داراي رفتار ريسك

ي تمايل به پرداخت كشاورزان در مقابله بـا سـرمازدگي، بـا فـرض تـاثير نداشـتن                     محاسبه 

 30/0ها حاضرند سـاالنه       كرد؛ نشان داد كه آن      مدت عمل   ن بلند حذف زيان سرمازدگي بر ميانگي    

ي تمايـل بـه پرداخـت         محاسـبه . درصد از درآمد خود را براي مقابله با سرمازدگي هزينه كننـد           

كشاورزان براي مقابله با سرمازدگي، با فرض تاثير حذف زيان سرمازدگي بر ميانگين بلندمدت               

 درصـد از درآمـد خـود را بـراي مقابلـه بـا       78/31 ساالنه ها حاضرند كرد؛ نشان داد كه آن    عمل

زمان   به سخن ديگر، با فرض اين كه حذف زيان سرمازدگي، به طور هم            . سرمازدگي هزينه كنند  

 درصد افزايش داده و نوسانات ناشي از سرمازدگي را به طـور كامـل     24ي    كرد را به اندازه     عمل

  .  درصد درآمد است78/31كند، ارزش واقعي ايجاد شده،  حذف مي

ي  آوري اسـت، فرضـيه   نتايج مطالعـه نـشان داد، در مـورد محـصول پـسته كـه داراي سـال            

هـاي مقابلـه بـا        ي كـاربرد روش     كـرد محـصول در نتيجـه        مـدت عمـل     افزايش ميـانگين بلنـد    "

بنابراين تمايل كافي براي استفاده از ابزارهاي مقابله با سـرمازدگي در       .  مردود است  "سرمازدگي

همان طور كه گفتـه شـد، در صـورت رد ايـن فرضـيه، تمايـل بـه        . ين كشاورزان وجود ندارد ب

.  هزار ريال در هكتار اسـت 160 درصد درآمد در هكتار يا برابر با       3/0پرداخت كشاورزان، تنها    

هـاي مقابلـه بـا سـرمازدگي بـا توجـه بـه                هاي استفاده از دسـتگاه      اين در حالي است كه هزينه     

پـس، اسـتفاده از     .  ريـال در هكتـار اسـت       3136500، رقـم    )1997(كاران     و هم  ي تيكل   مطالعه

هـايي   در چنين شرايطي، استفاده از طـرح    . ابزارهاي مقابله با سرمازدگي، مقرون به صرفه نيست       

آوري   شود كه كل نوسانات درآمدي ناشي از سرمازدگي و سال           ي محصول توصيه مي     مانند بيمه 

با توجه به اين كـه طـرح        ). 1383آبادي و نجفي،      عبدالهي عزت (د  زمان حذف كن    را به طور هم   

كنـد، سـرانجام      كرد باالتر از يك سطح خاصي را تضمين مي          ي محصوالت كشاورزي عمل     بيمه

اين در حالي اسـت  . شود مدت نسبت به حالت بيمه نكردن مي سبب افزايش ميانگين درآمد بلند  

بلكـه  . تـوان ايـن تـضمين را ايجـاد كـرد            نمـي  كه در خصوص ابزارهاي مقابله بـا سـرمازدگي        
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نتايج ايـن   .  تر بيايد   كرد از سطح مورد نظر پايين       شود تا در سال ناآور، عمل       آوري سبب مي    سال

  .  دليلي بر كارآيي طرح بيمه استمطالعه مبني بر پايين بودن ريسك سيستمي توليد پسته، نيز
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