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 چكيده

توانـد    شدگان است، که مـي هاي مختلف بيمه  بر كارآيي استفاده از نهاده    تأثيراز اهداف مهم بيمه     

ساز توسعة روستايي باشد و بـه افـزايش درآمـد و رفـاه کشـاورزان در جوامـع روسـتايي                     زمينه

 توليـد   کـارآيي  بيمة محصوالت زراعي بـر       تأثيرهدف مطالعة حاضر بررسي چگونگي      . مدبينجا

كاران استان  در اين راستا، گندم   . برداران كشاورزي و توسعة اقتصادي جوامع روستايي است         بهره

هـاي مـورد نيـاز، بـا اسـتفاده از               داده. فارس به عنوان جامعة مورد پژوهش در نظر گرفتـه شـد           

صحرايي گرم، و كوهسـتاني     اي، نيمه     دست آمده از سه منطقة اقليمي مديترانه      ي به اطالعات مقطع 

دهنـد، بـه روش          درصد از مناطق آب و هوايي استان فارس را تشكيل مي           ۹۰سرد كه در حدود     

شـده و     كاران بيمه شده و از طريق مصاحبه با گندم      بندي    اي طبقه     اي چندمرحله     گيري خوشه     نمونه

 ۱۶۲برداران واردشده در جمعيت نمونة اين مطالعـه             بهره. دست آمد  به ۱۳۸۴ در سال    نشده،بيمه

پس از انتخاب تابع توليد مناسب، . شود ميشده را شامل  كار بيمه      گندم ۲۴۸نشده و       كار بيمه     گندم

 تـأثير برداران در نواحي اقليمي مورد مطالعه نشـان داد كـه                 بيمه بر توليد بهره    تأثيرنتايج بررسي   

                                                 
 به ترتيب استاد و دانشجوي دكتراي اقتصاد كشاورزي دانشگاه شيراز *
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اي مثبت، در اقليم كوهستاني سـرد منفـي، و در اقلـيم       كاران در اقليم مديترانه   بيمه بر توليد گندم   

توان گفت کـه عملكـرد      با توجه بدين نتايج، مي    . صحرايي گرم تا حدودي منفي بوده است       نيمه

ته و بـه    بيمه در بيشتر مناطق و مزارع مورد مطالعه از نظـر افـزايش توليـد جنبـة تصـادفي داشـ                    

رو، ارتقـاي كـارآيي نظـام       از ايـن  . گذار بستگي داشته است   ي شخصي و مديريتي بيمه    ها  ويژگي

 توسـعة روسـتايي در      فرآينـد آفرينـي در    منظور افزايش توليد و نقـش     بيمة محصوالت زراعي به   

مناطق مختلف به ارائة خدمات ترويجي براي افزايش آگاهي کشاورزان از مزاياي بيمه و نحـوة                

 . ها بستگي داردزايش توليد و كارآيي استفاده از نهادهاف

 )استان(فارس / مطالعة موردي/ توسعة روستايي/ محصوالت زراعي/ بيمه: هاكليدواژه

* * * 
 مقدمه

رو، از ايـن  . گونه جوامع است  جانبة اين   هدف كلي در توسعة روستايي رشد و تعالي همه        

 اهـداف اساسـي در ايـن مسـير بـه شـمار              شناخت نيازهاي مادي و معنوي روسـتاها از       

ها و مسائل اساسـي نظـام اقتصـادي روسـتاها           در اين رابطه، يكي از محدوديت     . رود  مي

هـا  وري اسـتفاده از نهـاده       هاي توليد و در نتيجه، پايين بودن سطح بهره          سنتي بودن شيوه  

 ). ۱۳۸۱پاپلي يزدي و ابراهيمي،(ذكر شده است 

 مناسب براي افزايش توليد از جمله راهبردهـايي اسـت           انتخاب و ترويج راهكارهاي   

در ايـن   . ريزان توسعة روسـتايي و کشـاورزي بـوده اسـت          که همواره مورد توجه برنامه    

ها و حـوادث طبيعـي        بيني پديده   رابطه، ناپايداري طبيعت و ماهيت متغير و غيرقابل پيش        

ليـدات كشـاورزي و   شرايطي خاص را براي اين بخش ايجاد كـرده كـه درنتيجـة آن، تو              

؛ تركمـاني و فلسـفيان،      ۱۳۷۵تركماني،  (قطعيت همراه شده است       آيندة كشاورزان با عدم   

افزون بر آن، مطالعات متعددي مبين ). Torkamani, 2006 و Torkamani, 2005؛ ۱۳۸۳

پاسـت     كشـاورزان كوچـك و خـرده       ويـژه   بـه بـرداران كشـاورزي و        گريزي بهره   مخاطره

اين عوامل موجب شده است كه کشاورزان بـه  ). Torkamani, 2006 و ۱۳۷۵تركماني، (

هاي مختلف و پـذيرش     آنها در کاربرد نهاده   . اتخاذ راهکارهاي مقابله با مخاطره بپردازند     
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کنند، و توليد متوسط و حتي پايين اما مطمئن را بـه            هاي نوين با احتياط عمل مي     فناوري

 و تركمـاني و شـيروانيان،       ۱۳۸۴تركمـاني،   (دهنـد   توليد بيشتر اما نامصمئن تـرجيح مـي       

بار و مهارنشدني درآمد او جبران      با اين همه، چنانچه كشاورز بداند كه اُفت زيان        ). ۱۳۸۲

هايي كه حداكثر توليد و سود را تأمين كند، بيشـتر           خواهد شد، به تخصيص منابع در راه      

ري از سـودآورترين    رو، شـمار بيشـت    ؛ و از ايـن    )۱۳۸۰تركمـاني،  (دهـد   مـي تمايل نشان   

هاي پيشرفته  كند، و به پذيرش فناوري         توليد مي  ‐ با وجود مخاطرة بيشتر    ‐محصوالت را 

 توانـــد ايـــن رونـــد مـــي. مطمـــئن تمايـــل بيشـــتري پيـــدا خواهـــد کـــرد  امـــا نـــا

 بــه افــزايش ارزش افــزودة بخــش كشــاورزي و نيــز كــاهش فقــر در روســتا بينجامــد  

 ).۱۳۶۹هزل، (

 ريـزان كشـورهاي مختلـف بـراي مقابلـه              وستايي و نيز برنامـه    كشاورزان و جوامع ر   

ــه    ــي از برنام ــاورزي طيف ــد در بخــش كش ــر تولي ــاكم ب ــاطرات ح ــا مخ ــار ب ــاي مه  ه

 هـا در مهـار مخـاطره       ها، دخالت دولـت       ازجملة اين برنامه  . اند وجود آورده  مخاطره را به  

 ن در برابــر از طريــق بيمــة محصــوالت كشــاورزي اســت تــا بــا حمايــت از کشــاورزا 

وري آنهـا کمـک کننـد           هاي ناشي از سوانح طبيعي، به حـفظ سطـح درآمـد و بهره          زيان

)Walker and Jodha, 1986 .( مفهوم بيمه در بخش كشاورزي عبارت از تضمين جبران

ها و عوامل بالفعل الزم بـراي عمليـات اقتصـادي در        ها و ستانده      سهمي از خسارات داده   

ليد تـا مصـرف محصـوالت و درمقابـل خطـرات تهديدكننـدة غيرقابـل        فاصلة قبل از تو 

نقـش  . پذير باشـد   بيني احتمال وقوع مخاطرات امكان      پيشگيري است، به شرط آنكه پيش     

اي كه خسارات بالفعـل بـر       بيمه تعديل فشار خسارات ناشي از مخاطرات است، به گونه         

ه در زمـان خـاص وقـوع آن،         يك فرد يا يك گروه، و يا يك مزرعه يا مزارع يك منطقـ             

متمركز نخواهد شد بلكه زيان اقتصادي و اجتماعي خسارات در سـطحي وسـيع توزيـع               

-هاي بيمه از سوي بسياري از افراد جامعه به  تقبل تدريجي بار مالي ناچيز هزينه  . شود  مي
صورت پرداخت حق بيمه از فلج ناگهاني اقتصادي معدودي از آنها جلـوگيري خواهـد               

 نتيجه، بيمه در بخش كشاورزي تضميني بـراي جلـوگيري از ركـود يـا توقـف                  در. کرد
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صـورت      توانـد در ايـن بخـش، بـه        جريان توليدي بوده، داراي سازوكاري است كـه مـي         

 ).۱۳۸۱نيكوئي و تركماني، (گذار عمل کند تأثيراي   وسيله

ي هـا  نظام بيمة محصوالت كشـاورزي در فـراهم کـردن زمينـه            کارآييبدين ترتيب،   

توسعة روستايي به دسترسي به يکي از اهداف اصلي آن يعني افزايش توليد محصـوالت               

در راستاي اين هدف، تاكنون تحقيقـاتي گسـترده در كشـورهاي مختلـف              . وابسته است 

توان به مطالعات احسان، علي، و كوريان   جهان صورت پذيرفته است که از آن جمله، مي        

به عقيدة ايـن محققـان، نقـش اساسـي          . شاره كرد ا) ۱۳۸۰ و   ۱۳۷۷(و تركماني   ) ۱۹۸۲(

هاي تصادفي طبيعي متأثر   پذيري افراد است كه از پديدههاي بيمه تشخيص مخاطره   برنامه

گذار، شده و بيمه    با مشاركت بيمه در اين مخاطرة انفرادي و تقسيم آن ميان بيمه           . شود  مي

ي پرمخـاطره روي    هـا   فعاليـت  بـه    تواننـد  و افراد مي   شود  ميپذير  انتقال مخاطرات امكان  

بـر اسـاس ايـن      . شـود   مي منجر   )۱(بدين ترتيب، بيمه به تحقق شرايط بهينة پارتو       . آورند

قطعيـت      پذيرد كه كل منابع خود را به توليـد در شـرايط عـدم             تصميم، كشاورز منفرد مي   

-انپـذيري نشـ    در واقع، افزايش مخاطره   . گويندمي )۲(تخصيص دهد كه بدان امنيت مالي     
دهندة افزايش در كل محصول انتظاري اسـت کـه بـه افـزايش رفـاه اجتمـاعي خواهـد                    

پذيري به بهبود در تخصـيص منـابع نيـز          همچنين، ممكن است افزايش مخاطره    . انجاميد

شده، نسبت بـه آنهـايي        در نتيجه، بيمة كشاورزي در مورد توليدكنندگان بيمه       . منجر شود 

 .شود ميحصول اند، سبب افزايش م  كه بيمه نشده

 )۳( به بررسي بيمة غالت و بيمة درآمد مزرعه در منطقة ِاوراي(Serrao, 1991)سرائو 

 كـه در    دهـد   مـي نتايج بررسي او براي سطوح مختلف مخـاطره نشـان           . پرتغال پرداخت 

هاي درآمدي گريزي كشاورزان منطقه، طرح پيشنهادي به ثبات در نوسان         صورت مخاطره 

 .دآنها خواهد انجامي

مثابـه  بـه  )۴( به بررسـي بيمـة تعـاوني   (Li, Fu, and Zhang, 1992)لـي، فو، و ژانگ 

 در چين پرداخته و بيمـه را        )۵(روشي بنيادي براي تضمين بيمة روستايي در شهر بائوجيو        

به اعتقاد آنها، بيمـه     . اند  كردهمنزلة جزء اصلي نظام اقتصادي بازار سوسياليستي معرفي         به
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ها، توليد كاالهاي روستايي و پيشـرفت جامعـة روسـتاييان در               خانواده در تقويت واکنش  

 .كند  چين نقشي مهم بازي مي

 اثرات كاهش مخاطره و مخاطرات اخالقـي بيمـة   (Ramaswami, 1993)راماسوامي 

جهت و بزرگي ايـن اثـرات بـه پارامترهـايي از            . دهد  ميكشاورزي را مورد بررسي قرار      

كارگرفتـه شـده    اي توليدكننده، و نوع فناوري به      ترجيحات مخاطره   ، )۶(قبيل قرارداد بيمه  

 كـه هرچنـد، ممکـن      دهد  مينتايـج ايـن بـررسي نشـان     . توسط توليدكننده بستگي دارد   

است بيمة كشاورزي به علـت كاهـش مخاطرة تـوليـد كشـاورزي به افـزايش توليـد از              

منجـر شـود امـا وجـود پديـدة          ) ايمخاطره(ي خطـرزا   ها  فعاليتكـارگيـري  طـريـق به 

ي خطـرزا   ها  فعاليت كه در    شود  ميهايي      مخاطرات اخالقي باعث كاهش استفاده از نهاده      

از ايـن   ) عملكــرد انتظــاري   (شوند و بنـابرايـن، درآمـد انتــظاري           كـار گـرفتـه مـي  به

 . نيز كـاهش خواهد يافتها فعاليت

 به بررسي بيمة كشاورزي و فقر خاك در (Innes and Ardila, 1994)آينس و آرديال 

در اين مطالعه، اثرات بيمة كشاورزي بـر گـزينش   . اند در آمريكا پرداخته   )۷(منطقة آريزونا 

ي مزرعه و نيز تهي و فقير شدن خـاك و محـيط، در صـورت وجـود دو نـوع          ها  فعاليت

 و مخـاطرة    مـدت مدت در مقابـل ميـان     مخاطرة ناشي از درآمدهاي كوتاه    (مخاطرة نسبي   

بر اسـاس نتـايج ايـن مطالعـه، کشـاورزان اغلـب بـراي               . شود  مي، ارزيابي   )ارزش زمين 

 درآمد را ثابـت     ‐نسبت توليد   کنند كه اي استفاده مي      دستيابي به حداكثر محصول از بيمه     

 و در نهايت، به فقـر خـاك         شود  مي محيطي تشديد    )۸(دارد؛ بنابراين، اثرات جنبي       نگه مي 

 کـه  شـود  مـي دارد، باعـث    اي كه ارزش زمـين را ثابـت نگـه مـي              بيمه. شدمنجر خواهد   

 . يابد ميرو، اثرات جنبي محيطي کاهش دست آيد و از اينمحصول كمتري به

 به بررسي عناصر اصلي در بيمة نوين (Baquet and Skees, 1994)باكوئت و اسكيز 

ا بيان وجود دو نوع بيمة در دسـترس         آنها، ب . اند    شده براي كشاورزان آمريكا پرداخته    ارائه

، از برنامـة بيمـة      )هـاي بيمـة خصوصـي          و گزينـه   )۹(برنامة مخاطرة گروهـي   (کشاورزان  

برنامـة مخـاطرة    . انـد     نـام بـرده   » ابزار مديريت بـر كشـاورزان     «مخاطرة گروهي با عنوان     
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هـا بـه    پردازد كه ميزان افت عملكـرد آن          گروهي تنها در صورتي به كشاورزان غرامت مي       

 .تر از يك سطح خاص برسد  پايين

نقش بيمه را تضميني براي جلوگيري از ركود يـا توقـف جريـان              ) ۱۳۷۰(خادم آدم   

به باور او،   . داند  توليدي و در نتيجه، جلوگيري از كاهش توليد محصوالت كشاورزي مي          

ر راستاي  مثابه ابزاري د  هاي مالي خود را از طريق بيمه به       دولت قادر خواهد بود حمايت    

ها را با درجة اولويت اهداف، تركيب اهداف بخش كشاورزي هدايت كند؛ ميزان حمايت

زراعــي   اي آن تطـابق دهـد؛ كشـاورزان را در زمينـة بــه              كشت مطلوب، و توزيع منطقه    

عمـل آورد؛ و در  تشويـق کند؛ از سقوط اقتصادي و اجتماعي كشـاورزان جلـوگيري بـه           

توليد و درآمد كشاورزان و نيز جلوگيري از مهاجرت آنها گام           نتيجه، در راستاي افزايش     

 .بردارد

در تحقيقي به بررسي نقش بيمه در توليد محصول پنبه در گرگـان             ) ۱۳۷۳(فردوسي  

دست آمده از تجزيه و تحليـل كمـي تـابع توليـد             در اين مطالعه، نتايج به    . پرداخته است 

. دار نداشـته اسـت    ع توليـد اثـري معنـي       كه بيمه در انتقال و نيز شـيب تـاب          دهد  مينشان  

اند، بيمه همچنين، به عقيدة او، از آنجا كه كشاورزان با طيفي گسترده از مخاطرات مواجه  

توانـد       و نمـي   دهد  ميبه شكل فعلي آن تنها بخشي از مخاطرة مربوط به توليد را کاهش              

 .داري بر توليد داشته باشد  اثر مثبت معني  به تنهايي

 فنـي و    کـارآيي  بيمـة محصـوالت كشـاورزي بـر          تأثير،  )۱۳۷۵( تركماني   در مطالعة 

بـر  . گريزي كشاورزان منطقة كوار در استان فارس مورد بررسي قرار گرفته است               مخاطره

نشـده      شـده و بيمـه      هاي فني در دو گـروه بيمـه           کارآيياساس نتايج اين مطالعه، ميانگين      

 . ه است درصد برآورد شد۰۹/۶۵ و ۰۸/۷۳ترتيب   به

، با در نظر گرفتن محصول گندم، بـه بررسـي وجـود دو              )۱۳۸۱(نيكويي و تركماني    

آور براي بيمة اين محصول در استان فـارس در          پديدة مخاطرات اخالقي و انتخاب زيان     

گرفتـه در ايـن     بر اسـاس تجزيـه و تحليـل صـورت         . اند پرداخته ۱۳۷۵‐۷۶سال زراعي   

کاران در اقلـيم كوهسـتاني      رد بيمة گندم بر توليد گندم     توان نتايج منفي عملك   مطالعه، مي 
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صحرايي گرم استان فارس را بـه       سرد و نتيجة تا حدودي منفي عملكرد آن در اقليم نيمه          

حاكميت پديدة مخاطرات اخالقي در بيمة محصول گندم در اين دو ناحية اقليمي نسبت              

اي را ناشي از        دم در اقليم مديترانه   توان نتيجة مثبت عملكرد بيمة گن         افزون بر آن، مي   . داد

 .عدم حاكميت پديدة يادشده در اين ناحيه دانست

 ۴۱۶آمده از يك نمونة آماري شـامل        دست، با گردآوري اطالعات به    )۱۳۸۲(نيكويي  

نتايج اين بررسـي نشـان   . شده، به بررسي نظرات آنها پرداخت       كار و چغندركار بيمه    گندم

صـورت  بـه   هاي كشاورزي و بيمة اجباري    وام پرداختي در بانك   توان از ابزار    داد كه مي  

ابزاري براي توسعة سطح پوشش بيمه كمك گرفت؛ و نيز بـا ارائـة خـدمات ماشـيني و                   

هاي قند، شيوة پوشش بيمة اجباري گروهـي محصـول چغنـدر            ها از سوي كارخانه   نهاده

ي مثبـت   تـأثير شده    ن بيمه كاراقند بر تغيير فناوري كشاورزي چغندركاران نسبت به گندم        

 .داشته است

ايران از جمله كشورهايي است كه در حـال حاضـر، طرح بيمة زراعي را در مقيـاس              

، قـانـون بيمة محصوالت كشـاورزي در مجلـس شـوراي    ۱۳۶۲در . كنـد    ملي اجـرا مـي  

در اين قانون، باال بردن سطح      ). ۱۳۶۲مجلس شوراي اسالمي،  (اسالمي به تصويب رسيد     

آمد كشاورزان در رأس اهداف بيمه قرار دارد و كاستن از عدم تعادل درآمد در بخش                در

ي اقتصـاد، از اهميـت بسـيار برخـوردار اسـت            هـا   بخـش كشاورزي، در مقايسه با ساير      

 ). ۱۳۷۳جابري، (

در اين راستا، هدف خاص مطالعة حاضر كه در زمينة نتايج کاربست بيمـة محصـول                

رت موردي انجام شده است، بررسي نقش بيمـه در توسـعة   گندم در استان فارس به صو    

 .هاي درآمدي و افزايش توليد کشاورزان استروستايي از طريق كاهش نوسان
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 ها روشمواد و 

از    در ايـن رابطـه، پـس   .  استفاده شده اسـت  )۱۰(در اين مطالعه، از روش تحقيق پيمايشي      

 )۱۱(پس، با انجام يك مطالعة راهنمـا      س. تعيين جامعة مورد مطالعه، حجم نمونه تعيين شد       

و تجزيه و تحليل نتايج آن و نيز اصالحات الزم در ابزار سنجش، گـردآوري اطالعـات                 

ــق   ــت؛ و از طري ــه صــورت گرف ــا روشدر جمعيــت نمون ــورد نظــر، اطالعــات ه ي م

شـده    كار بيمه     در اين نطالعه، كشاورزان گندم    . تجزيه و تحليل شد     ۱۳۸۴آمده در     دست  به

انـد؛ و پـس از          عنوان جامعة مورد پژوهش در نظر گرفته شده       نشدة استان فارس به   يمهو ب 

گيـري    كاران واردشـده در نمونـه  گيري، آن دسته از گندم  انجام محاسبات مربوط به نمونه    

ي اسـتان  هـا  شهرسـتان بندي منـاطق و  اقليم. جمعيت نمونة مورد مطالعه را تشكيل دادند    

بـر  . گيري در اين پژوهش بوده است         مبناي نمونه ) ۱۳۷۴(ياتي  فارس بر اساس مطالعة ح    

 خشـك و    صـحرايي نيمـه هـاي   اين اساس، استان فارس به پنج اقليم مختلف شامل اقليم         

اي و كوهسـتاني سـرد، صـحرايي خشـك و گـرم، و                  اي، تركيب مديترانـه       گرم، مديترانه 

از آنجـا كـه سـه نـوع اقلـيم           . صحرايي گرم تقسيم شده اسـت         اي و نيمه      تركيب مديترانه 

 درصد از نواحي ايـن اسـتان را         ۹۰اي، و كوهستاني سرد بيش از           صحرايي گرم، مديترانه  

 تنوع آب و هوايي روي پارامترهاي مـورد         تأثير و تأکيد مطالعة حاضر بر       دهد  ميتشكيل  

صـورت  سنجش بوده است، در هر يك از سه منطقة اقليمـي يادشـده، دو شهرسـتان بـه                 

فسا و فيروزآباد در اقليم صحرايي گرم، شـيراز         : اند از اند که عبارت   انتخاب شده  تصادفي

 .اي، و اقليد و آباده در اقليم كوهستاني سرد  و كوار در اقليم مديترانه

بنـدي      اي طبقـه      اي چندمرحلـه      گيري خوشه     بدين ترتيب، در اين مطالعه، روش نمونه      

بندي جامعة آماري مورد نظر بر اساس        نخست، طبقه  رو،از اين . کار رفته است   به )۱۲(شده

صـورت  هـايي بـه    سپس، در مرحلة اول، ، انتخـاب خوشـه  . شد تنوع آب و هوايي انجام    

در . باشـند   شـده مـي  ي انتخابها شهرستانتصادفي از ميان طبقات انجام گرفت که همان     

نتخـاب شـدند كـه    صـورت تصـادفي ا  ، تعدادي روستا به   ها  شهرستانمرحلة بعد، در اين     

 ۱۵ روستا در فسا، ۲۵ روستا در فيروزآباد، ۹: اند ازشمار روستاهاي هر شهرستان عبارت  
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در ايـن   .  روسـتا در اقليـد     ۱۰آبـاده، و         روستا در    ۸ روستا در كوار،     ۱۶روستا در شيراز،    

صـورت تصـادفي    روستاها، بر اساس اندازة جمعيت واردشده در نمونه، کشـاورزاني بـه           

 . گيري از آنها صورت گرفت   شدند و نمونهانتخاب

. گرفتـه شـد       آوري اطالعات، از روش مصاحبة حضوري و پرسشنامه بهره            براي جمع 

ترتيب از  صحرايي گرم، و كوهستاني سرد، به         اي، نيمه     هاي مديترانه بدين ترتيب، در اقليم   

شده اطالعات مورد نياز      يمهكار ب      گندم ۹۵، و   ۸۵،  ۶۸نشده و       كار بيمه     گندم  ۵۶، و ۲۰،  ۸۶

 .جمع آوري شد

هاي مختلف كشاورزي، تخمين تابع توليد           نهاده کارآيي بيمه بر    تأثيرمنظور بررسي   به

تواند به دو صورت روي تابع توليد   بيمه مي. نشده انجام گرفت     شده و بيمه    هاي بيمه     گروه

 بـه مـوازات منحنـي توليـد         شـدگان     يكي، انتقـال منحنـي توليـد بيمـه        :  داشته باشد  تأثير

نشدگان و ديگري، از طريق توليد نهايي عوامل توليد كه باعث تغييـر شـيب منحنـي       بيمه

براي تخمين تابع توليد، با توجه به تعداد زياد متغيرها، تنها دو مدل تـابع               . شود  ميتوليد  

) )۱۴(داگـالس       ‐ كـاب (و لگـاريتمي    ) )۱۳(ترانسندنتال(توليد متعالي     هاي   توليد شامل تابع  

 :صورت زير استمورد آزمون قرار گرفت، كه شكل عمومي اين دو مدل به

LnYj= b
°
+∑bi Ln(Xij) + ∑∑dki D۱ Ln (Xij) + d۱D۱+ ∑erErj+ εj   )۱(  

LnYj=b
°
+∑bi Ln(Xij)+∑∑dki D۱Ln (Xij)+d۱D۱+∑Ci Xij+∑∑Cki D۱Xij+ 

∑erErj + εj                      )۲(  

i = ۱, ... , m          k = ۱, ... , m′         r = ۱, ... , m″ 

در اين  . دهد  مي مدل متعـالـي تابع توليد را نشان        ۲ مدل لگاريتمـي و رابطة      ۱رابطـة  

ـــع ــا، تـاب ــي  Xijه ـــي حقيق ـــر تـوضيح ــد i متغي ــواني،  j ام در واح ــود حي ــامل ك  ش

، هزينـة آبيـاري، كـارگر       كارگرخانوادگي، كود شيميايي نيتراتـه، كـود شـيميايي فسـفاته          

 متغير مجـازي بيمه،    ۱Dهمچنين،  . آالت، سموم، بذر و اندازة زمين است          روزمزد، ماشين 

Erj         و   ها  شهرستان متغير مجازي براي تفكيك اثرات Yj    ميـزان تـوليـد ( متغـير وابسـته (

 ام و    jواحـد  
°

b   ، bi   ، dki   ، ۱d   ، Ci   ، Cki   و ،er         تخمـين زده    ضـرايبـي اســت كـه بايـد
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- نشـان ۱dدهندة اثر متغير مجازي بيمه بر شيب تابـع تـوليـد و            نشان dkiضرايـب  . شود

جــزء    εj همچنـين، . دهنـدة اثـر متغير مجـازي بيمه بر مقدار ثابت تابع توليــد اســت  

 تعـداد متغيرهـاي توضـيحي    ″m و ′m تعداد متغيرهـاي توضـيحي حقيقـي، و         mخطـا،  

نشـدگان، كـه در هـر يـك از              شدگان و بيمه      رآورد تابع توليد بيمه   پس از ب  . مجازي است 

وهوايي موردنظر به دو شكل يادشده و بـا اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات       مناطق آب 

 حـداقل مربعـات     F انجام گرفت، براي انتخاب مدل برتر، از آزمـون           )OLS()۱۵(معمولي  

 :شرح رابطة زير استفاده شدمقيد به

)۳(                                                       
)(/)(
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ــه،  ــن رابط uRدر اي
۲R و R

۲Rــه ــادير   ب ــانگر مق ــب نماي ــه۲Rترتي ــده از  دســت ب آم

پــارامترهاي  تعـداد    K تعداد مشـاهـدات،  N. باشند     مي ۱ و   ۲هاي  هاي رابطه     رگـرسيـون

در . ون نامقيـد اسـت    رسيشده در رگ   ي اضافه  متغيرها mو  ) ۲رابـطة  (د  رگـرسيون نامقي 

 باشـد، مـدل     تـر   بزرگ جدول   F از   N-K و   m محاسباتي با درجات آزادي      Fصورتي كه   

 .شود ميپذيرفته ) متعالي(نامقـيد 

 بيمـه بـر توليـد، از آزمـون تغييـر       تـأثير منظـور بررسـي     پس از انتخاب مدل برتر، به     

-در اين آزمون، با به    ). ۱۳۷۴درخشان،  (شد  كمك متغيرهاي مجازي استفاده         ساختاري به 
ي مقيد و نامقيد، از طريـق آمـارة         ها  مدلدست آوردن مجموع مربعات جملة پسماند در        

ي مقيد و نامقيد، فرضيات مختلـف       ها  مدل ، براي بررسي تفاوت ساختاري بين        Fآزمون  

 هـاي  عي مقيـد بـراي هـر يـك از تـاب           هـا   مـدل شـکل كلـي     . گيرند        مورد آزمون قرار مي   

در ) نشـده     شده و بيمه    بيمه(كاران      داگالس و يا متعالي انتخابي، كه براي كلية گندم         ـ     كاب

 :هاي زير استصورت رابطهوهوايي برآورد شده، به  هر منطقة آب

LnYj = b
°
 +∑bi Ln(Xij) + ∑erErj +εj                                            )۴(  

LnYj = b
°
 + ∑bi Ln(Xij) + ∑erErj + ∑Ci Xij + εj                          )۵(  
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باشـند كـه     داگالس و متعالي مي   ـ  هاي كابترتيب شکل كلي تابع به۵ و ۴معادالت 

ي نامقيد بـراي بررسـي      ها  مدلشکل كلي   . اند    تر تعريف شده  متغيرها و ضرايب آنها پيش    

 :اند ازهاي زير عبارت  هر يك از فرضيه

دار     بـرداران معنـي        اثر بيمه بر متغير عرض از مبدأ و يا انتقال تابع توليـد بهـره               ‐ الف

ترتيـب  داگالس و متعـالي نامقيـد بـه    ـ      هاي كابدر اين صورت، شکل كلي تابع. است

 .باشد   مي۷ و ۶هاي  رابطه

LnYj = b
°
 +∑bi Ln(Xij) + d1D1+ ∑erErj +εj                                 )۶(  

LnYj = b
°
 + ∑bi Ln(Xij) +d1D1  +∑Ci Xij + ∑erErj + εj              )۷(  

 . دار اسـت      بـرداران معنـي       هاي توليد و يا توليد نهايي بهـره        اثر بيمه بر شيب تابع     ‐ب

ترتيـب،  داگـالس و ترانسـندنتال نامقيـد بـه        ـ   هاي كاب در اين صورت، شکل كلي تابع     

 .باشد   مي۹ و ۸هاي  رابطه

LnYj = b
°
 +∑bi Ln(Xij) + ∑∑dki D۱ Ln (Xij) + ∑erErj + εj     )۸(  

LnYj = b
°
+ ∑bi Ln (Xij) + ∑∑dki D۱ Ln (Xij) + ∑Ci Xij 

+ ∑∑CkiD۱Xij + ∑erErj + εj                                              )۹(  
 بـه قـرار زيـر       ي نامقيد بر مدل مقيد    ها  مدلبراي بررسي برتري هر يك از         Fآزمون  

 ).۱۳۸۴تركماني، (است 

)/(
*)(/)(

KNRss
KKRssRssF
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=                                                         )۱۰(  

تـرتيب نمايانگر مجموع مربعات جملة پسماند       بـه RssRو  RssUR  در ايـن رابطـه،  

ترتيـب تعـداد     به *Kو    K تعداد مشاهدات، و   Nي نامقيد و مقيد،     ها  مدلدست آمده از    به

 محاسباتي با درجـات    Fدر صورتي كه    . د و مقيد است   هاي نامقي ترها در رگرسيون  پـارام

 باشد، مدل نامقـيد بر مدل مقيد برتـري دارد  تر بزرگ جـدول F از  N-K و   *K-Kآزادي  

دار     معني) فرضية ب (و يا شيب تابع توليد      ) فرضية الف ( بيمه بر انتقال تابع توليد       تأثيرو  

 .اند برآورد شدهSPSSWINافزار هاي باال با استفاده از بستة نرمهمة رابطه. است



  جواد تركماني، عليرضا نيكويي ۲۶

 
 نتايج 

وهوايي يادشـده بـه     كاران در هر يك از سه منطقة آب       هاي توليد گندم  پس از برآورد تابع   

 اسـتفاده  F و متعالي، براي انتخاب مدل برتـر، از آزمـون   كاب ـ داگالس ي ها مدلشكل 

.  نشـان داده شـده اسـت       ۱وهوايي در جـدول         ر هر يك از مناطق آب     نتايج آزمون د  . شد

داگالس و متعالي براي         ‐هاي توليد كاب   براي مقايسة تابع   Fبراساس اين جدول، آزمون     

. باشـد     دار نمـي      گانة مورد مطالعه از نظر آمـاري معنـي            كاران در هريك از مناطق سه         گندم

شـد، بـه دليـل مزيـت        دار مشاهده نمي       تفاوتي معني  بنابراين، از آنجا که بين اين دو مدل       

 بيمه بـر  تأثيرهاي توليد براي بررسي   داگالس در راحتي محاسبة كشش   ـ  تابع مدل كاب

 . شد  تر در اين مطالعه انتخاب  عنوان مدل مناسبشيب تابع توليد، اين مدل به
 

 وهوايي    آب جهت انتخاب مدل مناسب در هر يك از مناطقFآزمون   ‐۱جدول 

 براي محصول گندم

 مناطق

 وهواييآب
R
۲R UR

۲RN k m 
F 

محاسباتي

F 

جدول

رد يا پذيرش 

فرضية 
°

 H 

پذيرش فرضيه ۶۸/۱* ۴۸۲/۱ ۴۰۱۹ ۱۵۴ ۷۳۵/۰ ۶۹۲/۰ اي  مديترانه

پذيرش فرضيه ۷۳/۱* ۳۳۷/۰ ۴۰۱۹ ۱۰۵ ۷۹۷/۰ ۷۷۷/۰ صحرايي گرم  نيمه

پذيرش فرضيه ۶۷/۱* ۰۳۰/۱ ۴۰۱۹ ۱۵۱ ۶۹۳/۰ ۶۳۹/۰ كوهستاني سرد

R
۲R =۲R  داگالس؛  ‐ مدل مقيد، يعني تابع كابUR

۲R= ۲R   مدل نامقيد، يعني تـابع متعـالي؛ N =  تعـداد

 ؛   شـده در رگرسـيون نامقيـد      متغيرهـاي اضـافه   = mتعداد پارامترهاي رگرسـيون نامقيـد؛       = kمشاهدات؛  

 . درصد۵داري   سطح معني= *

 سيهاي مورد برر داده: مأخذ

كاران منطقـة اقليمـي   داگالس مقيد و نامقيد گندمهاي توليد كاب ـ  نتايج برآورد تابع

طـور كلـي،     بيمه بر عرض از مبدأ و شيب تابع توليد و بـه            تأثيراي براي بررسي        مديترانه

 كـه كليـة   دهـد  مـي  نشـان  Fآمـارة  .  آمـده اسـت   ۲ بيمه بر توليد در جدول       تأثيربررسي  

دارنـد؛ يعنـي، فرضـية            آماري درسطح كمتر از يك درصد معنـي        ها از نظر      رگرسيون
°

H ،



 ۲۷ وسعه روستايينقش بيمة محصوالت زراعي در ت

 
 كـه   دهـد   مينشان   ۲R مقدار. مبتني بر صفر بودن كلية ضرايب برآورد شده، مردود است         

 درصد از تغييرات متغيـر وابسـته از طريـق    ۵۸ و   ۶۷،  ۶۹ترتيب   به ۳ و   ۲،  ۱ي  ها  مدلدر  

 .شود ميمتغيرهاي مستقل توضيح داده 

ي مقيد و نامقيد، از آزمون تغيير  ها  مدللعه، براي بررسي تفاوت ساختاري      در اين مطا  

، ۱۰بدين ترتيب، با اسـتفاده از رابطـة         . ساختاري به كمك متغيرهاي مجازي استفاده شد      

، كـه   )۲مـدل   (و مدل مقيد بدون متغير مجازي بيمه        ) ۱مدل  (اي ميان مدل نامقيد     مقايسه

 :دست آمد ه است، صورت گرفت و نتايج زير به آمد۲نتايج برآورد آنها در جدول 
*۵۱۶/۴) = ۱۳۳/۱(F۹۲/۳        محاسباتي) = ۰۵/۰ ()۱۳۳/۱=α( F جدول  

 تـر   بـزرگ  درصد   ۵ يدار     جدول در سطح معني    F محاسباتي از    Fبدين ترتيب، چون    

دأ اي بر عرض از مب        است، مدل نامقيد بر مدل مقيد برتري دارد و بيمه در منطقة مديترانه            

و مـدل مقيـد     ) ۱مدل  (همچنين، از مقايسة مدل نامقيد      . كاران مؤثر است      تابع توليد گندم  

 :دست آمده استنتايج زير به) ۳مدل (بدون متغير مجازي مؤثر بر شيب 
**۷۳۵/۲) = ۱۳۳/۹(F۵۶/۲        محاسباتي) = ۰۱/۰ ()۱۳۳/۹=α( F جدول  

تـوان    بنـابراين، مـي  . كاران نيز مؤثر بوده است  كه در نتيجه، بيمه بر شيب تابع توليد گندم        

ها در مدل نامقيد پايـدار و بيمـه،             گفت كه متغيرهاي مجازي عرض از مبدأ بيمه و شيب         

كـاران بـه سـمت بـاال و هـم بـه تغييـر شـيب تـابع توليـد                        هم به انتقال تابع توليد گندم     

 متقابـل   تأثيردهندة   شدة نشان  دار    با توجه به منفي بودن همة متغيرهاي معني       . اند انجاميده

 با توجـه ‐توان گفت كه شيب تـابع تـوليـد  بيمه و عوامل توليد در تابع توليد نامقيد، مي   

رو، در ايـن منطقـه، تـابع         درصد كم شده است؛ و از اين       ۷/۶۱ ‐بـه مجموع اين ضرايب   

ب تـابع توليـد بـه        واحد به سمت باال انتقال يافته و شي        ۴۸۶/۶كاران به اندازة    توليد گندم 

 يك واحد افزايش نهاده بر افـزايش توليـد          تأثير درصد كم شده است؛ يعني،       ۷/۶۱اندازة  

 تـأثير بنابراين، در مجموع، با وجود      . نشدگان است  درصد كمتر از بيمه    ۷/۶۱ شدگانبيمه

 ايـن   كاران در  مثبت بيمه بر توليد گندم     تأثيرمنفي بيمه بر شيب تابع توليد، انتقال تابع از          

 .کندناحيه حکايت مي



  جواد تركماني، عليرضا نيكويي ۲۸

 
 مطالعهن موردكارا   مقيد و نامقيد گندمداگالس ـ كابهاي توليد  نتايج برآورد تابع‐۲جدول

 اي  در منطقة اقليمي مديترانه

 مدل
)۱(  

 نامقيد

)۲(  
مقيد بدون متغير 
 مجازي عرض 
 از مبدأ بيمه

)۳(  
مقيد بدون متغير 
 مجازي بيمة مؤثر

  بر شيب

 T ضريب T ضريب T بضري متغير شرح

 ‐ ‐ ۱LnX ‐ ‐ ۰۰۹/۰ *۶۸۳/۱لگاريتم کود حيواني

لگاريتم کارگر 
‐۲LnX ۰۲۰/۰‐ **۸۵۳/۲‐۰۱۹/۰‐ **۵۳۵/۲‐۰۱۵/۰‐**۳۱۶/۲ خانوادگي

 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐۳LnX ۰۳۳/۰‐ *۷۹۹/۱لگاريتم کود نيتراته

 ‐ ‐‐۴LnX ۰۲۰/۰‐ *۸۳۵/۱‐ ۰۲۰/۰‐ * ۷۵۶/۱لگاريتم کود فسفاته

 ‐ ‐۵LnX ۰۱۹/۰ *۹۰۳/۱ ۰۲۱/۰ * ۰۱۵/۲آبياري تم هزينةلگاري

لگاريتم هزينة 
 ۷LnX ۶۴۲/۰ **۰۰۱/۶ ۴۱۷/۰ **۹۲۱/۳۳۱۸/۰ **۹۴۸/۳ آالت ماشين

مجازي بيمه در 
 ‐ ‐‐11LnXD۰۱۰/۰‐ *۷۵۰/۱‐ ۰۱۶/۰‐ *۹۵۴/۱لگاريتم کود حيواني

مجازي بيمه در 
 ‐ ‐‐71LnXD۵۹۰/۰‐ **۷۸۵/۳‐۲۷۰/۰‐ *۱۶۵/۲آالتلگاريتم ماشين

مجازي بيمه در 
 ‐ ‐‐81LnXD۰۱۷/۰‐ **۵۸۰/۲‐۰۱۶/۰‐ **۴۰۲/۲ لگاريتم سموم

مجازي بيمه در 
 ‐ ‐91LnXD‐ ‐ ۳۰۷/۰ **۲۳۸/۲ لگاريتم بذر

 ‐ ‐ ‐ ‐ ۱D ۴۸۶/۶ **۸۳۰/۳ مجازي بيمه

زي اثر منطقه مجا
 E ۰,۲۲۷ **۲۶۷/۴ ۲۲۰/۰ **۶۹۴/۳۲۵۳/۰ **۹۴۵/۴ )شهرستان(

۴۶۶/۱۰** ۹۰۷/۶۸۸۸/۸** ۸۶۰/۷ ۲۱۴/۵** ۷۸۲/۵ ضريب ثابت

R  ۲  ۶۹۲/۰  ۶۷۲/۰  ۵۸۰/۰  
2

R  ۶۷۲/۰  ۶۵۱/۰  ۵۷۴/۰  

RSS ۷۸۰/۱۱  ۱۸۱/۱۲  ۹۶۲/۱۳  

F **۹۴۸/۳۵ **۷۸۰/۳۲ **۲۶۰/۱۰۴ 

D.W. ۰۱۷/۲  ۹۶۵/۱  ۹۷۱/۱  

  درصد۱ و ۵داري ترتيب سطوح معنيبه: ** و * 

 هاي مورد بررسي  داده: مأخذ 



 ۲۹ وسعه روستايينقش بيمة محصوالت زراعي در ت

 
كـاران     مقيـد و نامقيـد گنـدم   كاب ـ داگـالس  ، نتايج برآورد توابع توليد ۳در جدول 

ها از       كه همة رگرسيون   دهد  مي نشان   Fآمارة  . صحرايي گرم آمده است   منطقة اقليمي نيمه  

 بيـانگر آن اسـت كـه در    ۲Rدارند و مقدار    كمتر از يك درصد معني    نظر آماري در سطح     

 درصـد از تغييـرات متغيـر وابسـته از     ۵/۵۹ و ۷/۷۷، ۷/۷۷ترتيـب  ، به۳ و  ۲،  ۱ي  ها  مدل

 . شود ميطريق متغيرهاي مستقل توضيح داده 

) ۲مدل(و مقيد بدون متغير مجازي عرض از مبدأ         ) ۱مدل(ي نامقيد   ها  مدلاز مقايسة   

 :دست آمده استيق آزمون تغيير ساختاري، نتايج زير بهاز طر

۰۰۰۲/۰) = ۸۴/۱(F۹۶/۳        محاسباتي) = ۰۵/۰ ()۸۴/۱=α (F جدول  

همچنـين،  . كه در نتيجه، بيمه به تغيير عرض از مبدأ تابع توليـد منجـر نشـده اسـت                 

نشـان داده  ) ۳مدل(ها   و مدل نامقيد بدون متغير مجازي شيب   ) ۱مدل  (مقايسة مدل مقيد    

 :است كه
**۲۳۷/۳) = ۸۴/۹(F۶۴/۲        محاسباتي) = ۰۱/۰ ()۸۴/۹=α( F جدول  

دار و بيمـه بـه تغييـر شـيب تـابع توليـد                   درصـد معنـي    ۱يعني، اين آزمون در سطح      

بدين ترتيب، پايداري متغيرهاي مجازي مؤثر بر شيب تـابع توليـد تأييـد              . انجاميده است 

از آنجا کـه    . رود  ميشمار  كاران اين ناحيه مدل برتر به      گندم  براي توليد  ۲ و مدل    شود  مي

 متقابل بيمه و عوامل     تأثيردهندة  دار شدة نشان      در اين مدل، همة ضرايب متغيرهاي معني      

 با توجه بـه مجمـوع ايـن         ‐توان گفت كه شيب تابع توليد         توليد عالمت منفي دارند، مي    

رو، در اين ناحيه، بيمه موجب انتقال       ايناز  .  درصد از طريق كم شده است      ۸/۵ ‐ضرايب

هـا بـر         افـزايش نهـاده    تأثيرتابع توليد نشده اما شيب تابع توليد را كم كرده است؛ يعني،             

اين، بنـابر . نشدگان است  كمتر از بيمه   ) درصد ۸/۵برابر  (شدگان به مقدار كمي         توليد بيمه 

 . منفي داشته استرتأثيدر مجموع، بيمه تاحدودي بر توليد گندم اين ناحيه 



  جواد تركماني، عليرضا نيكويي ۳۰

 
 كاران مورد مطالعه  داگالس مقيد و نامقيد گندم‐هاي توليد كاب نتايج برآورد تابع‐۳جدول 

 صحرايي گرمدر منطقة اقليمي نيمه

 مدل
)۱(  

 نامقيد

)۲(  

مقيد بدون متغير 

مجازي عرض از 

 مبدأ بيمه

)۳(  

مقيد بدون متغير 

مجازي بيمة مؤثر 

 بر شيب

 T ضريب T ريبض T ضريب متغير شرح

 ‐ ‐ ۱LnX ۰۰۸/۰ * ۸۶۳/۱ ۰۰۸/۰ * ۸۶۳/۱ لگاريتم کود حيواني

لگاريتم کارگر 

 ‐ ‐ ‐۲LnX ۰۰۸/۰‐*۰۲۸/۲‐ ۰۰۸/۰‐*۰۲۸/۲ خانوادگي

۳LnX ۱۹۸/۰ **۶۷۶/۲ ۱۹۸/۰ **۶۷۶/۲ ۱۳۳/۰ *۷۸۱/۱ لگاريتم کود فسفاته

لگاريتم هزينة 

 ‐ ‐‐۴LnX ۰۴۴/۰‐**۵۶۵/۴‐۰۴۴/۰‐**۵۶۵/۴ آبياري

لگاريتم کارگر 

 ‐ ‐ ۶LnX ۰۳۸/۰ **۲۶۱/۴ ۰۳۸/۰ **۲۶۱/۴ روزمزد

مجازي بيمه 

 ‐ ‐ ‐11LnXD۰۰۸/۰‐*۶۹۵/۱‐ ۰۰۸/۰‐*۶۹۵/۱ لگاريتم کود حيواني

مجازي بيمه لگاريتم 

 ‐ ‐ 51LnXD۰۵۰/۰‐**۳۳۸/۴ ۰۵۰/۰‐**۳۳۸/۴ هزينة آبياري

منطقه مجازي اثر 

)شهرستان(  E ۳۳۱/۰ **۰۲۶/۷ ۳۳۱/۰ **۰۲۶/۷ ۲۷۵/۰ **۴۹۸/۶

۵۶۱/۱۵** ۲۱۲/۱۵۹۵۸/۱۰**۲۱۲/۱۵۵۲۸/۱۰**۵۲۸/۱۰ ضريب ثابت

R  ۲  ۷۷۷/۰  ۷۷۷/۰  ۵۹۵/۰  

2
R  ۷۶۱/۰  ۷۶۱/۰  ۵۹۱/۰  

RSS ۴۴۵/۳  ۴۴۵/۳  ۶۴۰/۴  

F **۲۸۲/۴۸ **۲۸۲/۴۸ **۳۲۱/۱۵۱ 

D.W. ۸۹۳/۱  ۸۹۳/۱  ۸۷۴/۱  

  درصد۱ و ۵داري ترتيب سطوح معنيبه: **   و*

  هاي مورد بررسي  داده: مأخذ



 ۳۱ وسعه روستايينقش بيمة محصوالت زراعي در ت

 
كاران منطقة اقليمي كوهسـتاني سـرد           هاي توليد مقيد و نامقيد گندم     نتايج برآورد تابع  

هـا از نظـر آمـاري در       كه همـة رگرسـيون   دهد  مي نشان   Fآمارة  .  آمده است  ۴در جدول   

، ۳ و   ۲،  ۱ي  ها  مدل كه در    دهد  مي نشان   ۲Rدارند و مقدار        سطح كمتر از يك درصد معني     

 درصد از تغييرات متغير وابسته از طريـق متغيرهـاي مسـتقل             ۸/۴۵ و   ۵/۶۰،  ۶۴ترتيب  به

  .شود ميتوضيح داده 

و مدل مقيد بدون متغير مجـازي عـرض از مبـدأ            ) ۱مدل(با آزمون نتايج مدل نامقيد      

 :گيريم كه  ، نتيجه مي)۲مدل (
*۷۵۶/۵) = ۱۳۰/۱(F۹۲/۳        محاسباتي) = ۰۵/۰ ()۱۳۰/۱=α( F جدول  

يعني، آزمون تغيير ساختاري براي تشخيص پايداري متغيـر مجـازي عـرض از مبـدأ             

 . دار و بيمه بر عرض از مبدأ تابع توليد مؤثر است   درصد معني۵بيمه در سطح 

ل مقيـد بـدون متغيـر       و مـد  ) ۱مـدل   (همچنين، آزمون تغيير ساختاري مـدل نامقيـد         

دار    جـدول در سـطح معنـي      F محاسباتي از    F كه   دهد  مينشان  ) ۳مدل  (ها      مجازي شيب 

 :تر است، يعني درصد كوچك۱۰

۵۳۷/۱) = ۱۳۰/۹(F۶۵/۱        محاسباتي) = ۱۰/۰ ()۱۳۰/۹=α( F جدول  

بـوده،  ها در تابع توليـد نامقيـد پايـدار ن     بدين ترتيب، متغيرهاي مجازي مؤثر بر شيب     

بنابراين، با توجه به عالمت متغير مجـازي بيمـه در           . بيمه بر شيب تابع توليد مؤثر نيست      

گيريم كه در اين منطقه، بيمه به انتقال تابع توليد به سمت پايين منجر            اين مدل، نتيجه مي   

 . منفي داشته استتأثيرشده و بر توليد 
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كاران مورد    مقيد و نامقيد گندمگالسكاب ـ داهاي توليد  نتايج برآورد تابع‐۴جدول 

 مطالعه در منطقة اقليمي كوهستاني سرد

 مدل
)۱(  

 نامقيد

)۲(  

مقيد بدون متغير 

مجازي عرض از 

 مبدأ بيمه

)۳(  

مقيد بدون متغير 

مجازي بيمة مؤثر 

 بر شيب

 T ضريب T ضريب T ضريب متغير شرح
لگاريتم کارگر 
 ‐ ‐۲LnX ‐ ‐ ۰۲۳/۰ **۵۱۸/۳ خانوادگي

۵LnX ‐ ‐ ‐ ‐ ۰۱۵/۰ **۸۸۹/۲ لگاريتم هزينة آبياري

آالتلگاريتم ماشين  ۷LnX ۱۶۱/۰ *۰۹۷/۲ ۱۸۲/۰ **۳۰۳/۲۱۵۱/۰ *۹۰۶/۱

۸LnX ۰۰۶/۰ *۱۹۵/۲ ۰۰۸/۰ **۸۹۱/۲۰۰۷/۰ **۳۶۸/۲ لگاريتم سموم

‐۹LnX ۵۶۴/۰‐**۰۱۴/۴‐۳۹۷/۰‐**۹۳۲/۲‐۳۷۹/۰‐**۸۰۷/۲ لگاريتم بذر

ازة لگاريتم بذر اند
 ‐ ‐ ‐ ‐ ۱۰LnX ۰۶۴/۰ **۳۵۵/۲ زمين

مجازي لگاريتم کارگر 
 ‐ ‐‐21LnXD‐ ‐ ۰۲۹/۰‐**۹۴۲/۳ خانوادگي

مجازي لگاريتم هزينة 
 ‐ ‐51LnXD۰۳۴/۰ **۴۸۰/۴ ۰۲۴/۰ **۸۲۰/۳ آبياري

 ‐ ‐ ‐ ‐‐۱D ۳۶۳/۰‐**۵۱۴/۴ مجازي بيمه

۳۱۵/۹**۰۰۶/۹۹۶۰/۱۳**۲۰۸/۱۰۷۶۲/۱۳**۶۹۷/۱۵ ضريب ثابت

R  ۲  ۶۳۹/۰  ۶۰۵/۰  ۴۵۸/۰  

2
R  ۶۲۶/۰  ۵۹۱/۰  ۴۴۷/۰  

RSS ۵۵۹/۸  ۹۳۸/۸  ۴۷۰/۹  

F **۳۳۲/۵۱ **۴۱۸/۴۴ **۴۰۶/۴۱ 

D.W. ۸۳۳/۱  ۹۰۶/۱  ۸۷۸/۱  

  درصد۱ و ۵داري ترتيب سطوح معنيبه : ** و *

 هاي مورد بررسي  داده: مأخذ
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 گيري  و نتيجهبحث

اتي متفـاوت بـر     تـأثير وهـوايي   دست آمده، بيمه در مناطق مختلف آب      بر اساس نتايج به   

 منفي بيمـه  تأثيراي، با وجود     در اقليم مديترانه  . كاران مورد مطالعه داشته است        توليد گندم 

وليـد   بـر ت   ‐ به خاطر انتقال تابع توليد به سمت بـاال         ‐ نهايي آن  تأثيربر شيب تابع توليد،     

 بيمه بر توليد    تأثيرصحرايي گرم، نتايج بررسي     در اقليم نيمه  . كاران مثبت بوده است       گندم

 منفي بر شيب تابع توليد تا حدودي به كاهش      تأثيركاران نشان داد كه بيمه از طريق        گندم

ي مقيـد و    هـا   مـدل در اقليم كوهستاني سرد، با بـرآورد        . كاران انجاميده است  توليد گندم 

شـدگان، بـر      بر عرض از مبدأ تابع توليد بيمـه       تأثيرد، چنين نتيجه گرفتيم كه بيمه با        نامقي

كـاران بـا        تـوان گفـت كـه گنـدم           بنابراين، مي . ي منفي داشته است   تأثيركاران  توليد گندم 

هاي افزايندة مخاطرة توليد، كاهش نسبي سطح توليد خود             كاهش مصرف بعضي از نهاده    

توان پديدة مخاطرات اخالقي را         رو، مي اند و از اين       ن را موجب شده   نشدگا    نسبت به بيمه  

طور كلي، عملکـرد بيمـه در ايـن ناحيـه        بدين ترتيب، به  . عامل كاهش توليد آنها دانست    

توان نتيجه گرفت كه صـندوق بيمـة محصـوالت              از آنچه گفته شد، مي    . منفي بوده است  

شـده و تعـداد       بر سطح زيـر كشـت بيمـه       رغم افزودن   زراعي در مورد محصول گندم، به     

ي متوالي، از نظر كيفي و با توجه به پارامترهايي كه براي يك             ها  سالقراردادهاي بيمه در    

سالم در كشورهاي مختلف جهان مطرح است، در استان فـارس و در               طرح بيمة زراعي  

ليل عدم دوهوايي مختلف، عملكردهايي متفاوت داشته است؛ بدين معني كه بهمناطق آب 

اطمينـان کشـاورزان بـه نظـام            درپي و عدم      ي زراعي پي  ها  سالاستمرار پوشش بيمه براي     

کـار رفتـه بـراي     بيمه به سوي افـزايش توليـد در شـيوة بيمـة بـه          تأثيرگيري  بيمه، جهت 

 .محصول گندم مشهود نيست

يگري نيـز   طوركلي، پارامترهاي د      دست آمده، به  بر اين، بر اساس ديگر نتايج به        افزون  

انـد كـه    در كاركرد متفاوت صندوق بيمة محصوالت كشاورزي استان فارس نقش داشته          

 :صورت زير تشريح کردتوان آنها را به نظام بيمه مؤثرند، که ميکارآييهر كدام در 
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 يكي از داليل مهم كاركرد متفاوت صندوق بيمه به شعب بانـك كشـاورزي محـل                 ‐۱

است كه نقش پوشش         گري مربوط بوده       به اشخاص بيمه   ويژه  بهتنظيم قرارداد بيمه و     

چنانچـه    .انـد گذار را به نمايندگي از صندوق بيمه به عهده داشـته          بيمة محصول بيمه  

اين نمايندگان صندوق، هنگام عقد قـرارداد بيمـه بـا کشـاورزان، از مزايـاي بيمـه و                   

و در مراحـل    خسارات تحت پوشش صندوق، آگاهي الزم را بـه کشـاورزان بدهنـد              

بعد، طي دوران كاشت تا برداشت محصول، از مزارع تحت پوشش بازديـدهاي الزم              

 .را به عمل آورند، عملكرد صندوق بيمه مثبت خواهد بود

 عدم ارائة خدمات ترويجي الزم، به منظور افزايش آگاهي کشاورزان از مزاياي بيمه    ‐۲

ول دوران كاشت تا برداشت،      فرآوري محصول، در ط    کارآييو نحوة افزايش توليد و      

سبب شده است كه در بسياري از مناطق و مزارع مورد مطالعه، عملكرد صندوق بيمه 

گذار بستگي داشته       ي شخصي و مديريتي بيمه    ها  ويژگيجنبة تصادفي داشته و تنها به       

 .باشد

گـذار در مـورد        موقع غرامت و عدم ارائة توضيحات الزم بـه بيمـه           عدم پرداخت به   ‐۳

گذاران از      خاطرات تحت پوشش بيمه و عملكرد صندوق موجب شده است که بيمه           م

سرد شوند و نسبت به مزاياي بيمه در مواردي از جملـه ارتقـاي سـطح                نظام بيمه دل  

فناوري در اثر كاهش مخاطرة توليد، كه با افـزايش سـطح توليـد و رفـاه کشـاورزان                   

ســردي اردي، همــين دلدر مــو. دهــاي الزم صــورت نگيــرهمــراه اســت، واکــنش

 .گذاران به عملكرد منفي نظام بيمه انجاميده است بيمه
 

 پيشنهادها

طور كلـي، بيمـة محصـوالت زراعـي را راهكـاري            توان به   با توجه به موارد ياد شده، مي      

اي     تواند وسيله     مثبت دانست كه مطابق آنچه در اساسنامة صندوق بيمه نيز آمده است، مي            

بـا ايـن حـال، عملكـرد نامناسـب        . هداف كالن توسعة روستايي باشـد     براي دستيابي به ا   

صندوق بيمه در برخي مناطق و شيوة خاص حاكم بر پوشش بيمة محصوالت مختلـف،               
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در مورد برخي از محصوالت با نتايج منفي همراه بـوده اسـت، كـه بـا تجديـد نظـر در                      

ران صندوق بيمه قابل اصـالح      گ    هاي الزم بر عملكرد بيمه    هاي اجرايي و نظارت       نامه    آيين

هاي توجيهي براي آشنايي کشـاورزان بـا بيمـه          در اين ميان، برگزاري كالس    . خواهد بود 

گـر در       مدت کارکنـان بيمـه    هاي كوتاه     براي اين منظور، آموزش   . رسد    ضروري به نظر مي   

ي توجيه کشـاورزان در زمينـة مزايـاي بيمـه و خسـارات              ها  روشافزايش آگاهي آنها از     

بر اسـاس تجربـة ژاپـن، بـاقي مانـدن بخشـي از حـق                . تحت پوشش آن ضرورت دارد    

هـاي   بـراي برگـزاري كـالس      ‐هاي بيمة زراعي  آوري شده توسط شركت       هاي جمع     بيمه

هاي گياهي و نيـز تشـويق کشـاورزان         جلوگيري از خسارت مانند كنترل آفات و بيماري       

 .ها راهکاري مفيد خواهد بودت نزد اين شرک‐موفق در نظام كنترل حشرات و آفات

 كـه همـواره در تحقيقـات        ‐ كه عالوه بر بيمة محصوالت كشاورزي      شود  ميپيشنهاد  

هـاي جديـد    كـارگيري فنـاوري   مربوط، در افزايش انگيزة كشاورزان بـراي جـذب و بـه           

 گسـترش خـدمات ترويجـي در        ‐مثابه عاملي مؤثر بـوده اسـت      افزايندة ظرفيت توليد به   

هاي كشاورزي و       ها، نحوة استفادة بهينه از نهاده     گونه فناوري شناساندن اين روستاها براي   

نيز آموزش مديريت صحيح بر مراحل كاشت، داشت و برداشت محصول به كشـاورزان،        

 آن در  کـارآيي صورت روشي مكمل براي كاربست نظـام بيمـه و در راسـتاي ارتقـاي                به

 . توسعة روستايي همچنان ادامه يابد

موقـع غرامـت،    ، همة اين پيشنهاد بدون برآورد دقيق خسارات و پرداخت به          در پايان 

ي صندوق بيمه آمـده اسـت، بـه ثمـر نخواهـد نشسـت، و                ينامة اجرا     گونه كه در آيين   آن

. زدگي كشاورزان از نظام بيمة محصوالت كشاورزي را موجـب خواهـد شـد             بسا دل  چه

ندوق بيمـه بـر نحـوة پوشـش بيمـة      نمايد، نظـارت صـ  بنابراين، آنچه بسيار ضروري مي    

محصوالت و تخمين دقيق خسارت از سوي كارشناسـان ايـن صـندوق و رسـيدگي بـه                  

 .گذاران است  شكايات و پيشنهادهاي بيمه
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