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  بررسی کارایی تخصیصی و فنی کشاورزان تحت پوشش بیمه 

  )جوکاران استان خراسان رضوي: مطالعه موردي(
  

  2 و نازنین محمدرضازاده2، علی رهنما2، آرش دوراندیش1علیرضا پورمقدم
 

 چکیده
  

ل نیز مانند سایر محصوالت کشاورزي در شرایط ریسکی این محصو. جو یکی از تولیدات زراعی مهم در کشور است که براي تغذیه انسان و دام نقش مهمی دارد
کارایی  بررسی نقش بیمه در افزایش هدف این مقاله. شود و بیمه محصوالت کشاورزي یکی از مهمترین ابزارهاي کاهش ریسک در تولید جو استتولید می

 و )بذر، کود، سم، هزینه ماشین آالت، نیروي کار و آب (هاه نهاده مربوط ب مقطعیبدین منظور داده هاي.  استخراسان رضوي در استان جو کنندگانتولید
 و تحلیل پوششی داده هاروش  با استفاده از سپس.  گردیدجمع آوري 88-89 زراعی سالبندي براي  گیري طبقه از طریق روش نمونه جوتولید محصول میزان 

 نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کارایی کشاورزان تحت پوشش بیمه بیشتر از .فتجوکاران مورد بررسی قرار گر کارآیی  ،تحلیل تحلیل مرزي تصادفی
توان با ترغیب و تشویق کشاورزان به تحت پوشش بیمه بردن محصوالت، بنابراین می. کشاورزانی است که تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزي قرار ندارند

 .وري عوامل تولید را افزایش دادبهره
  

  JEL :O33نديطبقه ب
  

  جو، استان خراسان رضوي، کارایی، تحلیل فراگیر داده ، تحلیل مرزي تصادفی: هاي کلیديواژه
 

 
  مقدمه

گیري و  ها و حوادث طبیعی، شرایط خاصی را براي بخش کشاورزي پدید آورده و تصمیمبینی ناپذیر پدیدهناپایداري و ماهیت پیش
اي که فعالیت در این بخش، همواره با ریسک گونه به. هاي مختلف خود قرار داده استاًثیر جنبهبرداران را تحت تچگونگی فعالیت بهره

گذاران براي مقابله با این شرایط  مدیران و سیاست). 1381نیکویی و ترکمانی،(بوده و کشاورزان از درآمد آینده خود اطمینان ندارد 
بیمه محصوالت کشاورزي در اصل، . مهمترین آنها بیمه محصوالت کشاورزي استاند که یکی از  کارهاي مختلفی را ارائه نموده راه

سازوکاري براي مشارکت در پذیرش ریسک است که از راه مشارکت تولیدکنندگان در پذیرش ریسک، در هنگام پدید آمدن خطر، از 
از سویی، بیمه ). 1987، 3نلسون و لمان(د بخش کند و یا به درآمد وي ثبات میضرر و زیان وارد شده بر تولیدکننده جلوگیري می
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هاي طبیعی هاي برخاسته از تغییرات اقلیمی و پدیده اي از خسارتمحصوالت کشاورزي، نوعی سازوکار مالی است که به جبران پاره
  ). 2005، 1رابرتز(پردازد خارج از کنترل، می

هاي گوناگون را هایشان را به نسبت طیف وسیعی از برنامهلیتبهره برداران کشاورزي به منظور مهار یا حداقل کاهش خطرات فعا
هایی همچون تنوع محصوالت کشاورزي، انعقاد قرارداد، کنند که با در پیش گرفتن روشها سعی میان. دهندمورد استفاده قرار می

ها و نگهداري پذیري در تهیه نهادهتولید محصوالت داراي قیمت تضمینی، کاشت توام محصوالت مکمل و همچنین رعایت اصل انعطاف
را کاهش دهند هاي مختلف تقسیم نمایند و در نهایت آنمقداري ذخیره مالی براي مواقع ضروري مخاطرات را بین محصوالت و گزینه

  ).1390ترکمانی و موسوي، (
ن گندم و جو، استفاده مناسب از امکانات با توجه به رشد جمعیت و نیاز فزاینده کشور به تاًمین محصوالت استراتژیک کشاورزي، همچو

هاي یابی به سطح تولید مناسب و شناخت مخاطراتی که در زمینه غالت از جمله سیل، تگرگ، سرما، یخبندان، بارانموجود براي دست
نه منابع و افزایش ساز تخصیص بهیسیل آسا، طوفان، زلزله و خشکسالی وجود دارد از این رو اطالع از میزان کارایی کشت جو، زمینه

  .راندمان تولید است
ترین تولیدات بخش کشاورزي، از مهمترین منابع مستقیم و غیر مستقیم غذاي بشر است همچنین غالت به عنوان یکی از عمده

والت  میلیون هکتار سطح زیر کشت ساالنه محص7/12که از حدود این ماده غذایی در ایران از جایگاهی مهمی برخوردارند به طوري
 درصد از کل سطح زیر کشت 6/69است که معادل  میلیون هکتار را به خود اختصاص داده8/8حدود ) آبی(زراعی کشاورزي، غالت 

 درصد از 83/9 هزار هکتار از اراضی آبی، حدود 395استان خراسان رضوي با حدود ). آمارنامه وزارت جهاد کشاورزي(باشد کشور می
همچنین ایران در سال ). آمارنامه سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي( به خود اختصاص داده است سطح زیرکشت غالت کشور را

 درصد از تولیدات کل 69/8 میلیون تن غالت تولید کرده است که سهم استان خراسان رضوي حدود 3/16 ، حدود 88- 89زراعی 
برداران باشد و تعداد بهره هکتار می7988استان خراسان رضوي در ) جو(همچنین کل اراضی بیمه شده ).  همان منبع(باشد کشور می

 نفر بوده و در دو شهرستان گناباد و خواف در مجموع  37156محصول جو که تحت پوشش بیمه قرار گرفتند در استان خراسان رضوي 
  ).صندوق بیمه محصوالت کشاورزي خراسان رضوي(اند بردار تحت پوشش بیمه قرار گرفته بهره2408

در این مطالعه قصد بر آن است تا تاثیر بیمه محصوالت کشاورزي بر کارایی استفاده از نهاده هاي تولید محصول جو در استان 
  . خراسان رضوي مورد بررسی قرار گیرد

  . شودمطالعات مختلفی در زمینه کارایی در داخل و خارج از ایران انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می
وري کل عوامل تولید و بررسی تغییرات، کارایی و تکنولوژي بخش آموزش عالی دولتی ایران ، رشد بهره)1388(نایبی و همکارن 

وري کل دهد که عمده تغییرات بهرهنتایج حاصل از این مطالعه نشان می. ها مورد مطالعه قرار داده استبه روش تحلیل پوششی داده
وري کل رات تکنولوژي بوده است و تغییرات کارائی سهم کمتري نسبت به تغییرات تکنولوژي، در تنزل رشد بهرهعوامل، به سبب تغیی

 .عوامل داشته است
داري بر کارایی مراتع در استان خراسان رضوي مورد مطالعه قرار هاي مرتع، تاٌثیر اجراي طرح)1387(مظهري و خاکسار آستانه 

هاي مرتعداري در استان خراسان رضوي باعث افزایش تولید این مراتع تا حدود دو مطالعه نشان داد که طرحدادند ونتایج حاصل از این 
  .برابر نسبت به قبل از واگذاري شده است

                                                   
1 - Roberts 
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ها براي پسته کاران گیري انواع کارایی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده، به بررسی اندازه)1386(سادات مؤذنی و کرباسی
کاران دشت زرند کاران دشت سیریز از پستهان زرند مورد مطالعه قرار دادند و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد پستهشهرست

  . کاران هر دو دشت پتانسیل زیادي براي افزایش کارایی دارندکاراترند و پسته
هاي جنوب شرقی چین را با مدل مرزي تصادفی تا، تاٌثیر قطعات زمین بر کارایی فنی سه نوع برنج در روس)2010( و همکاران1تان

  .شودطبق نتایج این مطالعه، افزایش در متوسط انازه قطعات زمین موجب افزایش کارایی فنی برنجکاران می. بررسی نمودند
ها و تحلیل مرزي ، کارایی فنی مزارع تنباکو در جنوب شرقی آنتالیا را با هر دو روش تحلیل فراگیر داده)2005( و همکاران2نیکات

  . درصد است54نتایج نشان داد که میانگین کارایی فنی . تصادفی، بررسی نمودند
 

  مواد و روش ها
که اولی مبتنی بر بیش از سایر روشها مورد توجه کی باشند کارایی دو روش تحلیل فراگیر داده و مرزهاي تصادفی  گیرياندازهبراي    

    . ی مبتنی بر اقتصاد سنجی استریزي ریاضی و دومهاي برنامهروش
اي از تواند در تعیین بهترین عملیات براي استفاده از منابع بین مجموعهآید که میتحلیل فراگیر داده ابزار تحلیلی به شمار می

 از کارایی را است و شاخصی) ورد مرزهاآبر( رسیدن به مرزهاي تولید جهتیک رهیافت ریاضی ناپارامتري این روش . مزارع به کار رود
بازده ثابت این روش بر اساس دو فرض  از در مطالعات صورت گرفته. )1385قربانی و حیات غیبی،( آوردنسبت به مرزها فراهم می
   .استفاده شده است VRS/EIA یا BCC  بازده متغیر نسبت به مقیاس یا الگوي وCRS/EIA یا CCR نسبت به مقیاس یا الگوي
بر این . گیري به دست آید این امکان فراهم است که کارایی مقیاس براي هر واحد تصمیمCRS و VRS يبا استفاده از الگوها

بخش اول به ناکارایی مقیاس اشاره دارد و بخش دوم به ناکارایی فنی . شودبه دو بخش تقسیم می CRS اساس معیار کارایی فنی تحت
ناکارایی فنی متفاوتی داشته باشد، در این صورت ، VRSو CRS  از الگوهايگیري با استفادهاگر یک واحدتصمیم. خالص مرتبط است

 ناکارایی فنی تحت ETb گیري در ارتباط با واحد تصمیم1در نمودار شماره . شودگیري میها اندازهناکارایی مقیاس بر مبناي تفاوت
CRS برابر فاصله ETb-c در زمینه الگوي. خواهد بود VRS قیاس مربوط بهناکارایی فنی و م  ETb یا ،ETb-v و V-C  نشان داده شده
  . است

وین بر این عقیده است که کارایی یک بنگاه، دو مؤلفه کارایی . گذاري شده است فارل ارائه کرده، پایهی کهاین رهیافت بر مفهوم
ها اي از نهادهوردن حداکثر ستاده از مجموعهکارایی فنی، توانایی یک بنگاه را براي به دست آ. گیردفنی و کارایی تخصیصی را در بر می

با توجه به قیمت (هاي بهینه ها به نسبتگیري نهادهکه کارایی تخصیصی نشان دهنده توانایی بنگاه براي به کاردهد در حالیبازتاب می
 براي حالتی که مزارع زیر پوشش این مسئله. شوندگیري کارایی اقتصادي در یکدیگر ضرب میها براي اندازهاین شاخص. است) موجود

  . نشان داده شده است2قرار دارد، در نمودار شماره ) x2 و x1 (با دو نهاده) y (فن آوري بازده ثابت نسبت به مقیاس و تولید محصول
 

                                                   
1-Tan 
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  هاي مقیاس تعیین صرفهCRS,VRSمرزهاي ) 1(ي نگاره

  

  اده تولیدگیري کارایی در مورد دو نهاندازه) 2(ي نگاره

 

شیب خط هزینه . تعریف شده است x2/y و x1/y به صورت 'x2 و 'x1 و تولید همسان واحد است، 'II منحنی تولید همسان
است که همان  'e و 'a' ،b متناظر با سه مزرعه E وA ،Bنقاط . دهد را نشان میx2 و x1هاي دو نهاده ، نسبت قیمت'CCهمسان 

آید، زیرا این مزرعه از دیدگاه اقتصادي کارا به شمار می. فعالیت دارد A در نقطه 'aفرض کنید مزرعه. کندنظام قیمت عوامل را بیان می
رود، اما از نظر کند که اگرچه از دیدگاه فنی کارا به شمار می فعالیت میB در نقطه 'b مزرعه. از نظر تخصیصی و فنی کارا است

. آیدبه دست می OD/OB میزان ناکارایی تخصیصی با استفاده از نسبت. صادي کارا نیستتخصیصی ناکارا است، بنابراین به لحاظ اقت
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از درجه ناکارایی تخصیصی  'b این مزرعه، همانند مزرعه. کند که از دیدگاه فنی و اقتصادي کارا نیستفعالیت می Eدر نقطه 'e مزرعه
با به کارگیري این رهیافت . آیدبه دست می OE/OB  استفاده از نسبتدرجه ناکارایی فنی با. به لحاظ فنی ناکارا است. مشابهی دارد

قربانی و  ( آید که به لحاظ فنی و تخصیصی کارا باشندهاي از دیدگاه اقتصادي کارا به شمار میگیري کارایی بنگاهاندازه      براي 
 .)1385حیات غیبی،

 و بازده متغیر نسبت به مقیاس براي محصول جو با استفاده  , بت به مقیاسدر این مقاله تحلیل فراگیر داده تحت فرض بازده ثابت نس
کولی و همکاران، (به شده است ریزي خطی زیر محاساز راه الگوي برنامه σ* میزان کارایی فنی،. از الگوي زیر محاسبه شده است

1997.(   
)1( Max σ*= max  

St. 

 

 
S=1,…,11 

  :که در آن
y =تن در هکتار(ن محصول جو میزا(  

X1 = ساعت در هکتار(استفاده از ماشین آالت(  
X2 = کیلوگرم در هکتار(میزان بذر مصرفی( 
X3 = کیلوگرم در هکتار(میزان کود شیمیایی( 
X4 = تومان در هکتار(هزینه آبیاري( 
X5 = روز نفر در هکتار(میزان نیروي کار( 
X6 =تر در هکتارلی(کش کش و آفتمیزان سموم علف( 
X7 = تومان در هکتار(سرمایه به کار رفته(  

که بزرگتر از صفر است زمانی i بخشی از بهترین مرز عملی براي مزرعه j مزرعه( به مزارع انفرادي اشاره دارد j و i هاي   باال نویس
کولی و (ریزي خطی برآورده شده است مهمیزان کارایی هزینه و تخصیصی یک مزرعه خاص با حداقل کردن هزینه از راه برنا ).باشد

کارایی هزینه براي هر مزرعه با مقایسه هزینه واقعی که در . را ارائه دهد *σ تواند معیاري از کارایی فنیاین الگو می). 1996 همکاران،
  ).1383قربانی، (رود تولید محصول واقعی مزرعه به کار می

 میزان بیشترین ، مرزي تابع یک روش این در . پذیرد می انجام تصادفی مرزي تولید عتاب یک برآورد اساس تصادفی بر مرزي تحلیل
 بر بنا باشد، داشته قرار بیشینه سطح این در که بنگاهی هر تولید . کند می مشخص را ها ه نهاد از معلوم بردار هر از ممکن تولید

 سطوحی داراي باشند، داشته فاصله تولید مرز این با حد چه تا اینکه هب بسته ها بنگاه سایر و شده قلمداد تکنیکی کاراي کامال تعریف،
 کنند می فعالیت کارا ي گونه به مزارع و بنگاهها همه که شود می فرض معموالً سنتی تولید توابع در . بود خواهند تکنیکی ناکارایی از
 شود، می داده نسبت مشاهده غیرقابل متغیرهاي و گیري هانداز خطاهاي به تولید تابع رگرسیون ي معادله در خطا جزء نظر این از و
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 مرزي تولید مدل یک. آید می در شده پذیرفته مفهوم یک به بنگاهها کارایی و شود می گذاشته کنار فرض این مرزي توابع در اما
 گرفته نظر در زیر صورت به عمومی تصادفی مرزي تولید مدل یک. آید می در شود می گرفته نظر در زیر صورت به عمومی تصادفی

  .شود می
Yit= f (xit) exp(vit – uit)                                                                                                                                   

 تابع تولیدي  مناسب براي مثال تابع کاب t ،f(x)در زمان ) iدر اینجا بهره بردار  (ي هر واحد میزان محصول تولید شدهyit که در آن
هاي خارج از کنترل را در  جز متقارنی است که تغییرات تصادفی تولید ناشی از عاملVi. ها ست از نهادهkx1 یک بردار xitداگالس و 

این جز داراي توزیع نرمال، میانگین . دگردي واحدها لحاظ می به منظور تغییر دادن همهf(x)گیرد و در تعیین قسمت معین بر می
هایی براي بهره بردار. هاست که داراي توزیع نرمال یک دامنه است نیز مربوط به کارایی فنی بهره بردارUi.  استσ2vصفر و واریانس 

ها زیر منحنی هایی که تولید آنگیرد، این مقدار برابر با صفر است اما براي آنها بر روي تابع تولید مرزي قرار میکه مقدار تولید آن
. هاست  بیانگر مازاد تولید مرزي از تولید واقعی در سطح معین از مصرف نهادهui بزرگتر از صفر است لذا uiگیرد تولید مرزي قرار می

  ):1388بریم نژاد و محتشمی، (آید در نهایت کارایی فنی از راه رابطه زیر به دست می
EFit= EXP(-uit) 

باشد کنند و لذا از لحاظ فنی کامالً کاراست، برابر با یک میهایی که دقیقاً روي تابع تولید مرزي عمل میص براي بهره برداراین شاخ
ها در تولید گندم نسبتاً ناکارا عمل آید بدین معنی که این بهره برداردر غیر این صورت عدد محاسباتی ما بین صفر و یک به دست می

  . کنندمی
هاي بخش کشاورزي، براي کاربردها و تحلیل) DEA(را نسبت به روش ) SFA( تحلیل مرزي تصادفی   (1998) باتیس و همکاران

ها به شدت تحت تاثیر خطاهاي اند و عنوان کردند که معموال در این کشورها دادهتر دانستهبویژه در کشورهاي در حال توسعه مناسب
  .ها و غیره هستندب وهوایی، بیماريگیري و اثرات شرایط آاندازه

، ) 1997(توان به مطالعات حشمتی و کامبکارگیري کارایی در بخش کشاورزي میمطالعات انجام شده با این روش براي اندازه     
 و) 1384(، محمدي و بریم نژاد ) 1383(،مؤمنی و همکاران) 1383(، قدوسی ومنعم) 1382(، یگانی) 1382(مرادي و مرتضوي

  .اشاره کرد) 1381(فریادرس و همکاران 
جوکار استان خراسان رضوي در سال 300نامه از هاي مورد نیاز با استفاده از مصاحبه حضوري و تکمیل پرسشدر این تحقیق داده

 و SPSSار در این تحقیق با استفاده از نرم افزباشد و گیري در این تصادفی ساده میروش نمونه.  تکمیل شده است88- 89زراعی 
  . به دست آمده است7/0 و ضریب آلفاي کرونباخ ها مورد تایید قرار گرفتروش آلفاي کرونباخ پایایی داده

  
  نتایج و بحث

 .   نشان داده شده است2 و 1ها در جدول نتایج حاصل از برآورد کارایی تخصیصی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده
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  vrs ده و گروه بیمه نشده در مدلمقایسه گروه بیمه ش) 1(جدول 
    1  [ 1 -9/0 ) [ 9/0 -5/0 )  [ 5/0 -

0.0) 
  میانگین

    0  57  4  89  مشاهدات  بیمه شده
  907/0  0  38/0  02/0  59/0  درصد    

    0  75  13  62  مشاهدات  
  869/0  0  5/0  086/0  41/0  درصد  بیمه نشده

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
 

  crcه نشده در مدل  مقایسه گروه بیمه شده و گروه بیم)2(جدول
    1  [ 1 -9/0 ) [ 9/0 -5/0 )  [ 5/0 -

0.0) 
  میانگین

    17  103  13  17  مشاهدات  بیمه شده
  731/0  11/0  68/0  08/0  11/0  درصد    

  693/0  31  86  16  17  مشاهدات  
    20/0  57/0  10/0  11/0  درصد  بیمه نشده

  یافته هاي تحقیق: ماخذ 
 مشاهده در گروه بیمه 62 مشاهده در گروه بیمه شده و 89ثر کارایی است که تعداد  بیانگر حداک1، عدد 1با توجه به نتایج جدول 

هاي دیگر گروه بیمه نشده  مشاهده در بازه88هاي دیگر در گروه بیمه شده و  مشاهده در بازه61اند همچنین  نشده در آن قرار گرفته
 133مشاهده در هر دو گروه بیمه شده و  بیمه نشده و همچنین   17، تعداد 2با توجه به نتایج جدول. اندگرفته قرارvrsدر مدل 

شود  مشاهده می2 و 1با توجه به جداول . اند قرار گرفتهcrcهاي دیگر در گروه بیمه شده و بیمه نشده در مدل بازه مشاهده در
ها توان نتیجه گرفت که کارایی بیمه شده از گروه بیمه نشده بیشتر شده است که میcrc و vrsشده در هر دو روش میانگین گروه بیمه

  .بیشتر است  هانسبت به بیمه نشده
  .  ها را نشان می دهند نتایج حاصل از برآورد کارایی فنی با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده4 و 3جدول 

  CRC مقایسه گروه بیمه شده و گروه بیمه نشده در مدل )3(جدول
    1  [ 1 -9/0 ) [ 9/0-5/0 )  [ 5/0-0.0   میانگین (

    8  98  23  21  مشاهدات  بیمه شده
  819/0  05/0  65/0  15/0  14/0  درصد  
  739/0  17  104  15  19  مشاهدات  

    11/0  69/0  10/0  12/0  درصد  بیمه نشده
  یافته هاي تحقیق: ماخذ
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  vrs  مقایسه گروه بیمه شده و گروه بیمه نشده در مدل)4(جدول
    1  [ 1 -9/0 ) [ 9/0 -

5/0 ) 
 [ 5/0 -0.0   میانگین (

    0  55  38  57  مشاهدات  بیمه شده
  924/0  0  36/0  25/0  38/0  درصد  
    0  77  9  64  مشاهدات  

  869/0  0  51/0  06/0  42/0  درصد  بیمه نشده
 یافته هاي تحقیق: ماخذ

  
 129 همچنین  اند مشاهده در گروه بیمه نشده قرار گرفته19 مشاهده در گروه بیمه شده و 21، تعداد 3با توجه به نتایج جدول

با توجه به . اند قرار گرفتهcrcهاي دیگر گروه بیمه نشده در مدل  مشاهده در بازه131هاي دیگر در گروه بیمه شده و مشاهده در بازه
هاي دیگر در بازه  مشاهده در93 مشاهده در گروه بیمه نشده و همچنین  تعداد 64 مشاهده در گروه بیمه شده و  57، 4نتایج جدول

شود  مشاهده می4 و 3اند در نهایت  با توجه به نتایج جداول  قرار گرفتهvrs مشاده در گروه بیمه نشده در مدل 86وه بیمه شده و گر
توان نتیجه گرفت که کارایی بیمه  از گروه بیمه نشده بیشتر شده است که میcrc و vrsشده در هر دو روش که میانگین گروه بیمه

  . باشدبیشتر می  ها نشدهها نسبت به بیمهشده
یکی از مسال مهم که در برآورد کارایی مورد توجه قرار می گیرد شکل تابعی مناسب است که به عنوان رابطه ریاضی بین متغیرها بکار 

راي در بیشتر مطالعات انجام شده بین شکل هاي مشخص تابعی با استفاده از آمارهاي اقتصاد سنجی، بهترین مدل ب. برده می شود
برازش در ابتدا مشخص می شود در این مطالعه نیز ، سه نوع تابع کاب داگالس ، ترانسندنتال و ترانسلوگ که ویژگیهاي نئوکالسیک را 

  .که در این مطالعه تابع کاب داگالس انتخاب شد.  برآورد گردیدEviewsبه خوبی دارا هستند توسط نرم افزار 
 اي گروه بیمه شده نتایج تابع کاب داگالس بر)5(جدول 

 
tمتغیر  تعریف متغیر ضریب  آماره 

44/2  16/0  LNWA لگاریتم آب 
43/4  43/0  LNSEED لگاریتم بذر 
77/3  21/0  LNPOI لگاریتم سم 
32/2  16/0  LNMASHIN لگاریتم ماشین 

 70/0  03/0  LNK لگاریتم سرمایه 
19/0  33/0  LNFER لگاریتم کود 
96/1-  10/0-  LNL کار لگاریتم نیروي 

39/0  39/0  C عرض از مبدا 

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
 

، کشش تمامی نهاده ها به جز نیروي کار بین صفر و یک است یعنی در ناحیه دوم تولید قرار داریم و می توان 5با توجه به جدول 
سوم تولید قرار دارد و به عبارتی دیگر نتیجه گرفت در ناحیه منطقی و اقتصادي هستند ولی نیروي کار چون منفی شده است در ناحیه 

مجموع کشش هاي تولید نهاده ها می تواند بازده نسبت به مقیاس در واقع انعطاف تولید را تعیین . باید کمتر از نیروي کار استفاده کند
ک درصد کلیه نهاده ها می کند که از نتایج جدول می توان مشاهدهکرد که بازده فزاینده نسبت به مقیاس دارند یعنی با افزایش ی

  .مقدار محصول بیشتر از یک درصد افزایش می یابد
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   نتایج تابع کاب داگالس براي گروه بیمه نشده)6(جدول
 
tمتغیر تعریف متغیر ضریب  آماره 

79/4  37/0  LNWA لگاریتم آب 
80/4  37/0  LNSEED لگاریتم بذر 
55/0  02/0  LNPOI لگاریتم سم 
11/0-  08/0-  LNMASHIN  ماشینلگاریتم 

 31/0  01/0  LNK لگاریتم سرمایه 
65/1-  04/0-  LNFER لگاریتم کود 

96/1-  10/0-  
لگاریتم نیروي        

 LNL کار

39/0  39/0  C عرض از مبدا 

  یافته هاي تحقیق: ماخذ
 

نی در ناحیه دوم تولید قرار داریم و ، کشش تمامی نهاده ها به جز نیروي کار ،کود و ماشین بین صفر و یک است یع6با توجه به جدول 
می توان نتیجه گرفت در ناحیه منطقی و اقتصادي هستند ولی نیروي کار، کود و ماشین چون منفی شده است در ناحیه سوم تولید 

سبت به مقیاس در مجموع کشش هاي تولید نهاده ها می تواند بازده ن. قرار دارد و به عبارتی دیگر باید کمتر از نیروي کار استفاده کند
واقع انعطاف تولید را تعیین می کند که از نتایج جدول می توان مشاهده کرد که بازده کاهنده نسبت به مقیاس دارند یعنی با افزایش 

توان مشاهده کرد که کارایی با توجه به نتایج جدول می. یک درصد کلیه نهاده ها مقدار محصول کمتر از یک درصد افزایش می یابد
 .بیشتر است  هاها نسبت به بیمه نشدهمه شدهبی
  

   مقایسه گروه بیمه شده و گروه بیمه نشده در مدل تحلیل مرزي تصادفی)7 (جدول
 
  

 

  

  

  

    [ 1 -9/0 ] [ 9/0 -5/0 )  [ 5/0 -0.0   میانگین (
    8  106  36  مشاهدات  بیمه شده

  802/0  05/0  70/0  24/0  درصد  
  739/0  2  125  23  مشاهدات  

    01/0  83/0  15/0  درصد  بیمه نشده
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  تابع عملکرد)8(جدول
  

 متغیر تعریف متغیر ضریب  آمارهt سطح معنی داري
0000/0  741569/8  440927/0  LNWA لگاریتم آب 
0000/0  198289/6  451044/0  LNSEED لگاریتم بذر 
0312/0  009081/2  083393/0  LNPOI لگاریتم سم 
0475/0  990197/1  093007/0  LNMASHIN لگاریتم ماشین 

 LNK لگاریتم سرمایه 0.125973 3.934878 0.0001
5266/0  633953/0-  015752/0-  LNFER لگاریتم کود 
0887/0  707845/1-  083879/0-  LNL لگاریتم نیروي کار 
0011/0  157319/3  144791/0  DI متغیر بیمه 
0139/0  475136/2  369368/2  C عرض از مبدا 

 = 59/0        F= (53822/54  000/0   )        D.W = 41/1  

  
دار و شود با توجه به اینکه متغیر مجازي بیمه محصوالت کشاورزي از نظر آماري در تابع تولید معنی دیده می8طور که در جدول همان

   .ده دارندتوان نتیجه گرفت که کشاورزان بیمه شده افزایش تولید نسبت به کشاورزان بیمه نشمثبت شده است می

 عملکرد =                 یا به روش دیگر
- دهد بهرهبدست آمده است که این نشان می6/198799133شده و براي گروه بیمه9/143013515نشده عدد که براي گروه بیمه

  نشده برخوردارندبرداران بیمهبرداران بیمه شده از عملکرد بهتري نسبت به بهره
  

   پیشنهادات
جه به اینکه در تمامی موارد بحث شده گروه بیمه شده نسبت به گروه بیمه نشده کارایی و عملکرد باالیی داشته است بنابراین به با تو

  :گرددهاي زیر پیشنهاد میشان سیاستبرداران به بیمه کردن محصوالتمنظور تشویق بهره
  .اندشته غرامتی دریافت نکردهبیمه براي کشاورزانی که در سال گذبه کار بستن ضریب تخفیف حق

  . اي و وضعیت اقتصادي کشاورزانتعیین میزان حق بیمه بر مبناي شرایط منطقه
  .هاي بیمه کشاورزي  متنوع نمودن خدمات و تعرفه
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Abstract 
 
Barley is one of the major farm products that plays an important role for human beings and livestock. This product, 
like other agricultural  products is produced under very risky situations and agriculture insurance is The most 
important risk mitigation tool. This paper aims to examine the role of insurance in Khorasan Razavi province's barley 
producers , efficiency. Thus, cross-sectional data the concerning to inputs of (seed, fertilizers, pesticides, machinery 
costs, labor and water)the barley Production through stratified sampling for crop year 89-88 were collected. Then, 
using data envelopment analysis and stochastic frontier production function analysis, were the efficiency of barley 
growers examined.  The result obtained showed that the farmers covered by agriculture insurance are more efficient 
than the ones who are deprived of it. Therefore, the productivity of production factors can be increased by 
encouraging the farmers to use products insurance.  
 
JEL classification: O33 
 
Kew words: Barely, Khorasan Razavi Province,efficiency, data envelopment analysis, stochastic frontier 
production function analysis 

  


