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ABSTRACT
In the absence of capital and agricultural marketing problems, agricultural contracts are good
ways to raise capital, ensure product sales, create fair prices, and ultimately, the balance
development of the agricultural sector. It will lead to a more balanced distribution of the benefits of
commercialization, with greater access to opportunities for more of the sector's activists.
Cultivation contracts can help farmers and the industries, due to the possibility of cultivating
different plants and the existence of processing industries in Bardsir. In this regard, 130 farmers
were selected by random cluster sampling, in 2017-2018. Subsequently, four types of contracts
were obtained based on the factors of pattern of cultivation, contract period, control over
production, supply of inputs by the contractor and the manner of payment, using the fractional
factorial design. The contractor's powers increasing from the first to the fourth contracts. Then, the
effects of age, cultivar, history of agriculture, ownership, education, product diversity and the
history of participation in agricultural contracts on the contracts were investigated, using the mixed
logit model. The findings show that by increasing the area under cultivation, ownership and
educational level, the probability of choosing the first to the third contracts increases compared
with the fourth one (base contract), while with diversity of cultivation and farmer's familiarity with
agricultural contracts, the base contract would be preferred. With an increase in work experience in
agricultural activity, a change in the level of ownership from rent to a civilian, and an increase in
the level of education, the probability of choosing the fourth contract decreased by 1.6, 14.5 and 22
percent, respectively. While diversity of cultivation and the history of participation in contracts, the
chances of choosing this contract increased by 10% and 20% respectively. Therefore, the
contractors is better to pay attention to farmers who have less cultivated land, more diverse
products and lower education levels, to increase productivity and support micro-farmers, by
controlling and supervision.
Keywords: Contract farming, Bardsir County, Factorial Factorial Design, Mixed Logit Model.
JEL Classification: M31, R31

Introduction
Contract farming is considered as a market mechanism in development of this sector and is
known as a tool for managing the risks of the agricultural sector, including production,
climatic and natural disasters and economic risks. In the absence of capital and agricultural
marketing problems, agricultural contracts are good ways to raise capital, ensure product
sales, create fair prices, and ultimately, the balance development of the agricultural sector.
It will lead to a more balanced distribution of the benefits of commercialization, with
greater access to opportunities for more of the sector's activists. Cultivation contracts can
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help farmers and the industries, due to the possibility of cultivating different plants and the
existence of processing industries in Bardsir.
Methodology
It is well known that farmers' preferences are remarkably heterogeneous. In choice
modeling, adequate modeling of heterogeneity is important for many reasons. In order to
elicited farmers’ preference for contract, the choice modeling approach with heterogeneity
is used. In order to achieve farmers' preference for contracts, choice model has been used
taking into account the heterogeneities. The multinomial logit model (MNL) is a
fundamental basis for the analysis of discrete choice. Due to several shortcomings of the
basic of the MNL model, one commonly used method is the random coefficient
specification of the mixed logit model (MXL). This model has been used in a number of
studies of choice experiment. The estimated parameters of the MXL model are analyzed in
terms of their marginal effects, which measure the change in the probability of an event
given a unit change in one explanatory variable, keeping constant all other variables.
Data on consumer preferences were collected based on stated preferences. This method
has the advantage of testing the consumers’ preference before releasing a product to the
market. In this regard 130 farmers in Bardsir County were selected by a random cluster
sample, in 2017-2018. A fractional orthogonal design was used to select potential
contracts. In this regard, important and influential components of contracts and their levels
were determined. Indeed, 16 hypothetical contracts were selected out of 192 contracts,
based on the factors of pattern of cultivation, contract period, control over production,
supply of inputs by the contractor and the manner of payment. The 16 alternatives were
divided into four groups, so that the contractor's powers increasing from the first to the
fourth contracts. Then, the effects of age, cultivar, history of agriculture, ownership,
education, product diversity and the history of participation in agricultural contracts on the
contracts were investigated, using the mixed logit model.
Results and discussion
The results show that 49% of farmers cultivated a variety of crops, and 59% were
familiar with agricultural contracts. The mean age, area under cultivation and work
experience in agriculture were 51.57 years, 9.74 hectares and 26.58 years, respectively. In
estimating mixed logite model, the fourth contract with the highest frequency was the base
one. In this contract, the farmer tends to change the cultivation pattern, preferring a oneyear contract period, control over crop production, provision of inputs by the contracting
party, and total contract amount at harvest time. Other contracts are compared with the
base one. The results show in the first contract, the variables of cultivated area, agricultural
history, ownership and education are statistically significant. The farmers who have more
experience in agricultural activities, have a higher level of education, a large area under
cultivation and own land prefer the first contract to fourth one. In other words, they no
longer want to change the cultivation pattern, prefer the shorter period of the contract, do
not accept the input by the contracting party and control it, and agree to pay the full
amount of the contract at harvest time. The marginal effects show increasing of each
hectare of cultivated area and the level of education, the probability of choosing the second
contract increases by 1.3 and 17.5 percent, respectively, while with the increase of one year
of agricultural experience, the probability of choosing this contract is decreased by 1.4
percent. In other words, like the first contract, they do not want to change the cultivation
pattern, prefer the shorter contract and agree to pay the full amount of the contract at
harvest time, while accepting the control and provision of inputs by the contracting party.
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With increasing age and variety of products, the probability of choosing the third contract
decreases compared to the base one. The marginal effects show the probability of choosing
third contract decreases by 1.3 percent, as the farmer grows older by one year. In general,
older farmers with higher levels of education and landowners prefer the third contract.
With an increase in work experience in agricultural activity, a change in the level of
ownership from rent to a civilian, and an increase in the level of education, the probability
of choosing the fourth contract decreased by 1.6, 14.5 and 22 percent, respectively. While
diversity of cultivation and the history of participation in contracts, the chances of
choosing this contract increased by 10% and 20% respectively. To encourage farmers to
contract farming, it is recommended that the Agricultural Jihad Organization or the private
sector, while offering a price that is somewhat higher than the market price, pay attention
to farmers who have less cultivated area, lower level of education, and product diversity
and also are elder. In this case, productivity is expected to increase due to the control and
supervision of the contracting party. Higher prices are offset, support micro-farmers, and
facilitate the transition from subsistence farming to commercial agriculture, which is a
developmental trend in agriculture and the economy.
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عوامل مؤثر بر انتخاب قراردادهای کشاورزی از دیدگاه کشاورزان
شهرستان بردسیر :روش لوجیت مخلوط
3

مازیار گلستانیان ،1صدیقه نبی ئیان ،*2حمیدرضامیرزایی خلیل آباد
 ،1دانش آموخته گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 ،2استادیارگروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 ،3استادیارگروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
(تاریخ دریافت -97/11/1 :تاریخ تصویب)98/9/10 :

چکیده
قراردادهای کشاورزی در نبود سرمایه و مشکالت بازاریابی محصوالت کشاورزی ،راهحل
مناسبی برای تأمین سرمایه ،اطمینان از فروش محصول ،ایجاد یک قیمت منصفانه و در نهایت،
توسعه متوازن بخش کشاورزی میباشد .چراکه ،موجب میشوند تا توزیع منافع حاصل از
تجاری شدن کشاورزی با توازن بیشتری انجام شده و دسترسی به فرصتهای ناشی از تجاری
شدن برای تعداد بیشتری از فعاالن بخش فراهم شود .با توجه به امکان کشت گیاهان مختلف
و وجود صنایع تبدیلی در شهرستان بردسیر ،قراردادهای کشت ،میتواند به کشاورزان و
توسعه منطقه کمک کند .در این تحقیق بهمنظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب قراردادهای
کشاورزی از دیدگاه کشاورزان 130 ،کشاورز با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای در سال
زراعی  97-96انتخاب شد .سپس ،با استفاده از طرح فاکتوریل کسری ،براساس مؤلفههای
تغییر الگوی کشت ،دورهی قرارداد ،کنترل بر تولید ،تأمین نهادهها توسط طرف قرارداد و نحوه
پرداخت ،چهار نوع قرارداد حاصل شد؛ بهطوریکه اختیارات طرف قرارداد از قرارداد اول به
چهارم افزایش مییافت .سپس ،با استفاده از مدل لوجیت مخلوط اثر سن ،سطح زیر کشت،
سابقه ی کشاورزی ،مالکیت ،تحصیالت ،تنوع محصول و سابقهی شرکت در قراردادهای
کشاورزی بر قراردادهای مذکور بررسی گردید .یافتهها نشان میدهد که با افزایش سطحزیر-
کشت ،مالکیت و سطح تحصیالت ،احتمال انتخاب قرارداد اول تا سوم نسبت به قرارداد
چهارم (قرارداد پایه) ،افزایش یافته ،درحالیکه هرچه تنوع کشت افزایش یابد و کشاورز با
قراردادهای کشاورزی آشناتر باشد قرارداد پایه ترجیح داده میشود .با افزایش هرسال سابقه
فعالیت کشاورزی ،تغییر سطح مالکیت از اجارهای به ملکی ،و افزایش سطح تحصیالت،
احتمال انتخاب قرارداد چهارم به ترتیب  14/5 ،1/6و  22درصد کاهش یافته ،درحالیکه با
افزایش تنوع محصول و سابقه شرکت در قراردادها احتمال انتخاب این قرارداد به ترتیب 10
و  20درصد افزایش یافته است .لذا ،توصیه میشود در عقد قراردادها به کشاورزانی توجه
شود که از سطح زیر کشت کمتر ،محصوالت متنوعتر و سطح تحصیالت پایینتری
برخوردارند ،چراکه با توجه به کنترل و نظارت طرف قرارداد ،بهرهوری افزایش یافته و از
کشاورزان خرد حمایت میشود.
واژههای کلیدی :قراردادهای کشاورزی ،شهرستان بردسیر ،طرح فاکتوریل کسری ،مدل
لوجیت مخلوط

گلستانیان و همکاران :عوامل مؤثر بر انتخاب قراردادهاي کشاورزي از ديدگاه کشاورزان...

مقدمه
يکی از مهمترين داليلی که مطالعه ،طراحی و
استقرار نهادهاي بازار بهويژه در کشورهاي درحالتوسعه
را الزامی میکند ،نقش آنها در توسعه متوازن بخش
کشاورزي با توجه به روند تغییرات اين بخش است تا
دسترسی به فرصتهاي ناشی از تجاري شدن براي
تعداد بیشتري از فعاالن بخش فراهم شود .کشاورزي
قراردادي بهعنوان يک مکانیزم بازاري در توسعه اين
بخش مطرح و بهعنوان ابزار مديريت ريسکهاي بخش
کشاورزي اعم از ريسکهاي تولید ،ريسکهاي ناشی از
اقلیم و حوادث طبیعی ،ريسکهاي اقتصادي و غیره
شناخته میشود .طبق ماده  183قانون مدنی ،قرارداد يا
عقد عبارتست از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا
چند نفر ديگر تعهد به امري نمايند و موردقبول آنها
قرارگیرد ( .)Katouzyan, 2013براثر عقد میان دو
طرف ،يک رابطه جديد حقوقی برقرار میشود و طرفین
با توجه به موضوع قرارداد نسبت به يکديگر بايد تعهداتی
را انجام دهند .در زبان غیرتخصصی عقد و قرارداد به يک
معنی است ( .)Katouzyan, 2013مفهوم کشاورزي
قراردادي پیشینهاي طوالنی در نظامهاي اقتصادي دارد،
اما در سالهاي اخیر موردتوجه قرارگرفته و جايگاه
ويژهاي در سیاستهاي کشاورزي بهويژه در کشورهاي
درحالتوسعه پیداکرده است ( .)Arouna et al., 2015در
رابطه با قراردادهاي کشت در ايران پژوهشهاي چندانی
صورت نگرفته ،درحالیکه در مطالعاتی به عوامل مؤثر بر
انتخاب انواع قراردادهاي فروش محصوالت کشاورزي
ازجمله قراردادهاي آتی و اختیار معامله ،و همچنین
قراردادهاي بیمهاي پرداختهشده است .در بررسی
 ،)2009(Yekani & Zibaeiدرجهي تجاري بودن ،اندازه
بازار نقدي و نوسانات قیمتهاي نقدي محصوالت ،داراي
بیشترين اثر در موفقیت قراردادهاي آتی محصوالت
کشاورزي میباشند و سه محصول زعفران ،پسته و برنج،
مناسبترين کاالها براي تأسیس بازار آتی محصوالت
کشاورزي براي ايران شناخته شدهاند ) Hosseini Amir
 ،)Abadi, 2011جنبههاي فقهی و حقوقی قرارداد مالک
و زارع درکشت برنج را موردمطالعه قراردادندSakhi et .
 ،)2014( al.ضمن بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب
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قراردادها به تمايل به مشارکت  19درصدي کشاورزان
پنبهکار در قرارداد آتی و  21/5درصدي آنان در قرارداد
اختیار معامله در گنبدکاووس اشارهکردهاندMirzaei & .
 ،(2015) Zibaeiبهترين گزينهي قرارداد بیمه ي
تکمیلی پسته در منطقهي رفسنجان ،را با استفاده از
معیارهاي برتري تصادفی و دادههاي سري زمانی
1389-1384تعیین نمودند .پس از شبیهسازي
گزينههاي مختلف بیمهي تکمیلی بهترين گزينه را ارايه
دادند ،(2018) Balali et al. .عوامل موثر بر تقاضاي
بیمهي محصوالت گندم ،جو و سیبزمینی در استان
همدان ،با جمعآوري  245پرسشنامه در سال زراعی
 ،94-93با استفاده از الگوي الجیت بررسی نمودند.
نتايج حاکی از آناست که ،سطحزيرکشت و هزينهي
مبادله اثر منفی بر تمايل کشاورزان به بیمه کردن
محصول دارد .در ادامه به گزيدهاي از مطالعات خارجی
انجامشده در زمینهي قراردادهاي کشاورزي پرداخته
میشود.
 ،(2004) Patrickنشان داد که قراردادهاي کشاورزي
سطح رفاه خانوارهاي کشاورزي در اندونزي را افزايش
میدهد ،(2008) Bijman .تأثیرات اقتصادي قراردادهاي
کشاورزي را در کشورهاي درحالتوسعه موردبررسی
قرارداد و با استفاده از چارچوب هزينههاي تولید
مشخص نمود چه محصوالت و چه بازارهايی براي
قراردادهاي کشاورزي مناسب است.
 ،(2008) Birthal et al.قراردادهاي تولید و فروش
لبنیات هند در ايالت راجستان غربی را بررسی ،و به اين
نتیجه رسیدند که قراردادهاي کشاورزي در کاهش
هزينههاي بازاريابی و هزينههاي معامله مؤثر میباشند و
هزينههاي تولید را نیز اندکی کاهش میدهند.
 ،(2008) Setboonsarng et al.نمونهاي از  332کشاورز
که با استفاده از قراردادهاي کشاورزي و  253کشاورز که
بدون قراردادهاي کشاورزي به تولید برنج در منطقهي
الئوس میپرداختند انتخاب ،و با استفاده از يک مدل
رگرسیون سوئیچینگ درونزا به اين نتیجه رسیدند که
قراردادهاي کشاورزي سرمايهگذاري مستقیم خارجی را
به بخش روستايی آورده و ابزاري مؤثر براي بهبود
سودآوري و افزايش درآمد و درنتیجه ،کاهش فقر در
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مناطق روستايی شده است ،)Miyata et al. 2009) .تأثیر
قراردادهاي کشاورزي بر درآمد حاصل از تولید
محصوالت سیبزمینی و پیاز را بررسی ،و با استفاده از
مدل هکمن به اين نتیجه رسیدند که قراردادهاي
کشاورزي درآمد کشاورزان (بهخصوص خردهپا) را
افزايش میدهد و شرکتها معموالً تمايل بیشتر به
مشارکت با مزارع بزرگ را دارندGumataw et al..
) ،(2013با استفاده از فرآيند تحلیل سلسلهمراتبی به
بررسی و طراحی بهترين نوع قرارداد با کشاورزان
سیبزمینیکار اتیوپی پرداختند،که عدم قطعیت
قیمتهاي بازار مهمترين دلیل کشاورزان براي ورود به
Bellemarey
قراردادهاي کشاورزي بوده است.
) ،(2014اثرات رفاهی ناشی از قراردادهاي کشاورزي در
ماداگاسکار بررسی و به افزايش  0/5درصدي درآمد
کشاورزان به ازاء افزايش يکدرصدي شرکت در
قراردادهاي کشاورزي اشاره نموده استBellemarey & .
 ،(2014) Novakبا بررسی تأثیر قراردادهاي کشاورزي بر
فقر خانوارهاي کشاورزان در ماداگاسکار ،به کاهش 20
درصدي فقر اشاره نمودهاندHenningsen et al. .
) ،(2015کارايی و بهرهوري محصول آفتابگردان
کشاورزان در تانزانیا را با و بدون استفاده از قراردادهاي
کشاورزي بررسی ،و به اين نتیجه رسیدند که
قراردادهاي کشاورزي تأثیر مثبت بر بهرهوري و کارايی
دارد ،(2015) Arouna et al. .طی پژوهشی با عنوان
ترجیحات کشاورزان برنج آفريقا به شرکت در قرارداد-
هاي کشاورزي ،با نمونهگیري از  579کشاورز طی 3
فصل کشت برنج در بنین با استفاده از مدل لوجیت
مخلوط به اين نتیجه رسیدند که کشاورزان بیشتر تمايل
به شرکت در قراردادهاي کوتاهمدت فصلی دارند تا
بلندمدت و همچنین ترجیح شرکت در قرارداد براي
مردان و زنان متفاوت است.
همانگونه که مالحظه شد ،مطالعات اندکی در
ايران به شرکت کشاورزان در قراردادها پرداختهاند .لذا،
در اين بررسی به عوامل مؤثر بر انتخاب قراردادهاي
کشاورزي از ديدگاه کشاورزان در منطقهي بردسیر
استان کرمان پرداخته میشود .در اين راستا ،چارچوب
مقاله بهگونهاي است که پس از مقدمه ،روش تحقیق ،در

بخش سوم نتايج و بحث و در پايان نتیجهگیري و
پیشنهادها ارايه شده است.
روش تحقیق
مدلسازي انتخاب

ال واضح است که ترجیحات کشاورزان بهطور
کام ً
قابلتوجهی ناهمگون است .در مدلسازي انتخاب،
درنظرگرفتن ناهمگونیها بسیار مهم است .بهمنظور
دستيابی به ترجیح قراردادها توسط کشاورزان ،روش
انتخاب با در نظر گرفتن ناهمگونیها مورداستفاده
قرارگرفته است .پايه و اساس مدل انتخاب ،تئوري
مطلوبیت تصادفی است .نظريه مطلوبیت تصادفی بیان
میکند که ترجیحات مصرفکننده غیرقابل مشاهده
است .مدلهاي انتخاب گسسته دستهاي از مدلهاي
مطلوبیت تصادفی هستند که کاربرد طوالنیمدتی در
اقتصاد ،حملونقل و بازاريابی داشتهاند .اکثر مدلهاي
انتخاب گسسته بر مبناي فرضیه حداکثر سازي
مطلوبیت بناشدهاند ( .)Bhat, 2005لذا ،ارزش غیرقابل
مشاهده مطلوبیت فرد  nام از انتخاب قرارداد  jام،Unj ،
تابعی از دو بخش سیستماتیک  ،Vnjو تصادفی  ،εnjو
بهصورت رابطه  1نمايش داده میشود
()1
فرض میشود بخش سیستماتیک  Vnjتابعی از
متغیرهاي توضیحی گوناگونی است که بهعنوان تابع
رگرسیون تعمیميافته فرموله میشود .اگر فرض توزيع
مستقل و مشابه )IID( 1براي بخش تصادفی در نظر
گرفته شود ،احتمال آنکه قرارداد  jام از بین  Jقرارداد
ممکن برگزيده شود عبارت است از:
) exp( X i 
()2
Pj  j
)  exp( X i 
j 1

سالهاست که مدل لوجیت ترکیبی ( )MNLپايه و
اساس تجزيه و تحلیل انتخاب گسسته است .اما با توجه
به نواقص موجود در اين مدل بخصوص فرض استقالل
گزينهها ( ،)IIAمحققین مدلهاي مختلفی را توسعه
دادهاند .عالوهبراين ،MNL ،ناهمگونیهاي ترجیحات
2. Independent and Identically Distributed
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غیرقابل مشاهده را در نظر نمیگیرد .براي پرهیز از
فرض  IIAو در نظر گرفتن ناهمگونیها در ترجیحات
غیرقابل مشاهده در  ،βnروشی که معموالً استفاده
میشود ،روش لوجیت مخلوط ( )MXLبا ضرايب
تصادفی است که بهنوعی گسترشيافته مدل لوجیت
ترکیبی است ( .)Arouna et al., 2015برخالف مدل
لوجیت استاندارد که فرض میکند ضرايب مقادير ثابتی
هستند و براي هر يک از افراد جمعیت يکسان هستند،
لوجیت مخلوط اجازه میدهد که اين ضرايب بر روي
جمعیت بهطور تصادفی تغییر کنند .افراد مختلف ذائقه-
هاي مختلفی دارند و لذا ،میتواند توزيعی از اين ذائقه بر
روي جمعیت وجود داشته باشد که ضرايب تصادفی قادر
به نمايش اين تنوع خواهند بود .رابطهي  3تابع چگالی
اين توزيع را نشان میدهد .مسلماً اين توزيع تابعی از
پارامترهايی ناشناخته از جمعیت مانند میانگین و
واريانس خواهد بود که تحلیلگر به دنبال تخمین آنها
استθ .نمايشدهندهي پارامترهاي مذکور است.
بهعبارتديگر ،هر فرد در اين نمايش از رفتار انتخاب،
ذائقه(سلیقهي) خود را دارد که با βي خود آن فرد
مشخص میشود .اما توزيعی از اين سلیقه و درنتیجه از
اين βبر روي جمعیت انتخابکنندگان وجود دارد و خود
اين توزيع با پارامترهايی مشخص میشود که با  θنشان
دادهشده است.
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مدل لوجیت مخلوط را میتوان از انعطافپذيرترين
مدلهاي انتخاب دانست که میتوان هر مدل مطلوبیت
تصادفی ديگري را با آن تقريب زد .برخالف ديگر
مدلهاي انتخاب ازجمله پروبیت ،توزيع خطاها در آن
الزاماً برفرض توزيع نرمال استوار نیست و قادر به در
نظرگیري هر نوع توزيعی براي عبارتهاي تصادفی خطا
است .لذا ،پارامترهاي مدل با روش حداکثر درست
نمايی ،که در مطالعات بسیاري استفادهشده ،تخمین زده
میشوند ( Bartles et al., 2006; McFadden & Train,
.)2000
اثرات نهايی

پارامترهاي تخمین زدهشده در مدل  MXLبر اساس
اثرات نهايی آنها تحلیل میگردد .اثرات نهايی تغییر در
احتمال يک رويداد بهازاء يک واحد تغییر در هر متغیر
مستقل ،وقتی بقیه متغیرها ثابت در نظر گرفته میشود
را نشان میدهد .اثرات نهايی در مورد متغیرهاي
طبقهبنديشده بر اساس اختالف احتمال پیشبینیشده
هر طبقه بیان میشود ( .)& Hensher, 2010 Greenاثر
بر روي احتمال گروه ، j
نهايی يک واحد تغییر در
بهصورت زير محاسبه میشود:
()5
p ( y i  j x i )  y (  j   x i y (  j 1   x i 



x k



x k




x k

  k x k  (  j 1   x i )   (  j   x i ) 

()3

که در آن:
تحلیلگر مقادير  Xnjها را مشاهده يا اندازهگیري
میکند اما βn ،و  εnjهر دو براي تحلیلگر غیرقابل
مشاهده هستند( .)Hensher et al. 2005بنابراين مدل
لوجیت مخلوط بهصورت زير فرموله میگردد:

] exp[(    ) X j

()4

j

]

j

 exp[(   ) X

Pj 

j 1

بهطوريکه  βبرداري است از میانگین ويژگیهاي
موجود در جامعه ،درحالیکه  ωبرداري از ويژگیهاي
خاص افراد و  Xjبرداري از متغیرهاي مستقل است
(.)Arouna et al. 2015

()6

) y j (x i

 j (x i ) 

x k
میباشد .با توجه به اينکه اثرات نهايی به ارزشهاي
کلیهي متغیرهاي توضیحی وابسته است ،تصمیمگیري
براي بهکارگیري ارزشهاي متغیرها در برآورد ،بسیار
حائز اهمیت میباشد .معموالً اثر نهايی در ارزشهاي
میانگین متغیرها محاسبه میشود( & Poursabaghy
.)Masihy, 2013
روش جمعآوري دادهها و مدل تجربی

براي ترجیحات مصرفکنندگان دو روش جمعآوري
داده؛ روش ترجیحات آشکارشده و روش ترجیحات
اظهارشده وجود دارد .روش ترجیحات آشکارشده ،به

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،2

270

مشاهده ترجیحات بروز دادهشده توسط رفتار حقیقی
اشاره میکند .پیشنیاز بهکارگیري رويکرد ترجیحات
آشکارشده وجود آن رويداد است که مصرفکننده بايد
آن را تجربه کرده باشد .در مقابل درروش ترجیحات
اظهارشده ،از مصرفکنندگان خواسته میشود تا
ترجیحات خود را براي رويداد موردنظر که میتواند
فرضی بوده (اگر در آن موقعیت بود) ،اظهار نمايند.
استفاده از ترجیحات اظهارشده در کشاورزي،
محیطزيست ،تجارت و بازاريابی بهطور معنیداري در
دهه اخیر روبه افزايش بوده است ( Louviere et al.
 .)2010لذا در اين مطالعه جهت بررسی قرارداد (هائی)
که احتمال بیشتري براي انتخاب دارند ،از روش
ترجیحات اظهارشده استفاده شده است.
دادهها از چهار بخش مرکزي ،گلزار ،اللهزار و نگار
واقع در شهرستان بردسیر ،استان کرمان جمعآوريشده
است .در تمامی بخشهاي اين شهرستان محصوالت
صنعتی مانند چغندر قند ،گل محمدي و ساير
محصوالت مورد نیاز کارخانجات عرقگیري تولید
میشود و بالطبع کشاورزان بخشهاي مختلف در معرض
عقد قرارداد با کارخانجات قرار داشته و با قراردادهاي
کشاورزي آشنا میباشند ،و بهنظر نمیرسد آشنايی با
قراردادها در بخش خاصی کمتر يا بیشتر باشد .بهعبارت
ديگر ،ناهمگونی (واريانس) در تمامی بخشها به يک
میزان وجود دارد .بنابراين ،براي جمعآوري دادهها روش
تصادفی خوشهاي استفاده شد .طبیتاً علت انتخاب اين
منطقه ،وجود کارخانههاي قند و عرقیجات در آن ،و
بهتبع آن آشنايی کشاورزان با قراردادهاي کشاورزي
بودهاست.
با استفاده از فرمول کوکران حجم کل نمونه به
دست میآيد:
()7
z 2 pq
d2
1 z 2 pq
1
([
])  1
d2
N

n

بهطوريکه n ،حجم نمونه N ،حجم جامعه(زارعین
شهرستان بردسیر) z ،متغیر استاندارد نرمال p ،نسبت

افرادي که در قرارداد شرکت کردهاند و  dمقدار خطا می
باشد .سپس ،با توجه به نسبت هر بخش از کل جامعه
تعداد نمونهي هر بخش(خوشه) بهدست میآيد ،که در
جدول ( )1آورده شده است (.)Amidi, 2005
جدول -1حجم نمونه مورد بررسی
بخش

تعداد زارعین

تعداد نمونه

مرکزي

2498

50

نگار

1668

30

اللهزار

1321

26

گلزار

1181

24

جمع

6668

130

منبع :يافتههاي تحقیق

دادهها با استفاده از پرسشنامهاي دوقسمتی
جمعآوري شد .قسمت اول شامل ويژگیهاي اقتصادي-
اجتماعی و جمعیت شناختی تولیدکنندگان بود و
قسمت دوم بر طرح آزمايشی نوع قرارداد توسط
تولیدکنندگان تمرکز داشت.
در طرح آزمايشها ،ويژگیها و سطوح ويژگیهايی
که ممکن است براي کشاورزان مهم باشد و در
قراردادهاي واقعی نیز وجود داشته باشد ،انتخاب
میشود .در اين راستا مراحل زير انجامشده است ( Ebadi
:)& Sobhaniyan, 2014
مرحلهي اول :شناسايی مؤلفهها و سطوح آنها
مرحلهي دوم :طراحی مجموعههاي انتخاب
مرحلهي سوم :طراحی پرسشنامه
دو عامل کلیدي در انتخاب سطوح براي هريک از
مؤلفهها ،اين است که سطوح بايد براي پاسخدهندگان
قابلقبول و منطقی باشند و اين سطوح بايد طوري
ساخته شوند که پاسخدهندگان تمايل به مبادله ترکیب
مؤلفهها را داشته باشند (همان منبع) .در اين مرحله با
مرور ادبیات موجود ( )Anonymous, 2016و مذاکره با
افراد خبره (کارمندان بخش امور مالی سازمان جهاد
کشاورزي بردسیر و کرمان که مسئول تنظیم قراردادها
هستند) مؤلفههاي مهم و تأثیرگذار در انتخاب و طراحی
قراردادها تعیین گرديد که در جدول ( )2آورده شده
است.
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جدول -2مؤلفهها و سطوح هر يک از مؤلفهها
توضیحات

مؤلفه

تمايل به تغییر الگوي کشت

change

دورهي قرارداد ازنظر کشاورز

period

کنترل بر تولید محصول
توسط طرف قرارداد

control

تأمین نهادهها بهوسیلهي
طرف قرارداد

input

تعداد سطوح

سطوح تعريفشده

2

 =1بلی
 =0خیر

2

 =1يکساله
 =0فصلی

2

 =1بلی
 =0خیر

2

 =1بلی
 =0خیر

طرف قرارداد

Contract
party

2

 =1دولتی
 =0غیردولتی

توافق بر سر قیمت

price

2

 =1قیمت بازار
 =2ده درصد بیشتر از قیمت بازار

نحوهي پرداخت

payment

3

 =1کل مبلغ قرارداد هنگام برداشت
 50 =2درصد قبل از کشت و مابقی پس از
برداشت
 30 =3درصد قبل از کشت 30،درصد پس از سبز
شدن محصول و مابقی هنگام برداشت

منبع :يافتههاي تحقیق

در بسیاري از زمینههاي تحقیقاتی و پژوهشی،
پژوهشگران براي کشف واقعیتهايی از قبیل مشخص
کردن عوامل مؤثر بر يک فرآيند و محاسبهي اثر عاملها
و همچنین ،برازش يک مدل مناسب بر روي متغیر
پاسخ ،آزمايشهايی طراحی میکنند .اين آزمايشها
يکی از ابزارهاي اساسی براي به دست آوردن يافتههاي
جديد يا درک بهتر وقايع است .طرح آماري آزمايشها،
شبیهسازي يک فرآيند براي تولید دادههاي مناسب
است .در بیشتر آزمايشها الزم است دو يا چند عامل
بهصورت همزمان موردبررسی قرار گیرند .طرح
فاکتوريل1در اين قبیل از آزمايشها مورداستفاده قرار
میگیرد .در طرحهاي فاکتوريل میتوان همزمان اثر
چند فاکتور را موردمطالعه قرارداد .ازآنجاکه تعداد
آزمايشهاي الزم براي برآورد اثرهاي اصلی و متقابل در
طرحهاي فاکتوريل با افزايش تعداد فاکتورها بسیار زياد

میشود ،تنها کسري از مجموعه تیمارها 2در آزمايش -
گنجانیده شده و بهايی که تحلیلگر براي آن بايد
بپردازد ،آمیختگی اثرهاي متقابل مراتب باالتر با اثرهاي
اصلی و متقابل مراتب پايینتر است و اگر فرض شود
اثرهاي متقابل مراتب باالتر (صفر) قابلاغماض هستند،
میتوان بقیه اثرهاي آمیختهشده را برآورد کرد .لذا ،به
کمک طراحی فاکتوريل کسري 3با درنظر گرفتن تعداد
فاکتور کمتر نسبت به طراحی فاکتوريل کامل اطالعات
مفید و موردنظر را میتوان به دست آورد .در اين نوع
طراحی ،کسري از ترکیبات ممکن ايجادشده در طرح
فاکتوريل کامل انتخاب میشود ( Louviere et al.,
 .)2010روش فوق اين امکان را فراهم مینمايد که
ترکیبهاي بهینهاي انتخاب شوند که بیشترين اطالعات
آماري را در خصوص ترجیحات افراد در اختیار میگذارد.
بر اساس نظر محقق نیز تعداد انتخابها میتواند به

1. Factorial Design

2. Treatments
3. Fractional Factorial
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کسري از تمامی انتخابهاي موجود کاهش يابد
( .)Hensher et al. 2005بهغیراز مؤلفه نحوه پرداخت،
که در سه سطح تعريفشده ،بقیه مؤلفهها داراي دو
سطح میباشند .با استفاده از مؤلفههاي فوق ،از بین192
= 3×26حالت ممکن  16نوع قرارداد استخراجشده است
که در جدول پیوست آورده شده است .سپس از بین 16
قرارداد استخراجشده از طرح فاکتوريل کسري 4 ،قرارداد
با نظر محققین و خبرگان انتخاب گرديد (جدول .)3
همانگونه که مالحظه میشود اختیارات طرف قرارداد از
قرارداد اول به سمت قرارداد چهارم افزايش میيابد .الزم
به توضیح است که کلیه کشاورزان موردبررسی
قراردادهاي دولتی را به غیر آن و همچنین قیمتی
معادل  10درصد بیشتر از قیمت بازار را ترجیح داده
بودند .لذا ،اين دو مؤلفه در انتخاب قراردادهاي نهايی
لحاظ نشده است.

Yi=α0+α1(change)+α2(peride)+α3(control)+α4
(input)+α5(payment)+β1(age)+β2(distance_city)+
β3(hektare)+β4(background)+β5(expenses)+β6(ow
)nership)+β7(education)+β8(participate_t

بهطوريکه قرارداد انتخابی هر شخص و و ها
ضرايب متغیرهاي مستقل مذکور در مدل که بايد برآورد
شوند.
جهت تعیین انواع قراردادها با استفاده از طرح
فاکتوريل کسري از نرمافزار  SPSS23و جهت برآورد مدل
از نرمافزار  STATA15استفاده شده است.

نتایج و بحث
توصيف متغيرهاي مورداستفاده در مدل

جدول -3قرارداد هاي منتخب
قرارداد

تغییر الگوي کشت

دورهي قرارداد

کنترل

تامین نهاده ها

نحوهي پرداخت

اول

0

0

0

0

1

دوم

0

0

1

1

1

سوم

0

1

1

1

2

چهارم

1

1

1

1

3

منبع:يافتههايتحقیق

با توجه به آنچه گفته شد ،بر اساس مدل انتخاب،
مدل تجربی زير برآورد شده است:
()8

بهمنظور دستیابی و بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب
قراردادهاي کشاورزي توسط کشاورزان ،نمونهاي تصادفی
به حجم  130کشاورز به نسبت جمعیت از چهار بخش
شهرستان بردسیر انتخاب گرديد (جدول .)3
آمار توصیفی عوامل در جدول  4آورده شده است.
همانگونه که مشاهده میشود  49درصد کشاورزان
موردمطالعه محصوالت متنوع کشت نموده ،و  59درصد
با قراردادهاي کشاورزي آشنا بودهاند .در اين نمونه
میانگین سن ،سطح زير کشت و سابقه کشاورزي به
ترتیب  51/57سال 9/74 ،هکتار و  26/58سال بوده
است.
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جدول -4آمار توصیفی متغیرهاي مورداستفاده در مدل لوجیت مخلوط
حداکثر
حداقل
واحد اندازه -مشاهدات
شرح متغیر
گیري

متغیرهاي
توضیحی
کمی

نام متغیر

سن

Age

-

سطح زير
کشت

Hectare

-

هکتار

سابقهي
کشاورزي

Experien
ce

-

سال

130

متغیرهاي
توضیحی
کیفی

نام متغیر

شرح متغیر

واحد اندازه-
گیري

مشاهدات

=1مالکیت
کامل
=2اجاره
=3مالکیت
توأم با اجاره

-
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میانگین

انحراف
معیار

سال

130

29

68

51/57

9/52

130

1

70

9/74

11/75

5

35

26/58

6/14

مالکیت

Ownershi
p

تحصیالت

Educatio
n

=1بیسواد
=2ديپلم
=3لیسانس
=4فوقلیسان
س به باال

-

محصول

Cultivate
d

-1يک
محصول
-2دو محصول
-3سه
محصول
-4چهار
محصول

-

سابقهي
شرکت در
قراردادهاي
کشاورزي

In
contract

=1آشنايی با
قراردادهاي
کشاورزي
=2عدم
آشنايی با
قراردادهاي
کشاورزي

-

130

130

130

130

درصد فراوانی

28 =1
39 =2
33 =3

37 =1
33 =2
22 =3
8=4

51 =1
13 =2
22 =3
14 =4

59 =1
41 =2

منبع :يافتههاي تحقیق
برآورد مدل لوجيت مخلوط

جهت اعتبار مدل لوجیت مخلوط ،میبايست فرض
صفر آزمون رگرسیون موازي؛ مبنی بر موازي بودن
رگرسیون ،بهعبارتديگر ثابت بودن اثر هر متغیر
توضیحی در تمامی دستهها رد شود ( & Green

 .)Hensher, 2010در اين صورت استفاده از مدل لوجیت
مخلوط اعتبار دارد .با توجه به مقدار آماره آزمون (/631
 )X2=1903که در سطح کمتر از  0/05معنیدار می-
باشد ،فرضیهي موازي بودن مدل قبول نمیشود.

274

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره  ،51-2شماره 1399 ،2

براي تصادفی بودن نمونه از آزمون

رشته1

استفادهشده است .فرض صفر اين آزمون مبنی بر
تصادفی بودن متغیر است .با توجه به اينکه  zمحاسبه
( )1/53از لحاظ آماري معنیدار نیست تصادفی بودن
نمونه رد نمیشود.
مقادير بیش از يک عامل تورم واريانس ()VIF
بهدستآمده براي کلیه متغیرهاي مستقل مدل ،داللت
بر عدم وجود همخطی حاد بین اين متغیرها میباشد.
نتايج برآورد مدل لوجیت مخلوط در جدول  5آورده
شده است .قرارداد چهارم با بیشترين فراوانی ،قرارداد
پايه میباشد .در اين نوع قرارداد تمامی مؤلفهها
بیشترين مقدار را داشتهاند .بهعبارتديگر ،کشاورز تمايل
به تغییر الگوي کشت دارد ،دورهي قرارداد يکساله،
وجود کنترل بر تولید محصول ،تأمین نهادهها توسط
طرف قرارداد و کل مبلغ قرارداد در هنگام برداشت را
ترجیح میدهد .ساير قراردادها نسبت به قرارداد پايه
سنجیده شده است.
نتايج وجود تنوع در ترجیح قراردادها را تائید
میکند .در قرارداد اول متغیرهاي سطحزيرکشت ،سابقه-
ي کشاورزي ،مالکیت و تحصیالت معنیدار هستند؛
بدين معنی که بدون درنظرگرفتن مقدار ضرايب ،با
افزايش متوسط سطح زيرکشت ،سابقهي کشاورزي،
مالکیت (از سطح اجاره به سطح مالکیت توأم با اجاره و
مالکیت کامل) و سطح تحصیالت به دلیل مثبت بودن
ضرايب مدل ،احتمال انتخاب قرارداد اول نسبت به
قرارداد پايه افزايش میيابد .همچنین متغیرهاي تنوع
محصول و سابقهي شرکت در قراردادهاي کشاورزي با
ضريب منفی معنیدار هستند .بدين معنی که با افزايش
تنوع محصول کشتشده و وجود سابقهي شرکت در
قراردادهاي کشاورزي احتمال انتخاب قرارداد اول نسبت
به قرارداد پايه کاهش میيابد .اثرات نهايی منعکسشده
در جدول نشان میدهد که با افزايش هر يک سال سابقه
فعالیت در بخش کشاورزي و تغییر سطح مالکیت از
اجارهاي به ملکی احتمال انتخاب قرارداد اول به ترتیب
 2/2و  6/5درصد افزايش میيابد .بهطورکلی ،کشاورزان
باسابقه بیشتر در فعالیتهاي کشاورزي که از سطح
1. Run Test

باالتر تحصیل برخوردارند و سطح زير کشت بیشري
داشته و مالک زمین میباشند ،قرارداد يک را بر چهار
ترجیح میدهند .بهعبارتديگر تمايل به تغییر الگوي
کشت نداشته ،دوره کوتاهتر قرارداد را ترجیح میدهند،
تأمین نهادهها توسط طرف قرارداد و کنترل وي را
نمیپذيرند و به پرداخت کل مبلغ قرارداد در هنگام
برداشت راضیاند .از طرف ديگر هرچه تنوع کشت
افزايش يابد و کشاورز با قراردادهاي کشاورزي آشناتر
باشد قرارداد پايه را ترجیح میدهد.
در قرارداد دوم ،متغیرهاي سطحزيرکشت ،مالکیت و
تحصیالت با ضريب مثبت معنیدار هستند .بدين معنی
که با افزايش سطح زيرکشت ،مالکیت و سطح تحصیالت
احتمال انتخاب قرارداد دوم نسبت به قرارداد پايه،
افزايش میيابد .همچنین متغیر سابقهي شرکت در
قراردادهاي کشاورزي با ضريب منفی معنیدار است که
بدين معنی است باوجود سابقهي شرکت در قراردادهاي
کشاورزي احتمال انتخاب قرارداد دوم نسبت به قرارداد
پايه کاهش میيابد .اثرات نهايی نشان میدهد که با
افزايش هر يک هکتار سطح زير کشت و افزايش سطح
تحصیالت احتمال انتخاب قرارداد دوم به ترتیب  1/3و
 17/5درصد افزايش میيابد ،درحالیکه با افزايش هر
يک سال سابقه کشاورزي ،احتمال انتخاب اين قرارداد
 1/4کاهش میيابد .میتوان چنین اظهارنظر کرد که
کشاورزانی که از سطح تحصیالت باالتري برخوردارند
سطح زير کشت بیشتري داشته درعینحال مالک
زمیناند ،قرارداد دو را ترجیح میدهند .بهعبارتديگر،
همانند قرارداد اول ،تمايل به تغییر الگوي کشت ندارند،
قرارداد کوتاهتر را ترجیح میدهند و به پرداخت کل
مبلغ قرارداد در هنگام برداشت راضیاند .درحالیکه
کنترل و تأمین نهادهها توسط طرف قرارداد را
میپذيرند .در بررسی آرونا و همکاران ( Arouna et al.,
 )2015نیز کشاورزان بیشتر تمايل به شرکت در
قراردادهاي کوتاهمدت فصلی دارند.
در قرارداد سوم سطحزيرکشت ،سابقهي کشاورزي،
مالکیت و تحصیالت با ضريب مثبت در مدل معنیدار
هستند .بدينمعنی که افزايش در سطحزيرکشت ،سابقه-
ي کشاورزي ،مالکیت و سطح تحصیالت احتمال انتخاب
قرارداد سوم نسبت به قرارداد پايه افزايش میيابد.
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همچنین ،متغیرهاي سن و تنوع محصوالت با ضريب
منفی معنیدار هستند و با افزايش سن و تنوع
محصوالت احتمال انتخاب قرارداد سوم نسبت به قرارداد
پايه کاهش میيابد .اثرات نهايی نشان میدهد .با افزايش
هر يک سال سن کشاورز احتمال انتخاب قرارداد سوم
 1/3درصد کاهش میيابد .بهطورکلی ،کشاورزان
باسابقهتري که از سطح تحصیالت باالتري برخوردارند و
مالک زمیناند ،قرارداد سوم را ترجیح میدهند.
بهعبارتديگر ،کشاورزان ترجیح میدهند طرف قرارداد
نهادهها را تأمین و بر تولید کنترل و نظارت داشته و
دوره قرارداد نیز يکساله ،و نحوه پرداخت بهصورت 50
درصد قبل از کشت و مابقی پس از برداشت باشد .با
افزايش سن و تنوع محصول قرارداد چهارم؛ بهعبارت
ديگر ،قراردادي که طرف قرارداد اختیارات بیشتري دارد،
ترجیح داده میشود.
اثرات نهايی قرارداد چهارم نشان میدهد که با
افزايش هر يک سال سابقه فعالیت در بخش کشاورزي،
تغییر سطح مالکیت از اجارهاي به ملکی ،و افزايش سطح
تحصیالت ،احتمال انتخاب قرارداد چهارم به ترتیب ،1/6
 14/5و  22درصد کاهش يافته است ،درحالیکه با
افزايش تنوع محصول و سابقه شرکت در قراردادها
احتمال انتخاب اين قرارداد به ترتیب  10و  20درصد
افزايش میيابد.
مقدار آمارهي والد برابر با  54/01میباشد که در
سطح احتمال کمتر از يک درصد معنیدار است که
حکايت از معنیداري کل رگرسیون دارد.
نتيجهگيري و پيشنهادها

در پژوهشی که انجام شد ،با استفاده از دادههاي
حاصل از مصاحبه با  130کشاورز شهرستان بردسیر و
استفاده از طرح فاکتوريل کسري و نظر محققین و
خبرگان ،بر اساس مؤلفههاي تمايل به الگوي کشت،
دوره قرارداد ،کنترل بر تولید و تأمین نهادهها توسط
طرف قرارداد و نحوه پرداخت ،چهار نوع قرارداد در نظر
گرفته شد؛ بهطوريکه اختیارات طرف قرارداد از قرارداد
اول به سمت قرارداد چهارم افزايش میيافت .سپس با
استفاده از مدل لوجیت مخلوط اثر عواملی مانند سن،
سطح زير کشت ،سابقه کشاورزي ،مالکیت ،تحصیالت،
تنوع محصول کشتشده و سابقه شرکت در قراردادهاي
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کشاورزي بر چهار نوع قرارداد مذکور بررسی گرديد.
نتايج نشان داد که کشاورزانی که از سطح زير کشت
بیشتر و سطح تحصیالت باالتري برخوردارند و مالک
زمیناند ،قراردادهايی را ترجیح میدهند که خودشان
اختیارات بیشتري داشتهباشند و برکشت و کار کنترل
بیشتري داشته باشند .بهعبارتديگر ،به قرارداد بهعنوان
تضمینی براي فروش محصول نگاه میکنند .از طرف
ديگر ،کشاورزانی که تنوع محصول داشته و سابقه
شرکت در قراردادهاي کشاورزي را داشته ،و تا حدودي
مسنتر باشند به سمت قراردادهايی گرايش دارند که
طرف قرارداد در تأمین نهادهها و کنترل کشت نقش
بیشتري داشته باشند .اگر طرف قرارداد کارخانجات (قند
و عرقیجات) باشند ،افزايش اختیارات طرف قرارداد ،تاثیر
بهسزايی در عملکرد ،کیفیت محصوالت و به دنبال آن
افزايش درآمد و توسعه در بخش کشاورزي منطقه
خواهد داشت .اين اختیارات شامل کمکهاي فنی
وتکنولوژيکی توسط شرکتها يا نهادهاي طرف قرارداد
بوده و منجر به تولید بهتر محصوالت میشود .با چنین
کمکهاي فنی ،کشاورزان تمايل بیشتري به تولید
محصوالت کمتر شناخته شده يا جديد خواهند داشت.
الزم به ذکر است ،در هر بخش شهرستان بردسیر
مرکزي داير شده است که ماشینآالت کشاورزي را با
هزينه ي کمتر نسبت به بازار تامین میکند .لذا ،در عقد
قراردادها میتوان از امکانات موجود استفاده کرد.
از آنجاکه کشاورزان مورد بررسی بهطرف دولتی
قراردادها نظر بدي نداشته و قیمت باالتر از قیمت بازار
را از قراردادها انتظار داشتهاند ،براي تشويق کشاورزان به
سمت کشاورزي قراردادي ،توصیه میشود سازمان جهاد
کشاورزي(که يک بخش دولتی محسوب میشود) يا
بخش خصوصی در عقد قراردادها ضمن ارايه قیمتی که
تا حدودي از قیمت بازار بیشتر است ،به کشاورزانی
توجه شود که:
از سطح زير کشت کمتري برخوردارند.
از سطح تحصیالت پايینتري برخوردارند.
تنوع محصول دارند.
مسنتر هستند.
در اينصورت انتظار میرود با توجه به کنترل و
نظارت طرف قرارداد ،بهرهوري افزايش يابد .ضمن اينکه
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قیمت باالتر از قیمت بازار جبران میگردد ،از کشاورزان
خرد حمايت شده ،و گذار از کشاورزي معیشتی به
کشاورزي تجاري ،که يک روند توسعهاي در بخش
کشاورزي و اقتصاد به شمار میرود ،تسهیل گردد.

متغیرهاي توضیحی
قرارداد 1

-0/002633

0/007465

0/004565

0/009647

**0/022401

0/009522

**0/065192

0/0053454

0/027073

0/056972

-0/036963

0/047093

-0/144442

0/124836

0/006069

0/005289

*0/013287

0/008014

*-0/013876

0/00797

0/042026

0/061757

**0/175466

0/071847

0/035796

0/049896

0/246962

0/14315

*-0/012508

0/008222

0/016161

0/029246

0/007521

0/011522

0/03802

0/061513

0/018719

0/062482

-0/099832

0/078043

0/191094

0/121942

سن

0/009075

0/005571

سطح زير کشت

-0/03396

0/020765

سابقهي کشاورزي

*-0/016054

0/008406

مالکیت

*-0/145024

0/07478

تحصیالت

**-0/22075

0/108083

محصول

**0/101006

0/050039

شرکت در قرارداد

***0/199642

0/026395

سن

مالکیت
تحصیالت
محصول
شرکت در قرارداد
سن
سطح زير کشت
سابقهي کشاورزي
مالکیت
تحصیالت
محصول
شرکت در قرارداد
سن
سطح زير کشت
سابقهي کشاورزي
مالکیت
تحصیالت
محصول
شرکت در قرارداد
قرارداد (4پايه)

اثرات نهائی
ضرايب

سابقهي کشاورزي

قرارداد 3

جدول( )4مدل لوجیت مخلوط
ضرايب مدل
خطاي استاندارد
ضرايب
0/0349121
-0/0511677
0/066305
*0/1284718
0/0506723
***0/1681381
0/382596
**0/7973933
0/424847
**0/8645744
0/3051939
*-0/5826507
0/803223
*-1/352383
0/03737
-0/0071837
0/0638279
***0/1775218
0/063433
-0/0266251
0/4204675
**0/7910281
0/4235369
***1/672785
0/2846411
-0/0232607
0/8617059
**-2/061758
0/322935
**-0/07254
0/0628789
**0/1615879
0/0484304
*0/0867364
0/3706937
*0/7140638
0/4039361
**0/8605255
0/306037
**-0/7357326
0/6750962
-0/0414221

خطاي استاندارد

سطح زير کشت

قرارداد 2

باکاهش ريسکهاي تولیدي و بازاري ،کشاورزان
میتوانند از تداوم درآمدهاي خود تاحد زيادي اطمینان
داشته و تصمیمگیري و برنامهريزيهاي بهتري براي
سرمايهگذاري يا هزينههاي خود داشته باشند.

-131/90941, Log Likelihood:0/0002, Prob chi2: 54/01Wald chi2(22):
تعداد مشاهدات520:
مأخذ :يافتههاي تحقیق(* و ** *** ،به ترتیب معنیداري در سطح  10درصد 5،درصد و  1درصد)
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