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تعییه عوامل موثر بر تقاضای بیمهی باغداران مرکبات در شهرستان بابل
1

ضسَل هحوسضضبیی ،1کویل هْجَضی* ،2هحوس کبٍسی کالضوی ٍ 1کوبل ػغبیی سلَط
تبضید پصیطش90/10/16 :
تبضید زضیبكت90/07/28 :
چکیده

ثیوِی کطبٍضظی اظ هْنتطیي ضاّکبضّب ثطای ضسیسى ثهِ اهٌیهت زضدههسی ٍ پبیهساضی تَ یهس
استّ .سف ایي هغب ؼِ دى است کِ ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِی هطکجبت زض ضْطسهابى ثبثهل ،ثهب
اسالبزُ اظ تبثغ الجیت هَضز ضٌبسبیی ٍ تجعیِ ٍ تحلیل هطاض گیطز ٍ ضاّکبضّهبی هٌبسهت زض جْهت
گساطش ایي اثهعاض سیبسهتگهصاضی ٍ ایجهبز اهٌیهت ٍ پبیهساضی زض تَ یهس ایهي هحػهَل ،كهطاضٍی
سیبستگصاضاى ٍ ثطًبهِضیعاى ثرص کطبٍضظی کطَض هطاض زازُ ضَز .زازُّهب ثهِغهَضت هوغؼهی ٍ اظ
عطین پطسطٌبهِ زض سبل ظضاػی  1390-1389اظ 148ثبؿساض هطکجبت ضْطسابى ثبثل ثب ًوًَِگیهطی
تػبزكی سبزُ جوغ دٍضی ضسُ استً .ابیج ًطبى زاز کهِ هاـیطّهبی ػوهط ثهبؽ ،زضیبكهت تسهْیالت
ثبًکی ،سغح تحػیالت ،هسبحت ثبؽ ٍ دگبّی ثبؿهساض اظ اّهساف ثیوهِای زاضای اثهط ًْهبیی هتجهت ٍ
هاـیطّبی تؼساز هغؼبت ظهیي ٍ سي ،اثط ًْبیی هٌلی ضٍی توبضبی ثیوِی هطکجهبت زض ضْطسهابى
ثبثل زاضز .پیطٌْبز هیگطزز ،ا گَسبظی ثبؽّبی هطکجبت یکپبضچِ ،ثْطُگیطی اظ ضیَُّهبی ثبؿهساضی
غٌؼای ٍ جبیگعیٌی جَاًبى تحػیلکطزُ ثِجبی كؼبالى هسي کًٌَی ،هیتَاًس هَجت تَجِ ثیطاط ثِ
ثیوِی کطبٍضظی زض ثیي ثبؿساضاى ضْطسابى ثبثل ضَز.

طبقهبندی .Q18 C83 C21: JEL
ياشٌَاي كليدي :اًاربة زٍتبیی ،ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی ،پبیساضی ،ضیسک ٍ ػسم حاویت،
هطکجبت.

 - 1ثِتطتیت زاًطیبض ٍ کبضضٌبسبى اضضس گطٍُ اهاػبز کطبٍضظی زاًطگبُ تجطیع.
 -2زاًطجَی زٍضُ زکاطی اهاػبز کطبٍضظی زاًطگبُ تْطاى.
* ًَیسٌسُی هسئَل هوب ِKmahjori@yahoo.com ،
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پیشگفتار
ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی ،اثعاضی ثطای تؼسیل اثطات ػسم حاویت ٍ ضیسکّبی ًبضی اظ ضطایظ
ًبهغلَة دة ٍ َّایی زض كطدیٌس تَ یس کطبٍضظی است .ثیوِی کطبٍضظی سبظٍکبضی هب ی ثِضوبض
هیدیس کِ ّسف دى حساهل کطزى ثی ثجبتی ًبضی اظ ذسبضات حبغل اظ ػَاهل گًَبگَى ٍ ًبهطرع
زض ثرص کطبٍضظی ٍ توسین ضیسک است .ثیوِی هحػَالت ،کطبٍضظاى ضا زض ثطاثط ًبثَزی یب ضبیغ
ضسى هحػَل ثب پطزاذت حن ثیوِی اًسکی هحبكظت ًوَزُ ٍ ًیع هیتَاًس هٌجغ اعویٌبى ٍ اػاوبز
کطبٍضظاى ثطای پصیطش ٍ اسالبزُ اظ ًَدٍضیّب ٍ ضٍشّبی اغالح ضسُی کطبٍضظی ٍ ّوچٌیي
ظهیٌِسبظ سطهبیِگصاضی ثیطاط زض کطبٍضظی ثبضس( ی ،1982،كطزٍسی .)1373،سیبست ثیوِی
کطبٍضظی یکی اظ ضاُّبی اغَ ی ٍ دظهَىضسُ ثطای تبهیي پبیساض سطهبیِگصاضی زض ثرص کطبٍضظی
کِ پیصضطط اسبسی تحون ّسفّبی تَسؼِی کطبٍضظی است ،هحسَة هیضَز(اهیطًژاز ٍ
ّوکبضاى.)1388،
عجن دهبض كبئَ ،ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی زض ثیص اظ  70کطَض جْبى زض ضکلّب ٍ اّساف
گًَبگًَی هَضز اسالبزُ هطاض گطكاِ است .ثِ عَض زهینتط ،کطَضّبی تَسؼِ یبكاِ ثطًبهِّبی ثیوِ ضا
كوظ جْت ایجبز یک ٍسیلِ ثطای هسیطیت ضیسک ثِ اجطا زض ًویدٍضًس؛ ثلکِ ثب اجطای ایي ثطًبهِّب،
سؼی زض ثْجَز زساطسی کطبٍضظاى ثِ اػاجبضات ،تطَین کطبٍضظاى ثِ تَ یس هحػَالت ثباضظش ٍ
پطضیسک ٍ ایجبز پبیساضی ثیطاط زض کطبٍضظی ٍ غٌبیغ ٍاثساِ ثِ دى زاضًس(ًٍسٍیط .)2001،کطبٍضظی
كؼب یای تَام ثب ضیسک(اظ حبػ هب ی) است .کطبٍضظاى ثِعَض هساٍم ثب تـییط هیوتّب ،ػولکطزّب ٍ
زیگط پیبهسّبیی کِ ثبظزُ هب ی ٍ ضكبُ ػوَهی دًْب ضا تحت تأثیط هطاض هیزّس ،هَاجِ هیضًَس .ثطای
تَ یسکٌٌسگبى ثرص کطبٍضظی ،كْن ضیسک ،ضٌبسبیی هٌبثغ ضیسک ٍ هسیطیت دى ٌّگبم
تػوینگیطی زض هَاجِْ ثب ضطایظ ضیسکی ثسیبض ثب اّویت است(ػیيا لْیّ ٍ 1387،بضٍٍز ٍ
ّوکبضاى .)1999،صا ثساطسبظی ثطای اسالبزُ اظ ثیوِ زض جْت هسیطیت ضیسک زض ایي ثرص
ضطٍضی ثِ ًظط هیضسس .سیبستگصاضی ثطای ایجبز ثساط هٌبست جْت اضائِی اثعاضّبی زهین ٍ هَثط
ثطای کٌاطل ٍ تؼسیل هٌبثغ ضیسکی ،هیتَاًس ًوص ضبیبًی زض اكعایص هسضت تَ یسی ٍ ضكبُ ثبؿساضاى
زاضاِ ثبضس .زض سبلّبی اذیط ،ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی ثِػٌَاى اثعاضی ًَیي جْت حساهل
کطزى ثیثجبتی زضدهسی ًبضی اظ هٌبثغ ضیسکی ٍ ایجبز اهٌیت سطهبیِگصاضی ضٌبذاِ ضسُ
است(جبثطی.)1378،
ضْطسابى ثبثل یکی اظ هْنتطیي هٌبعن کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى است .اظ کل هسبحت ایي
ضْطسابى ،حسٍز ّ 80عاض ّکابض ثِ کطت هحػَالت ظضاػی ٍ ثبؿی اذاػبظ زاضز %25 .اظ ایي
سغَح ثِ کطت هحػَالت ثبؿی هطثَط هیثبضس .اظ هحػَالت ظضاػی ػوسُی ایي ضْطسابى ،ثطًج،
گٌسم ،جَ ،کلعا ٍ هْنتطیي هحػَالت ثبؿی دى هطکجبت است .اضاضی ثبؿی ایي ضْطسابى حسٍز 20
ّعاض ّکابض ثَزُ کِ زض حسٍز ّ 17000کابض دى ثِ کطت هطکجبت اذاػبظ زاضز .تَ یس هطکجبت
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ضْطسابى ثب ؾ ثط ّ 315عاضتي هیثبضس کِ اظ ایي حیث اظ تَ یسکٌٌسگبى ػوسُ ٍ ثطتط هطکجبت زض
اسابى ٍ کطَض هحسَة هیگطزز(جْبز کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى .)1389،اظ هْنتطیي اًَاع هطکجبت
هیتَاى ثِ اًَاع پطتوبلً ،بضًگی ،گطیپ كطٍت ٍ کیَی اضبضُ کطز.
ثطضسی ٍ هغب ؼِی پبضاهاطّبی تأثیطگصاض ثط توبضبی ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی اظ سَی ثبؿساضاى،
هیتَاًس ظهیٌِی ثْجَز كطدیٌسّبی سیبستگص اضی زض ایي ثرص ضا كطاّن دٍضز .پبضاهاطّبی هراللی
هیتَاًس ثط پصیطش ٍ توبضبی ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی هَثط ثبضس .زض هغب ؼبت گصضاِ ٍ ثطای
هحػَالت هرالق کطبٍضظی ثِ ایي هسئلِ پطزاذاِ ضسُ است .زضیجبًی ٍ هطثبًی( ،)1377زض
تحوین پیوبیطی ذَز زض سبضی ،ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِی گٌسم اظ سَی گٌسمکبضاى ضا هَضز
ثطضسی هطاض زازًسً .ابیج ترویي هسل الجیت ًطبى زاز کِ هاـیطّبی اػاجبضات ،اًساظُی هعضػِ،
هب کیت ظهیيًَ ،ع کطبٍضظی ،ضطکت زض عطح هحَضی ٍ سبثوِی ذغط ،ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِ
اظ سَی گٌسمکبضاى است .هغب ؼِی تطکوبًی ٍ هطثبًی(ً )1378وبیبى سبذت کِ اًساظُی هعضػِ ٍ
كؼب یت پبضُ ٍهت ثْطُثطزاض ثط توبضبی ثیوِ تأثیط هٌلی زاضز .کطثبسی(ً )1379گطش کطبٍضظاى ٍ
ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی زض اسابى ذطاسبى ضا ثطضسی ٍ ًایجِگیطی کطز
کِ زضدهس سبالًِی هحػَالت کطبٍضظی ،هْنتطیي ػبهل ثبظزاضًسُ ٍ سغح ظیط کطت هحػَل،
هْنتطیي هطَم کطبٍضظ زض پصیطش ثیوِی گٌسم است .هحوسی ٍ ّوکبضاى( )1387زض هغب ؼِای
پیوبیطی زض اسابى كبضس ،ثِ ثطضسی ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِی  3هحػَل گٌسم ،جَ ٍ پٌجِ
پطزاذاٌسً .ابیج ًطبى زاز کِ هاـیطّبی زضدهس حبغل اظ کطت ،سي کطبٍضظ ،دگبّی اظ اّساف ثیوِ
ثب ضطیت هتجت ٍ ًَع هب کیت ثب ضطیت هٌلی زض ّط سِ هحػَل هؼٌیزاض ضسُ است .پژٍّص
حجای ٍ ثَکسایل( ،)1988هیبًگیي ٍ ٍاضیبًس سَز حبغل اظ كؼب یتّبی کطبٍضظی ضا ثِػٌَاى
ػَاهل هْن ٍ هَثط ثط پصیطش ثیوِ کطبٍضظی هؼطكی ًوَز .هغب ؼِی ثبضًت ٍ ّوکبضاى(ً ،)1990طخ
ثبظزُ اًاظبضات ثطای ثیوِ ضا هْنتطیي ػبهل تؼییي توبضبی ثیوِ هؼطكی ًوَز .زض پژٍّص
گَزیي( ،)1993اثط هتجت هاـیطّبیی ًظیط اضظش ظهیي ،هیبًگیي اًساظُی هعضػِ ٍ زضغس ظهیيّبی
کطت ضسُ ثط توبضبی ثیوِ اثجبت ضس .پژٍّص هحوس ٍ اٍضتوي( ،)2005ثطای هطرع کطزى ػَاهل
هَثط ثط پصیطش ثیوِی احطبم زض کطَض اضیاطُ ،هاـیطّبیی چَى هیعاى تحػیالت ،اًساظُی هعضػِ،
هاـیط هََّهی زاضا ثَزى ضـلی زیگطً ،سجت ثسّی ثِ زاضایی ،هاـیط هََّهی ثطای ًطبى زازى
ٍجَز تٌَع كؼب یتّب زض ٍاحس تَ یسی ٍ هیعاى تجطثِ ضا هَضز اسالبزُ هطاض زازُ ٍ ثِ ایي ًایجِ
ضسیس کِ هیعاى تحػیالت زاهساض اثط هساوین ثطضٍی پصیطش ثیوِ زاضاِ ٍ هاـیطّبی تَضیحی
تٌَع كؼب یتّب ٍ هیعاى تجطثِ اثط هؼکَس ثط پصیطش ثیوِ زاضًس.
اًجَ طاس ٍ سٌایع( ،)2008ثطای ثطضسی ػَاهل هَثط ثط پصیطش یب ذطیس ثیوِی کطبٍضظی زض كطاًسِ
اظ تبثغ الجسایک اسالبزُ کطزًس .ایي ػَاهل ثِ ٍیژگیّبی اهاػبزی ٍ هب ی ،كطزی ،کطبٍضظی ٍ
جـطاكیبیی توسین ضس .زض ثیي ػَاهل اهاػبزی ٍ هب ی ،تٌْب هاـیط زضدهس زض ّط ّکابض اثط هؼٌیزاض ٍ
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هٌلی زاضز .اظ هیبى ػَاهل كطزی ،تٌْب هاـیط سي اثط هؼٌیزاضی ثِغَضت هٌلی ثط توبضبی ثیوِ
زاضز .اثط سغح ظیطکطت ،سغَح دثیبضی ضسُ ٍ کطت اذاػبغی-تک کطای -زض ثیي ػَاهل
کطبٍضظی هتجت ٍ هؼٌیزاض ثِزست دهس.
هغب ؼبت هصکَض زض هٌبعن هرالق ٍ ثط ضٍی هحػَالت کطبٍضظی هالبٍتی اًجبم پصیطكت .کطبٍضظاى
زض هٌبعن هرالق ٍ زض هحػَالت کطبٍضظی گًَبگَى ،ثِ پصیطش ثیوِی کطبٍضظی ٍاکٌصّبی
هالبٍتی ًطبى هیزٌّس .تَ یس هطکجبت ثِضست زض هوبثل حَازث عجیؼی ًبپبیساض است .ثِػٌَاى
هتبل زض سبل  1386ثؼس اظ دى سطهبی ثْبضُ ،اظ حسٍز ّ 17عاض ّکابض اضاضی ثبؿی ضْطسابى ثبثل
حسٍز  %50دى اظ ثیي ضكت ٍ حسٍز یک ّعاض ٍ  410هیلیبضز ضیبل ثِ ثبؿساضاى ثبثلی ذسبضت ٍاضز
کطز .ثؼس اظ دى ،ثبؿساضاًی کِ تب پیص اظ ایي توبیل چٌساًی ثِ ثیوِی هحػَلضبى ًساضاٌس ،عٍم
ثیوِی ثبؽّبیطبى ضا احسبس کطزًس(جْبز کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى .)1387،اسابى هبظًسضاى حسٍز
 %47اظ تَ یس هطکجبت کطَض ضا ثِذَز اذاػبظ زازُ ٍ ضْطسابى ثبثل ثِػٌَاى یکی اظ
تَ یسکٌٌسگبى ػوسُ اسابى هبظًسضاى هیثبضس(جْبز کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى .)1389،اظ ایي حیث،
ضطٍضت اًجبم هغب ؼِ ای هجعی زض ثطضسی ػَاهل هَثط ثط توبضبی ثیوِ هطکجبت ضْطسابى ثبثل
احسبس هیضَز .ثٌبثطایي ،هغب ؼِی حبضط ثب ایي ّسف اًجبم پصیطكاِ است.
مواد و روشها
زض ایي پژٍّص ،ثِهٌظَض جوغدٍضی زازُّبی الظم اظ ضٍش ًوًَِگیطی تػبزكی سبزُ اسهالبزُ ضهسُ
است .تکویل پطسطٌبهِّب اظ عطین هػبحجِ حضَضی ثب هطکجبتکهبضاى اًجهبم گطكهت .پطسطهٌبهِی
عطاحی ضسُ زض سِ ثرص تٌظین گطزیس .زض ثرص اٍلٍ ،یژگیّبی جبهغً ،حَُی کبضت ٍ اعالػبت
هطثَط ثِ هطاحل تَ یس ،هَضز پطسص هطاض گطكت .زض ثرص زٍمٍ ،یژگیّبی ضرػهیای ثبؿهساض ٍ زض
ثرص سَم ًیع هٌبثغ ضیسکی هَجَز زض سبهبًِی تَ یسی ثطضسی ضسً .وًَِی هَضز ثطضسهی زض ایهي
تحوین ضبهل  148ثبؿساض هطکجبت ضْطسابى ثبثل است .زازُّبی هَضز ًیبظ ثطای اًجبم ایي پهژٍّص
زض سبل ظضاػی 1389-90جوغدٍضی ضس .ترویيّبی الظم ثب اسالبزُ اظ ًهطماكهعاض  Shazamاًجهبم
ضسُ است .زض ایي پژٍّص ثب تَجِ ثِ هبّیت زٍ اضظضِ ثَزى هاـیط ٍاثساِ(پصیطش یب ػهسم پهصیطش
ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی اظ سَی ثبؿهساضاى هطکجهبت ضْطسهابى ثبثهل) ا گهَی اًارهبة زٍتهبیی
الجیت 1ثطای هطرع کطزى ػَاهل هَثط ثط هاـیهط ٍاثسهاِ ،ههَضز اسهالبزُ ههطاض گطكاهِ اسهت .زض
ثسیبضی اظ هغب ؼبت هطثَط ثِ ثطضسی ػَاهل هَثط ثط پصیطش ٍ توبضبی ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی،
اظ ا گَّبی اهاػبزسٌجی اًاربة زٍتبیی ًظیط الجیت ٍ پطٍثیت اسالبزُ ضس(کطثبسی1379،؛ هطثهبًی
ٍ ّوکبضاى1379،؛ ًیکَیی ٍ تطکوبًی1376،؛کطثبسی ٍ کبهجَظیهب1382،؛ هحوهس ٍ اٍضتوهي.)2005،
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ا گَّبی اهاػبزسٌجی اًاربة زٍتبیی ،ثِ ثطضسی ضكابض اًاربثی اكطاز یب چگهًَگی ضٍیهبضٍیی دًْهب ثهب
ٍهبیؼی کِ زٍ گعیٌِ ثطای دًْب هَجَز هیثبضس ٍ تٌْب یکی اظ دًْب ثبیس اًاربة ضَز ،هیپطزاظزٍ .ههَع
حب ت ذبظ ثطای كطز  iام ثٍِسیلِی هاـیط تػبزكی ً yiطبى زازُ هیضَز کِ زضغَضت ٍههَع اههط
هَضزًظط ،هوساض یک ٍ زضؿیطایيغَضت ،هوساض غلط ثِذَز هیگیهطز؛ اگهط  Piاحاوهبل  yi;1ثبضهس،
دًگبُ (ً )1-Piیع احاوبل  yi;0ذَاّس ثَز .اگط هاـیطّبی کوی ٍ کیلهی هاؼهسزی ثهط ٍههَع اههطی
ذبظ هَثط ثبضٌس ،هجوَػِی ایي هاـیطّب ضا ثطای هطبّسُی  iام ثب  ٍ xiپبضاهاطّهبی هطثَعهِ ضا ثهب
 Bهؼطكی هیضَز.

) Pr ob(Yi  1)  F(BXi
()1
) Pr ob(Yi  0)  1  F(BXi
ا گَی الجیت ثب اسالبزُ اظ تَظیغ احاوبالتی جسایک هوهبزیط احاوهبل پهیصثیٌهی ضهسُی هاـیهط
ٍاثساِی زٍ اضظضِ ضا ثیي غلط ٍ یک ثطدٍضز هیًوبیس .ا گهَی الجیهت ًیهع اظ تهبثغ تَظیهغ تجوؼهی
جسایک ثِ ضکل ظیط تجؼیت هیًوبیس:
1
et

1  e t 1  e t

()2

F( t ) 

2
تَظیغ كَم زاضای هیبًگیي غلط ٍ هاوبضى ثَزُ ٍ ٍاضیبًس هاـیط تػهبزكی زض تَظیهغ جسهایک
3
است .ثب تَجِ ثِ هاوبضى ثَزى تَظیغ جسایک F)-t( ; 1 - F )t( ،ثَزُ ٍ زض ًایجِ:
) Pi  Pr (Yt  1)  1  F ( BX )  F ( BX
()3
ا گَی الجیت ثِ غَضت ظیط ًطبى زازُ ذَاّس ضس(گطیي:)1990،
()4

)exp( B x
)  ( B x
)1  exp Bx

Pi  Pr (Yt  1) 

تلسیط ضطایت ضگطسیَى ثطدٍضز ضسُ زض ا گَی الجیت هسًظط ًویثبضس؛ ثلکِ زٍ هوساض کطص ٍ 1اثط
ًْبیی 2هَضز اضظیبثی هطاض ذَاّس گطكت .تـییط زض احاوبل  Yi;1ثط اثط تـییط یک ٍاحهسی زض هوهساض
هاـیط تَضیحی کِ ثٌبم اثط ًْبیی ذَاًسُ هیضَز ،زض ا گَی الجیت ثِغَضت ظیهط هحبسهجِ ذَاّهس
ضس(جبج:)1982،

1 - Elasticity
2 -Marginal Effect
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Pi
)exp( B x

.B K
()5
x k (1  exp( B x)) 2
زض ا گَی كَم ،هوساض تـییط زض احاوبل ،ثساگی ثِ احاوبل اٍ یِ ٍ ثٌهبثطایي ثسهاگی ثهِ اضظشّهبی
اٍ یِی ّوِی هاـیطّبی تَضیحی ٍ ضطایت دًْب زاضز .اظ سَی زیگط ،کطصپصیطی هاـیط تَضهیحی
 kام ،زض ا گَی الجیت ضا هیتَاى اظ ضاثغِی ظیط تؼییي ًوَز:
ME 

x
 ( B x) X k
e BX
()6
.

.Bk . k
Bx 2
) xk  ( B x) (1  e
) ( Bx
کطص هطثَط ثِ ّط هاـیطً ،طبى زازُ کِ تـییط یک زضغسی زض هوساض هاـیط تَضهیحی چهِ هیهعاى
ثبػث تـییط زض احاوبل  Yi;1هیضَز .اگط  kاهیي هاـیهط تَضهیحی ا گهَ  ،Xkهاـیهطی هَّهَهی
ثبضس ،اثط ًْبیی ثطای ایي هاـیط ػجبضت است اظ تـییط زض احاوبل پهصیطش ثیوهِ ( ٍ )Y;1زض ًایجهِ
تـییط  Xkاظ غلط ثِ یک ،زضحب یکِ سبیط هاـیطّب زض یک هوهساض (* )Xثبثهت ًگهِ زاضهاِ ضهًَس.
هوساض اثط ًْبیی هاـیط تَضیحی هََّهی اظ عطین ضاثغِی ظیط هبثل هحبسجِ است:
El 

()7

) * MED  Pr (Y  1 X K  1, X * )  Pr (Y  1 X K  0, X
*

1

هوبزیط ثبثت سبیط هاـیطّبی تَضیحی (  ،) Xتحت ػٌَاى حب ت ًوًَِی ضٌبذاِ هیضَزً .حَُی
هطرع کطزى هوساض حب ت ًوًَِ ،ثِ ایي غَضت است کِ ثطای هاـیطّبی هََّهی هوساض هس دًْهب ٍ
ثطای سبیط هاـیطّب هوساض هیبًگیي دًْب هسًظط هطاض ذَاّس گطكت.
ثِ هٌظَض ثطضسی زهت پیصثیٌی ا گَی الجیت ثطاظش ضسُ ،اظ زضغس پیص ثیٌهی غهحیح اسهالبزُ
ذَاّس ضس .ضهن ثبالتط اظ  70زضغس ثطای ایي هؼیبضً ،طبى زٌّسُی زهت ا گَی ثهطدٍضز ضهسُ اسهت.
ایي هؼیبض ثِغَضت ظیط هحبسجِ هیضَز(هبزاال:)1983،
N  N 22
()8
AC  11
 100
T
زض ضاثغِی كَم N11 ،تؼساز هطبّساتی است کِ زال ت ثطػسم پصیطش ثیوِ زاضز ٍ تَسظ ا گهَ ًیهع
پیصثیٌی ضسُ است .هوساض ً N22یع تؼساز هطبّساتی اسهت کهِ زال هت ثهط پهصیطش ثیوهِ زاضز ٍ
تَسظ ا گَ ًیع ثِ زضسای پیصثیٌی ضسُ است .غَضت کسط (ً )N11+N22طبىزٌّسُ تؼهساز کهل
هطبّساتی است کِ زضست پیصثیٌی ضسُ ٍ ً Tیع تؼساز کل هطبّسات ضا ًطبى ههیزّهسّ .هط چهِ
هوساض ایي ضبذع ثِ ً 100عزیکتط ثبضس ،تَاى پیصثیٌی ا گَ ثبالتط ثَزُ ٍ اظ ایي ضٍ زهت ا گَ ًیهع
هغلَةتط هیثبضس .ثْطُگیطی اظ ضّیبكت اًاربة زٍتبیی الجیت ثساطی هٌبست ضا ثِهٌظَض ثطضسهی
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ػَاهل ٍ پبضاهاطّبی هؤثط ثط پصیطش ٍ توبضبی ثیوِی کطبٍضظی اظ سَی ثبؿهساضاى ضْطسهابى ثبثهل
كطاّن دٍضزُ است.
وتایج و بحث
ثِ هٌظَض اضظیبثی هاـیطّبی تَضیحی هَثط ثط توبضبی ثیوِ اظ سَی ثبؿساضاى هطکجبت ضْطسابى ثبثل،
پژٍّص حبضط ّلت هاـیط هساول ضبهل ػوط ثبؽ( ،)EXIهََّهی ثْطُگیطی اظ تسْیالت
ثبًکی( ،)CREتؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساض( ،)LAPسغح تحػیالت( ،)EDUسي ثبؿساض(،)AGE
هسبحت ثبؽ( ٍ )ACRهاـیط ضتجِای دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظی( )IKهسًظط هطاض گطكت.
الظم ثِ تَضیح است کِ هاـیطّبی هصکَض ثط هجٌبی ًظط کبضضٌبسبى ،ثطضسیّبی هیساًی ٍ
پژٍّصّبی پیطیي اًاربة ضس(هحوسی ٍ ّوکبضاى ٍ 1387،هحوس ٍ اٍضتوي .)... ٍ 2005،زض
ذػَظ ها ـیط هََّهی اسالبزُ اظ تسْیالت ثبًکی ،شکط ایي ًکاِ ضبیبى تَجِ ثَزُ کِ جوغدٍضی
اعالػبت هطثَط ثِ هوساض تسْیالت زضیبكای ثب چب ص ٍ پبسدگَیی ًبهٌبست ثبؿساضاى ضٍثطٍ ثَزُ
است؛ اظ ایي ضٍ ،اظ هاـیط هََّهی اسالبزُ ضس .ثِهٌظَض ایجبز هاـیط ضتجِای IKپطسصّبیی اظ
ثبؿساضاى ًوًَِ ،زضذػَظ دگبّی دًبى اظ كَایس ثیوِی کطبٍضظی هغطح ضس .ثب تَجِ ثِ پبسدّبی
اضائِ ضسُ ٍ ثْطُگیطی اظ سیسان اهایبظزّی چْبض سغح دگبّی ضؼیق ،هاَسظ ،هغلَة ٍ ذیلی
هغلَة ایجبز ٍ ثبؿساضاى ًوًَِ زض گطٍُّبی چْبضگبًِ هَضز ثطضسی هطاض گطكاٌس(سیسان اهایبظزّی
زض هیبس ثب پطسص عیلی ثِ سجت اتکبء ثط هجوَػِای اظ پطسصّب هیتَاًس ًابیج هغلَةتطی
حبغل ًوبیس)ّ .وچٌیي هاـیط سغح تحػیالت ًیع ثِ غَضت ضتجِای ٍ زض چْبض سغح ضاٌّوبیی،
زیپلن ،کبضضٌبسی ٍ ثبالتط ایجبز گطزیس .زض جسٍل  1ثِ ثطضسی ٍیژگیّبی دهبضی هاـیطّبی هغب ؼِ
پطزاذاِ ضسُ است .اظ دًجبیی کِ هیبًگیي هاـیطّبی هَضز ًظط هالبٍت هیثبضس ،ضطیت پطاکٌص
هاـیطّب هحبسجِ ضسُ است.
ثط ایي اسبس ،سغح تحػیالت زاضای ثیطاطیي ضطیت پطاکٌص هیثبضسّ .وچٌیي الظم ثِ شکط است
کِ تٌْب 41زضغس اظ ثبؿساضاى هطکجبت ثبثل ،هحػَل ذَز ضا ثیوِ کطزُاًس .ایي زض حب ی است کِ
توطیجب 100زضغس دًْب ثب حَازث ٍ ثالیبی عجیؼی هتل دكتظزگی ،ذطکسب ی ٍ سطهبظزگی ٍ ...
هَاجِ ضسُاًس .ثِهٌظَض ثطدٍضز ا گَی اًاربة زٍتبیی الجیتً ،رست ثطضسی ٍجَز ّنذغی زض ثیي
هاـیطّبی تَضیحی ّلتگبًِ هسًظط هطاض گطكت .زض ایي ضاساب ،اظ دظهَى تجعیِ ٍاضیبًس 1کِ ًابیج
دى زض جسٍل  2دهسُ است ،اسالبزُ ضس.

1 - Variance Decomposition
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ثط اسبس ًظط(گطیي ،)1990،ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثِاظای ّط ضیطِی هطرػِ زض ّط ضزیق جسٍل ،2
ّیچ ظٍج زضایِ ثعضگاط اظ ٍ 0/6جَز ًساضاِ ،هیتَاى ازػب ًوَز کِ ّنذغی زض ثیي هاـیطّبی
تَضیحی هَضز ثطضسی ٍجَز ًساضز.
ثِ هٌظَض اضظیبثی اثط هاـیطّبی تَضیحی كَم ثط هاـیط ٍاثساِ زٍ اضظضِ ،پصیطش یب توبضبی ثیوِی
کطبٍضظی اظ سَی ثبؿساضاى هطکجبت ضْطسابى ثبثل ٍ یب ػسم پصیطش دى ،اظ ا گَی اًاربة زٍتبیی
الجیت اسالبزُ ضسً .ابیج حبغل اظ ثطدٍضز ا گَی الجیت ثب اسالبزُ اظ ثطدٍضزگط حساکتط
زضستًوبیی زض ثبظُی چطذِی حساکتطی زض جسٍل  3اضائِ ضسُ است.
ػالهت ضطایت ضگطسیَى ضبهل ػوط ثبؽ( ،)EXIهََّهی ثْطُگیطی اظ تسْیالت ثبًکی(،)CRE
سغح تحػیالت( ،)EDUهسبحت ثبؽ( ٍ )ACRهاـیط ضتجِای دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِی
کطبٍضظی(ً )IKطبى هیزّس کِ هاـیطّبی یبزضسُ اثط هساوین ٍ هتجت ثط پصیطش یب توبضبی
ثیوِی کطبٍضظی اظ سَی ثبؿساضاى ًوًَِی هَضز ثطضسی زض ضْطسابى ثبثل زاضز .ایي ًایجًِ ،ابیج
هغب ؼبت ػیيا لْی( ٍ )1387هحوسی ٍ ّوکبضاى( )1387ضا تبییس هیکٌس .هوبزیط دهبضُی  tایي
هاـیطّب ثیبًگط دى است کِ اثط هساوین ٍ هتجت هاـیطّبی  IK ٍ EDU ،CRE ،EXIثِ حبػ
دهبضی زض سغح یک زضغس هؼٌیزاض ثَزُ ٍ هبثلیت تؼوین ثِ کل جبهؼِی ثبؿساضاى هطکجبت
ضْطسابى ثبثل ضا زاضا ذَاّس ثَز .ثبال ثَزى ػوط ثبؽ ،ذَز ثِ ًَػی ثیبًگط اكعایص سَززّی زض ٍاحس
سغح ثَزُ ،زض ًایجِ ،ثبؿساض ثِهٌظَض تؼسیل اثطات ضیسکی كعایٌسُ زض سبهبًِّبی تَ یس تجبضی ثِ
ًبچبض ثبیس ثِ زًجبل ضاّکبضّبی جسیس ثبضس .پصیطش ٍ توبضبی ثیوِ کطبٍضظی ثب تَجِ ثِ کبضدهسی دى
زض هیبس ثب زاًص ثَهی هَجَز ًعز ثبؿساضاى زض هَاجِ ثب ضیسک ،ثِػٌَاى تٌْب ضاّجطز کبضا ٍ هؤثط زض
تؼسیل اثطات ضیسک زض سبهبًِ تَ یسی هغطح است .اظ ایي ضٍ ،اًاظبض ثط ایي است کِ ثب اكعایص ػوط
ثبؽ ،توبضب ثطای ثیوِی کطبٍضظی اكعایص یبثس .زضیبكت تسْیالت ثبًکی ،ایجبز ضیسک ػسم تَاى
ثبظپطزاذت ضا زض پی زاضاِ ٍ اظ ایي ضٍ ،ثبؿساض ثِزًجبل ثْطُگیطی اظ هکبًیعهی زض ضاسابی تؼسیل ایي
اثط ضیسکی هیثبضس .زض ًایجِ زضیبكت تسْیالت ثبًکی هیتَاًس توبضب ثطای ثیوِی کطبٍضظی ضا
اكعایص زّس .ا جاِ زض تحلیل زیگطی هیتَاى گلت کِ ثب زضیبكت تسْیالت ثبًکی ،تَاى هب ی
ثبؿساضاى زض پطزاذت حن ثیوِ ثبالتط هیضٍزّ .وبىعَض کِ اًاظبض هیضكت ،اكعایص سغح دگبّی
ثبؿساض زضذػَظ كَایس ثیوِی کطبٍضظی ،احاوبل پصیطش ٍ توبضبی دى ضا اظ سَی ثبؿساضاى هطکجبت
اكعایص ذَاّس زاز .ػالهت هتجت ٍ هؼٌیزاضی دهبضی ضطیت ضگطسیَى هاـیط تَضیحی  IKزال ثط
ایي ازػب است .اظ سَی زیگط ،ػالهت ضطیت ضگطسیَى زٍ هاـیط تؼساز هغؼبت ظهیي ،زض سبهبًِی
تَ یسی( ٍ )LAPسي ثبؿساض( )AGEثیبًگط اثط هؼکَس ٍ هٌلی دًبى ثط توبضبی ثیوِی کطبٍضظی
اظ سَی ثبؿساضاى هیثبضس .هوساض دهبضُی  tتٌْب هؼٌیزاضی دهبضی اثط هؼکَس ٍ هٌلی هاـیط AGE
ضا ًطبى هیزّس .اظ ایي ضٍ ،هسي ثَزى ثبؿساضاى پصیطش ثیوِ اظ سَی دًبى ضا ثب چب ص هَاجِ سبذاِ
ٍ ًیبظ ثِ اهساهبت ثیطاط تطٍیجی زض ضاسابی اكعایص اساوجبل اظ ثیوِ کطبٍضظی ضا دضکبض هیًوبیس.
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زض ا گَی اًاربة زٍتبیی ،تلسیط هوساض ضطایت ضگطسیَى هسًظط ًجَزُ ٍ هوبزیط کطص ٍ اثط ًْبیی
هَضز تلسیط هطاض ذَاّس گطكت(جبج ٍ ّوکبضاى .)1982،زض جسٍل  3هوساض کطص هتجت ٍظًی
تجوؼی هاـیط ػوط ثبؽ(ً ،)EXIطبى زاز کِ ثب اكعایص زُ زضغسی ػوط ثبؽ هطکجبت ،احاوبل
پصیطش یب توبضب ثطای ثیوِی کطبٍضظی  5/9زضغس اكعایص ذَاّس یبكت .هوساض کطص هٌلی هاـیط
تؼساز هغؼبت ظهیي ،) LAP(،گَیبی دى است کِ ثب اكعایص زُ زضغسی پطاکٌسگی هغؼبت ثبؿساض
احاوبل پصیطش یب توبضبی ثیوِی کطبٍضظی  1/5زضغس کبّص ذَاّس یبكت .هوساض کطص هاـیط
تَضیحی سي ثبؿساض ،گَیبی دى است کِ ثب اكعایص یک زضغسی سي ثبؿساض ،احاوبل پصیطش ٍ
توبضبی ثیوِ  2/02زضغس کبّص ذَاّس یبكت .تلسیط ًابیج اثط ًْبیی ثطاسبس هحبسجبت اًجبم ضسُ
زض جسٍل( ،)4هسًظط هطاض گطكت.
زض جسٍل 4هوساض اثط ًْبیی هاـیط تَضیحی ً EXIطبى زاز کِ اكعایص یک سبل ثط ػوط ثبؽ احاوبل
پصیطش ٍ توبضبی ثیوِی کطبٍضظی ضا ٍ 0/04احس اكعایص ذَاّس زاز .اثط ًْبیی هاـیط هََّهی
 CREثیبًگط دى است کِ زضیبكت تسْیالت ثبًکی احاوبل توبضبی ثیوِی کطبٍضظی ضا ٍ 0/33احس
اكعایص هیزّس .ایي ًطبى هی زّس کِ زض ًظط گطكاي تسْیالت ثبًکی ثیطاط ثِ ثبؿساضاى ،ضؿجت
ثیطاط زض ثیوِ کطزى هحػَلضبى ضا ثب کطص ذَثی زض پی ذَاّس زاضت .اثط ًْبیی هاـیط LAP
ًطبى زاز کِ اكعایص یک ٍاحسی تؼساز هغؼبت ثبؽ ،احاوبل پصیطش ثیوِی کطبٍضظی ضا ٍ 0/08احس
کبّص ذَاّس زاز .ایي ًکاِ ثیبًگط دى است کِ ثب یکپبضچِسبظی اضاضی ثبؿساضاى ،هیل ثِ ثیوِ کطزى
ضا زض دًْب اكعایص هیزّس .اثط ًْبیی هاـیط تَضیحی  IKثیبًگط دى است کِ ثْجَز دگبّی ثبؿساض اظ
ٍضؼیت ضؼیق ثِ هاَسظ ،هاَسظ ثِ هغلَة ،هغلَة ثِ ذیلی هغلَة احاوبل توبضبی ثیوِی
کطبٍضظی ضا ٍ 0/28احس اكعایص ذَاّس زازّ .وچٌیي اضتوبء یک ضتجِای سغح تحػیالت احاوبل
پصیطش ثیوِ ضا ٍ 0/27احس اكعایص ذَاّس زاز.
4
3
هوبزیط ضطایت تؼییي اساطال ،1هبزاال ،2کطاگ -اٍّلط ٍ هکكبزى ثطای ا گَی الجیت ثطدٍضز ضسُ
ثِتطتیت ثطاثط ثب  0/64 ٍ 0/78 ،0/58 ،0/75هیثبضس .ایي هوبزیط اضهبم هغلَثی ضا ًطبى زازُ ٍ
گَیبی هسضت پیصثیٌی ثبالی ا گَی الجیت است .زضغس پیصثیٌی غحیح ا گَی ثطدٍضز ضسُ ًیع
ثب ؾ ثط  90زضغس است کِ هسضت پیصثیٌی ثبالی ا گَی الجیت ثطدٍضز ضسُ ضا هَضز تبکیس هطاض
هیزّس.
یبكاِّبی تحوین ًطبى زاز کِ ّطچِ ػوط سبهبًِی تَ یسی ثیطاط ثبضس؛ احاوبل پصیطش ثیوِ اظ
سَی ثبؿساض ثیطاط هیگطزز .چطا کِ ثبؿساض ثب ّطچِ ثیطاط ضٍثِضٍ ضسى ثب ضطایظ ضیسکی ٍ ظیبى
1 - Estrella
2 - Maddala
3 -Cragg-Uhler
4 - McFadden
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زیسى ثیطاط اظ ایي ضطایظ ،گطایطص ثِ اتربش ضٍضی زض جْت تؼسیل ضیسک ثیطاط هیگطزز.
ثٌبثطایي توطکع كؼب یتّبی تطٍیجی ثط ثبؿساضاى هطکجبت زاضای چٌیي سبهبًِّبی تَ یسی ،هیتَاًس
اساوجبل ایي گطٍُ اظ كؼبالى کطبٍضظی اظ ثیوِی کطبٍضظی ضا اكعایص زّس.
ثب تَجِ ثِ اث طگصاضی دهبضی هاـیط دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِی کطبٍضظی ،ثساطسبظی ثطای ایجبز
تؼبهل ثیي ثبؿساضاى کِ زض سٌَات گصضاِ اظ ثیوِی هحػَالت کطبٍضظی اسالبزُ ًوَزُ ٍ دى زساِ
اظ ثبؿساضاًی کِ ًسجت ثِ ثیوِ کطبٍضظی ٍ كَایس دى دگبّی کبكی ًساضاِ ،هیتَاًس ًوص ضبیبى
تَجْی زض گساطش اسالبزُ اظ ثیوِ زاضاِ ثبضس .زض ایي ضاساب ،ثْطُگیطی اظ ًوص ضّجطاى اجاوبػی
ٍ هحلی زض ایجبز دگبّی ًسجت ثِ كَایس ثیوِی کطبٍضظی حبئع اّویت است.
ًابیج پژٍّص ًطبى زاز کِ پطاکٌسگی هغؼبت سبهبًِی تَ یسی هطکجبت ثبؿساض ػبهلی هٌلی زض
گساطش اسالبزُ اظ ثیوِی کطبٍضظی است .زض ًایجِ ا گَسبظی ثبؽّبی هطکجبت یکپبضچِ ٍ
ثْطُگیطی اظ ضیَُّبی ثبؿساضی غٌؼای ،هیتَاًس هَجت اساوجبل اظ ثیوِ کطبٍضظی زض ثیي ثبؿساضاى
ضْطسابى ثبثل ضَز.
هوساض هبثل تَجِ اثط ًْبیی هاـیط تَضیحی سغح تحػیالت ثیبًگط اثطگصاضی ثبالی اكعایص سغح
زاًص ٍ دگبّی ثبؿساضاى زض ثِکبضگیطی ضٍشّبی هٌبست تؼسیل ضیسک زض سبهبًِّبی تَ یسی ٍ
گصاض اظ کطبٍضظی سٌای ثِ هسضى ثَزُ است؛ اظ ایي ضٍ ،عٍم ظهیٌِسبظی ٍ سیبستگصاضی هٌبست
ثِ هٌظَض جبیگعیٌی كؼبالى تحػیلکطزُ ٍ جَاى زض ثرص کطبٍضظی ثب جوؼیت كؼبل هسي کًٌَی
ثیص اظ پیص احسبس هیضَز.
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پیوستها:
جديل  -0ييصگيَاي اجتماعي ي اقتصادي ومًوٍي مًرد وظر ي محاسبٍ ضريب پراكىص در تًليد مركبات
هاـیطّب

حساهل

حساکتط

هیبًگیي

اًحطاف اسابًساضز

ضطیت پطاکٌص

ػوط ثبؽ ( -)EXIسبل

2

48

16

9/19

0/6

هََّهی ثْطُگیطی اظ تسْیالت ثبًکی ()CRE

0

1

0/83

0/39

0/44

تؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساض ()LAP

1

4

2/17

1/15

0/52

سغح تحػیالت ()EDU

1

16

11/47

10/17

0/88

سي ثبؿساض ()AGE

22

72

39/3

9/71

0/24

هسبحت ثبؽ (ّ -)ACRکابض

500

10000

3000/177

2511/31

0/79

دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظی ()IK

1

4

2/03

0/9

0/44

هأذص :یبكاِّبی پژٍّص

جديل  -2وتايج آزمًن تجسيٍ يارياوس
ضزیق

هاـیط تَضیحی
EDU
LAP
0
0

EXI
0

CRE
0

2

0/06

0

0

3

0/8

0

0

0

4

0

0

0/44

0/06

0/14

5

0/02

0

0/53

0/12

0/01

0/01

6

0/04

0/01

0/02

0/5

0/05

0

0/8

0/06

0/9

0

0/2

0/04

0/01

0

1

7

AGE
0

ACR
0

IK
0

0

0/14

0

0

0/42

0

0

0/02

0/04
0/15

هأذص :یبكاِّبی پژٍّص

جديل  -3وتايج حاصل از برازش الگًي الجيت
ضطیت ضگطسیَى

اًحطاف هؼیبض

دهبضُ t

کطص ٍظًی تجوؼی

ػوط ثبؽ ( -)EXIسبل

0/21

0/07

2/94

0/59

هََّهی ثْطُگیطی اظ تسْیالت ثبًکی ()CRE

1/77

0/81

2/19

0/23

تؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساض ()LAP

-0/41

0/26

-1/58

-0/15

سغح تحػیالت ()EDU

1/48

0/41

3/63

0/77

سي ثبؿساض ()AGE

-0/3

0/06

-4/66

2/02

هسبحت ثبؽ ( -)ACRهاط هطثغ

0/32 × 10-4

0/12 × 10-3

0/26

0/01

دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظی ()IK

1/52

0/49

3/1

0/52

هاـیط تَضیحی

هأذص :یبكاِّبی پژٍّص
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جديل  -4محاسبٍ اثر وُايي الگًي الجيت
اضظش حب ت

اثط ًْبیی

هاـیط تَضیحی
ػوط ثبؽ ( -)EXIسبل

پیَساِ

15/68

0/04

هََّهی ثْطُگیطی اظ تسْیالت ثبًکی ()CRE

هََّهی

1

0/33

تؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساض ()LAP

پیَساِ

2/36

-0/08

سغح تحػیالت ()EDU

ضتجِای

2/82

0/27

سي ثبؿساض ()AGE

پیَساِ

40/16

-0/06

هسبحت ثبؽ (ّ -)ACRکابض

پیَساِ

3230

0/59 × 10-5

هاـیط ضتجِای دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظی ()IK

ضتجِای

2/08

0/28

هأذص :یبكاِّبی پژٍّص

ًَع هاـیط
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