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  چکیده 

-بر ریسک واحدهاي تولیدي سیبها و به خصوص نهاده کود شیمیایی نحوه تأثیرگذاري نهادهمطالعه حاضر در جهت شناسایی      
بهره بردار  156نامه از ها و اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشبراي این منظور داده. صورت گرفته است استان اردبیلزمینی 

 )1978(جاسـت و پـاپ    جهت نیل به هدف تحقیق به برآورد مـدل  .آوري شده استجمع 1391زمینی استان اردبیل در سال سیب
لـذا توسـعه ابزارهـاي    . باشـند نده ریسک میکاهو کود شیمیایی نیروي کار  هايطبق نتایج به دست آمده نهاده. اقدام گردیده است

  .تواند موجب کاهش استفاده از کود شیمیایی و تسهیل روند دستیابی به کشاورزي ارگانیک گرددمقابله با ریسک از جمله بیمه می
  

  زمینی، کود شیمیاییاردبیل، جاست و پاپ، ریسک، سیب :هاي کلیديواژه
  

  مقدمه
بـرداران  هاي بهرهها و فعالیتگیريکشاورزي، به خصوص در کشورهاي کمتر توسعه یافته عمدتاً فعالیتی ریسکی است و تصمیم

لیل برآینـدهاي منفـی ناشـی از    ریسک در بخش کشاورزي به د). 2(هاي مختلف آن قرار دارد معموالً تحت تأثیر این پدیده و جنبه
و ) هـا ها و بیمـاري براي مثال آفت(هاي طبیعی این متغیرها شامل آسیب. افتدمتغیرهاي بیولوژیکی، آب و هوایی و قیمتی اتفاق می

روي تولیـد  هـا بـر   اند که اثر ریسکمطالعات نشان داده). 14(باشند باشند که خارج از کنترل تولیدکننده میعوامل آب و هوایی می
ها میـزان  از آنجاییکه برخی از نهاده. مورد بررسی قرار گیرد) ریسک تولید(ها بر واریانس تولید توانند از طریق تأثیر انتخاب نهادهمی

  . دهندواریانس ستاده را افزایش و برخی آن را کاهش می
اسـتفاده از روش آنهـا   . اندلید را ترویج دادههاي مرسوم اقتصادسنجی براي بررسی ریسک توروش) 1978، 1977(جاست و پاپ 

مفهـوم اساسـی بیـان    . بین پژوهشگران اقتصادکشاورزي بسیار رایج بوده و به صورت برجسته در مطالعات اخیر استفاده شـده اسـت  
و دیگري مربوط  ها بر تابع تولید به صورت مجموع دو جزء، یکی مربوط به سطح ستادهشده توسط آنان، بیان اثرات بکارگیري نهاده

هـا بـر میـزان تولیـد و ریسـک      دهد که بین اثرات نهادهاین روش تصریح به اقتصاددانان این امکان را می. باشدبه واریانس تولید می
ها تحـت تـأثیر قـرار    وجود ریسک نه تنها تولید، بلکه رفتار تولیدکننده را عمدتاً درمورد مصرف نهاده). 10(تولید تفاوت قائل شوند 

ها کاهش ریسک مدنظر قرار بگیرد، کارایی تکنیکی کشاورز ممکن اسـت در اثـر تغییـرات    گیريبنابراین زمانیکه در تصمیم. دهدیم
  ). 7(داري تغییر پیدا کند ها به صورت معنیبکارگیري نهاده

تـوان  از جمله مطالعات خارجی میبا توجه به اهمیت و ضرورت موضوع افراد مختلفی این مسئله را مورد مطالعه قرار دادند که  
اگونـداري و اکینبوگـون   ، )2006( ، بوکوشـوا و هـاکمن   )2005(، صـوفیان و عبدالمجیـد   )2003(به مطالعات جانیـک و همکـاران   
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تـوان مطالعـات کرباسـی و    از جمله مطالعات داخلی صورت گرفته نیـز مـی  . اشاره نمود )2013( 1تیدمن و التاکز لوهمن و) 2010(
  . را نام برد) 1392(و پناهیان و ابیاك ) 1391(سیما و شهیکی تاش ، خوش)1385(نژاد ، بریم)1381(ن همکارا

در ایـران  . باشد که هم در بخش تولید و هم در بخش مصـرف مـورد توجـه اسـت    زمینی از جمله محصوالت کشاورزي میسیب
از جملـه منـاطق   اردبیـل   اسـتان . تصاص داده شـده اسـت  زمینی اخهزار هکتار از اراضی زراعی به کشت محصول سیب 170حدود 

بیسـت و چهـار هـزار    حدود ، کشور زمینیکل سطح زیر کشت سیب استان ازاین سهم . باشدمطرح در زمینه تولید این محصول می
از کـل  . آن بـه اسـتان اردبیـل تعلـق دارد    تن هزار  850تن می باشد میلیون 6/4زمینی کشور که از کل تولید سیب .باشدمیهکتار 
-صادرات سـیب  درصد 25زمینی صادراتی ایران که دویست هزار تن می باشد سهم استان اردبیل پنجاه هزار تن می باشد که سیب

   .)1. (باشدزمینی کل کشور می
ارگانیک در این منطقـه مـدنظر قـرار    در صورتی که دستیابی به کشاورزي زمینی در استان اردبیل با توجه به جایگاه تولید سیب

-ها از جمله کود شـیمیایی مـی  بازبینی در میزان و نحوه بکارگیري برخی از نهاده. اي گرددگیرد بایستی به این محصول توجه ویژه
میـزان و نحـوه    مـؤثر بـر   لکاهش ریسک یکـی از عوامـ   عموالًم. تواند روند دستیابی به کشت ارگانیک این محصول را تسهیل نماید

-مـی  بر ریسک تولیدي ایـن محصـول   نهاده کود شیمیاییشناخت نحوه تأثیر بنابراین  .باشدمیتوسط کشاورزان ها بکارگیري نهاده
از طریـق  در این راستا مطالعه حاضر . یاري نمایدمضر هاي مناسب در جهت کاهش بکارگیري این نهاده در اتخاذ سیاست راتواند ما 

بر ریسک تولیـد  به خصوص نهاده کود شیمیایی ها نحوه تأثیرگذاري نهادهبه دنبال شناسایی ) 1978(جاست و پاپ  بکارگیري مدل
  . زمینی در استان اردبیل بوده استمحصول سیب

  
  هامواد و روش

هـاي مـورد   روشیکـی از  . مطالعه ریسک در سطوح تولیدي گوناگون، همواره مورد توجه تولیدکنندگان و پژهشگران بوده است
باشد که با درنظر گـرفتن واریـانس ناهمسـانی در اجـزاي اخـالل، ریسـک       می) 1978(استفاده براي این منظور روش جاست و پاپ 

  :گرددتصریح می) 1(مدل جاست و پاپ به طور ضمنی به صورت رابطه . دهدها ارتباط میتولید را به میزان مصرف نهاده
y = f(x ; α) + h(x ; β)ν            i = 1,2, … , N                                                 )1(   

f(xهاي مصرفی و مقادیر نهادهاز  Kبردار  xمقدار تولید،  yدر رابطه فوق  ; α)    میانگین تابع تولید بـراي واحـدi  ام را نشـان
h(x ،)1(در رابطه  .دهندمی ; β) باشد که ناهمسانی واریانس در جزء اخالل تصادفی تولید میریسک در ها دهنده تأثیر نهادهنشان
ν  را به صورتσ = h(x ; β) ضریب تابع . کندبیان میh(x ; β)  در مدل بیانگر ریسک تولید نهایی نسبت به نهاده متغیرx 
hکه با توجه به عالمت . باشدمی (. نهـایی مثبـت   در صـورت وجـود ریسـک تولیـد     . تواند عالمت مثبت یا منفی داشته باشد، می(

کند به این علت که قیمت را نسبت به کشاورز ریسک خنثی مصرف می xاز ) بیشتر(گریز مقدار کمتر ، یک کشاورز ریسک)منفی(
  .)12(باشد می) کاهنده(بنابراین این نهاده ریسک فزاینده . باشداز قیمت بازاري آن می) کمتر(اي این نهاده بیشتر سایه

نامه تکمیل پرسشبخشی دیگر از طریق اي و از طریق مطالعات کتابخانه قسمتی مورد استفاده در این مطالعهها و اطالعات داده
این اطالعات شامل میزان تولید محصول و میـزان  . آوري شده استجمع 1391زمینی استان اردبیل در سال بهره بردار سیب 156از 

  .باشدمی) یمیاییکود شآب، بذر، نیروي کار و (ها بکارگیري نهاده
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  و بحث نتایج
انـد  بیان کـرده ) 2010(اگونداري و اکینبوگون . بیان شده است) 1(در جدول ) 1987(نتایج حاصل از برآورد مدل جاست و پاپ 

سازگار بوده و هـیچ محـدودیتی بـر اثـرات ریسـکی      ) 1978(با چارچوب مدل جاست و پاپ ) y(براي اینکه پارامترهاي تابع تولید 
همچنین به دلیل اینکـه  . پذیر درجه دوم را به کار برد که در اینجا مدنظر قرار گرفته استتوان تابع انعطافها اعمال نشود، مینهاده

، جانیـک و  )2002(کمبهـاکر  (انـد  داگالس اسـتفاده نمـوده  بسیاري از مطالعات جهت تصریح تابع واریانس ریسک از فرم تبعی کاب
عی اسـتفاده نمـوده   این مطالعه نیز از این شکل تاب)) 2010( اکینبوگوناوگانداري و و ) 2006(شوا و هاکمن بوکو، )2003(همکاران 

تـن بـر   (، میزان بذر مورد استفاده )تن بر هکتار(زمینی به ترتیب مقدار تولید سیب koو  y  ،b ،k ،aدر جدول فوق نمادهاي. است
و مقدار کود شیمیایی مـورد  ) هزار مترمکعب بر هکتار(مقدار آب مورد استفاده ) روز کارنفر (، مقدار نیروي کار مورد استفاده )هکتار

  .دهندرا نشان می) کیلوگرم بر هکتار(استفاده 
  

  )1978(نتایج برآورد مدل جاست و پاپ ): 1(جدول 
 tآماره   ضریب  متغیر tآماره   ضریب  متغیر

)y  ( تابع تولید  )b)*(ks(  055/0-  57/0 -  
b  *35/6  81/1  )a)*(k(  003/0  15/0  
k **21/1  24/2  )k)*(ks(  **031/0-  03/2 -  
ks  03/1  94/0  )a)*(ks(  054/0  28/1  
a  *23/2 -  83/1 -  constant  61/15-  74/0 -  

2)b(5/0  53/0 -  34/1 -   تابع واریانس ریسک)2ln vi(  
2)k (5/0  007/0-  81/0 -   )ks(ln  **80/0 -  14/2 -  
2)ks (5/0  032/0-  11/1  )b(ln  61/0  17/1  

2)a (5/0  002/0-  04/0 -  )a(ln  11/0  38/0  
)b)*(k(  10/0-  64/1-  )k(ln  **86/1-  55/2 -  
)b)*(a(  **35/0  96/1  constant  40/11  74/3  
  .دهندرا نشان می% 10و % 5، %1داري در سطح به ترتیب معنی *و  **، ***                                    

بـه  . تابع تولید برآورد شده در سطح قابل قبولی قـرار دارد دار تعداد ضرایب معنیگردد، مالحظه می) 1(همانگونه که در جدول 
هاي طبق نتایج به دست آمده نهاده. دیده استاین ترتیب با استفاده از جزء اخالل تابع تولید به برآورد معادله تابع واریانس اقدام گر

بـه  . اثر منفی بر ریسک تولیدي ایـن واحـدها دارد  نیروي کار نهاده . داري بر ریسک تولیدي این واحدها ندارندتأثیر معنیبذر و آب 
نیز تأثیر منفـی   کود شیمیاییاز سوي دیگر نهاده . یابدریسک تولید این واحدها کاهش می نیروي کارعبارتی با افزایش به کارگیري 

در این واحدها از ریسک  کود شیمیاییبه این ترتیب انتظار بر این است که با افزایش بکارگیري . اردک تولیدي این واحدها دسبر ری
توان یکی از دالیل بکارگیري بـیش از حـد ایـن نهـاده     بنابراین تأثیر کود شیمیایی در کاهش ریسک تولیدي را می .کاسته شود آنها

  . مضر دانست
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  و پیشنهاداتگیري نتیجه
بـا  . زمینی اسـتان اردبیـل صـورت گرفتـه اسـت     در جهت شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک واحدهاي تولیدي سیبمطالعه حاضر 

طبـق نتـایج بـه    . داري بر ریسک این واحدها نداردتأثیر معنی هاي بذر و آبنهادهتوان گفت که مدنظر قرار دادن نتایج حاصل از می
از سوي دیگـر نهـاده   . تواند ریسک این واحدها را کاهش دهدکارگیري آن میدست آمده نیروي کار کاهنده ریسک بوده و افزایش ب

با توجه به اینکه کشاورزان معموال ریسک گریزند لذا جهت کاهش . یدي این واحدها داردکود شیمیایی نیز تأثیر منفی بر ریسک تول
ن راستا توسعه و گسترش ابزارهاي مقابله با ریسـک  در ای. نمایندریسک تولیدي واحدهاي خود به استفاده از کود شیمیایی اقدام می

که خود یکی از عوامل مؤثر در دستیابی به کشاورزي ارگانیک  در این واحدها گرددکاهش بکارگیري کود شیمیایی موجب تواند می
توانـد بـا   اورزي مـی بیمه محصـوالت کشـ  براي تأمین بستر مناسب . باشداز جمله این ابزارها بیمه محصوالت کشاورزي می. باشدمی

ایـن امـر نیـز تسـهیل      .گـردد کاران این استان زمینیسیبموجب کاهش بکارگیري کود شیمیایی توسط ایجاد سطوحی از اطمینان 
 .زمینی در استان اردبیل را به دنبال خواهد داشتارگانیک در تولید محصول سیب کشتدستیابی به 
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