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نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی:
(مطالعة موردی شهرستان خوی)
سیدیوسف فتاحی ،2مسعود منصوری ،*1حسن خداویسی
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 .1کارشناس ارشد علوم اقتصادی و مدرس دانشگاه پیام نور ،واحد خوی
 .3 ،2اعضای هیئتعلمی گروه اقتصاد ،دانشگاه ارومیه
(تاریخ دریافت -00/04/11 :تاریخ تصویب)01/00/20 :
چکیده
وجود ریسک و نبود حتمیت در فعالیتهای کشاورزی مانع بسیار مهمی در مورد پذیرش تکنولوژیهای
جدید و سرمایهگذاری تولیدکنندگان بخش مذکور تلقی میشود .بیاطمینانی موجود در میزان تولید ،قیمت
و در نتیجه درآمد کشاورزان بر اهمیت مدیریت ریسکهای موجود میافزاید .بیمه یکی از استراتژیهای
مدیریت ریسک در تولید محصول مرغ گوشتی است که در این مقاله بررسی میشود .به همین منظور آمار
و اطالعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از  41واحد مرغداری گوشتی بیمهشده و بیمهنشده در
شهرستان خوی برای دورۀ اول جوجهریزی (تولید) سال  1311جمعآوری و رفتار دو گروه بررسی شد.
مقایسة ویژگیهای اقتصادی– اجتماعی و فردی مرغداران در دو گروه بیمهشده و بیمهنشده نشان میدهد
که این دو گروه از نظر میانگین تعداد نیروی کار شاغل در واحد ،سن و وسعت خانوار مرغداران تفاوت
معنیداری ندارند ولی میانگین سابقة فعالیت بیمهشدگان بیشتر از بیمهنشدگان است؛ همچنین نتایج حاصل
از تجزیهوتحلیل کمی و تابع تولید نشان میدهد که بیمه اثر معنیداری در انتقال تابع تولید و شیب آن
نداشته است.
واژههای کلیدی :بیمه ،تولید ،شهرستان خوی ،مرغداری گوشتی
مقدمه
از وظايف مهم بخش کشاورزی در اقتصاد هر کشور ،تأمین
غذا برای جمعیت ،تهیة مواد اولیة مورد نیاز بخش صنعت و
کمک به تراز پرداخت خارجی از طريق صادرات است .در
اين راستا ،تأمین غذا برای جمعیت در حال رشد کشورهای
در حال توسعه اهمیت ويژهای دارد .سوءتغذيه و عوارض
جانبی آن مانند کاهش بازده نیروی کار ،از نتايج کمبود مواد
غذايی مردم در اين کشورهاست که تأثیر منفی بر جريان
توسعة اقتصادی دارد؛ به طوری که سالمتی افراد را به
مخاطره میاندازد و توان فعالیت را از نیروی کار سلب
میکند .برای مقابله با اين مشکل بايد ظرفیت تولید مواد
* نويسندة مسئول:

غذايی افزايش يابد که در اين راستا تولید غذای کافی و
ارزان در گرو افزايش تولید و کاهش هزينههاست
) .(Torkamani and Shirvanian, 2003از يک سو ،در
تأمین جیرة غذايی پروتئین حیوانی نقش و سهم ويژهای
دارد .به نظر میرسد که همراه با رشد کشورهای درحال
توسعه به دلیل بهبود سطح بهداشت فردی و عمومی،
گرايش به مصرف پروتئین افزايش يابد .اين امر از يک سو به
جبران کمبودهای پیشین در مصرف پروتئین و از سوی
ديگر به هضم سادة پروتئین حیوانی و مزيتهای ديگر آن
باز میگردد؛ بنابراين انتظار میرود که رشد تقاضا برای اين
کاال بیش از رشد اقتصادی اين کشورها باشد .از سوی ديگر،
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در چند سال اخیر به داليل مشکالت مربوط به بیماری
جنون گاوی و غیره شاهد نوعی انتقال تقاضا در سطح
جهانی از مصرف گوشت قرمز به گوشت سفید بودهايم که در
گروه گوشت سفید ،گوشت مرغ سهم اساسی و اصلی دارد
).(Feizabadi and Yazdani, 2009
مصرف گوشت مرغ در سالهای اخیر به گونة گستردهای
برای تغذية انسان استفاده شده است و پرورش مرغ گوشتی
نیز به دلیل رشد سريع ،سادگی تغذيه ،استفاده از فضای
بسته و متراکم و همچنین ضريب تبديل پايین نسبت به
ساير فراوردههای پروتئینی از مزايای ويژهای برخوردار است
).(Dashti and Yazdani, 1995
میدانیم که فعالیت در بخش کشاورزی نسبت به ساير
بخشهای مختلف اقتصادی به علت شرايط حاکم بر آن
همواره با انواع ريسک و نبود قطعیت همراه است؛ از همین
رو کشاورزان به دلیل نااطمینانی از درآمد خود همواره نگران
بازپرداخت وام ،هزينههای ثابت (اجارة زمین و مالیات) و در
بسیاری از موارد پرداخت هزينههای زندگی هستند
).(Torkamani, 2000
در کل وجود ريسک در فعالیتهای کشاورزی به سه
دلیل حائز اهمیت است :دلیل نخست ناشی از تأثیری است
که بر روی سرمايهگذاری دارد .ريسک سبب میشود
سودهای مورد انتظار از سرمايهگذاری در فعالیتهای
کشاورزی تضمین کمتر داشته باشد و بازدهی مورد انتظار را
نداشته باشد؛ بنابراين ريسک و نبود اطمینان در بازده سبب
کاهش انگیزه برای سرمايهگذاری در اين بخش میشود.
دلیل دوم ناشی از تأثیری است که بر روی تصمیمات
کشاورزان در تخصیص منابع به فعالیتهای مختلف دارد.
وجود ريسک در فعالیتهای کشاورزی سبب میشود
کشاورزان محصوالتی که نوسان تولیدی کمتری دارند را
انتخاب کنند و در نتیجه چنین انتخابی موجب کاهش
درآمد بهره برداران میشود .دلیل سوم اين است که ريسک
و نبود اطمینان در بخش کشاورزی باعث میشود کشاورزان
کمتر از نهادهها استفاده کنند و تکنولوژی جديد را نپذيرند؛
عالوه بر اين ،اهمیت ريسک در بخش کشاورزی در اين است
که ريسک و نبود حتمیت فراگیر نظیر خشکسالی ،شیوع
آفات و بیماریها و غیره سبب ازبینرفتن محصول کشاورزان
میشود و مشکالت رفاهی برای کشاورزان به وجود میآورد
).(Ferdosi and Yazdani, 1997
برای مهار يا حداقل کاهش آثار منفی ريسکهای موجود

در انجام فعالیتهای کشاورزی طیف گستردهای از
برنامههای گوناگون مديريت ريسک پیشنهاد شده است که
بیمة محصوالت کشاورزی 1يکی از مهمترين استراتژیهای
آن به شمار میآيد ).(Torkamani, 2009
در کل ،مفهوم بیمه در کشاورزی عبارت است از تضمین
جبران بخشی از خسارت واردشده بر عوامل تولید ،محصول و
عوامل بالفعل الزم برای عملیات اقتصادی در فاصلة زمانی
پیش از تولید تا مصرف محصوالت در مقابل خطرات
تهديدکننده و غیر قابل پیشگیری ،به شرط آنکه احتمال وقوع
خطرات وجود داشته باشد ) .(Rostami et al. 2008به اين
ترتیب بیمة کشاورزی عاملی مؤثر در کاهش نوسانات درآمدی
کشاورزان است .تولیدکنندگان در بخش کشاورزی با خريد
بیمه میتوانند در مورد دستیابی به سطح حداقلی از درآمد
اطمینان خاطر پیدا کنند .مزايای مختلف از جمله ايجاد
اطمینان برای تولیدکنندگان ،جلوگیری از نوسانات شديد
درآمدی ،بهبود تخصیص منابع ،افزايش ريسکپذيری،
سهولت پذيرش تکنولوژیهای نوين از سوی کشاورزان ،ايجاد
ثبات قیمتها از طريق ايجاد تعادل در عرضه و افزايش تولید
محصوالت از جمله امتیازاتی است که برای بیمة محصوالت
کشاورزی ذکر شده است )Shirvanian and Torkamani,
.(2003; Ferdosi and Yazdani, 1997
امروزه ،صنعت مرغداری در ايران از نظر سرمايهگذاری و
تعداد افراد شاغل يکی از صنايع مهم کشور محسوب
میشود؛ به طوری که در مجموع بیش از  600هزار فرصت
شغلی را در اختیار دارد که با درنظرگرفتن پنج نفر در هر
خانوار ،تعداد افراد منتفع در اين صنعت بالغ بر سه میلیون
نفر است .به اين ترتیب بیشک صنعت مرغداری پس از
صنعت نفت ،مهمترين صنعت فعال داخلی است .اين نکته را
هم نبايد از نظر دور داشت که صنعت مرغداری را بخش
خصوصی اداره میکند که از اين منظر بسیار حائز اهمیت
است ).(Yazdani and Feizabadi, 2005
به لحاظ اهمیت موضوع ،پژوهشهايی در اين زمینه
انجام گرفته است که هرکدام از اين آثار به مقتضای موضوع
و محتوای خود به گونهای به بررسی برخی از جنبههای آن
به صورت مستقیم و غیر مستقیم پرداختهاند؛ البته شايان
توضیح است که در زمینة تأثیر بیمه بر میزان تولید در
صنعت طیور در داخل کشور تاکنون هیچ پژوهشی صورت
1. Agricultural Crops Insurance
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نگرفته است .برخی پژوهشهای انجامشده در زمینة موضوع
تحقیق به قرار زير است:
 (1997) Yazdani and Ferdosiبه بررسی نقش بیمه
پرداختند که يکی از ابزارهای کاهشدهندة اثر ريسک در
تولید محصول پنبه است و رفتار دو گروه بیمهشده و
بیمهنشده را تجزيهوتحلیل کردند .نتايج حاصل از تجزيه-
وتحلیل کمی و تابع تولید نشاندهندة اين واقعیت بود که
بیمه اثر معنیداری در انتقال تابع تولید و شیب تابع تولید
نداشته است (2007) Aghaabbasi .نقش بیمه در تولید
دامداران استان کرمان را بررسی کرده است .او با مقايسة
میانگین متغیرهای مربوط به دو گروه بیمهشده و بیمهنشده
نشان میدهد که اين دو گروه از نظر میانگین سن و
تحصیالت تفاوت معنیداری ندارند و میانگین تعداد دام و
تلفات در گروه دامداران بیمهشده زيادتر و میانگین نیروی
کار کمتر است .نتايج حاصل از مقايسة دو تابع تولید در
حالتهای با و بدون متغیر بیمه هیچ تفاوتی ندارد و سرانجام
نتیجه میگیرد که بیمه اثر مثبتی در انتقال تابع تولید
ندارد.
 (2003) Torkamani and Shirvanianبه بررسی
تأثیر بیمه بر کارايی فنی و میزان مصرف نهادهها در
واحدهای نگهداری گاو شیری در استان فارس پرداختند.
نتايج گويای اين مطلب بود که اختالف معنیداری بین
واحدهای بیمهشده و بیمهنشده از نظر سطح استفاده از
نهادهها و کارايی فنی وجود ندارد؛ به عبارت ديگر ،بیمه
تأثیر مناسب و مطلوبی بر واحدهای تولید شیر نداشته است.
 (2010) Salami et al.نشان دادند که بیمة درآمدی
راهکاری مناسب برای پوشش ريسک تولید در صنعت
مرغداری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار
است.
 (2005) Feizabadi and Yazdaniدر پژوهشی به
اين نتیجه رسیدند که هیچ رابطة معنیداری بین سن و
تجربة مالک ،عضويت در شرکتهای تعاونی و بیمه با درجة
ريسکگريزی مرغداران شهرستان سبزوار وجود ندارد.
مواد و روشها
 (1982) Ahsan et al.در مقالهای با عنوان "به سوی يک
تئوری بیمه" نقش بیمه را در کاهشدادن ريسک ،افزايش
تخصیص منابع به فعالیتهای ريسکی و در نتیجه افزايش
تولید محصوالت کشاورزی نشان میدهند .آنها فرض
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میکنند که کشاورز صاحب عامل تولید برابر با  A0است که
بخشی از آن به اندازة  Aبه فعالیت ريسکی و مقدار
باقیمانده يعنی ) ( A0  Aبه فعالیت غیر ريسکی اختصاص
میدهد که در غیاب بیمة کشاورز به صورت زير مطلوبیت
خود را حداکثر میکند:
) v  (1  p)u ( z1 )  pu( z2
()1
در فرمول  z1 ،1درآمد کشاورز در سال خوب است که
فرض شده با احتمال ) (1  pاتفاق میافتد و  z 2درآمد
کشاورز در سال بد است که با احتمال  pاتفاق میافتد.
میزان درآمد حاصل از فعالیتهای ريسکی و بدون ريسک
برای کشاورز از توابع زير به دست میآيد:
)z1  F ( A)  r ( A0  A
()2
)z2  r ( A0  A
()3
در رابطة  2عبارت اول يعنی ) F ( Aدرآمد حاصل از
فعالیت ريسکی و در عبارت دوم يعنی ) r ( A0  Aدرآمد
حاصل از فعالیت بدون ريسک است ( rنرخ بازدهی در
فعالیت بدون ريسک است) .شرط الزم و کافی برای
حداکثرکردن مطلوبیت نسبت به  Aبا فرض مقعر بودن
تابع تولید و مطلوبیت به صورت زير است:
((1  p)F ( An )  r u ( z1 )  pru ( z2 ) )4
چون  z2  z1است؛ بنابراين:
r
F ( An )
()5
1 p
(انديس  nبه معنی نبودن بیمه است)
در شرايط بازار رقابت کامل بیمه ،کشاورز به صورت زير
مطلوبیت خود را حداکثر میکند:
) v  (1  p)u ( y1 )  pu( y2
()6
  aaA  pF (A)  0
رابطة باال نشان میدهد در شرايط رقابت کامل سود
اقتصادی شرکتهای بیمه صفر است .در رابطة  y1 ، 6و y 2
به ترتیب درآمد کشاورز در سال خوب و بد در شرايط رقابت
کامل بازار بیمه که با احتمال ) (1  pو )  ( pاتفاق
میافتد است.
(y1  F ( A)  r ( A0  A)  aqA )7
(y2  aF ( A)  r ( A0  A)  aqA )8
در روابط  7و  a ، 8در صد پوشش بیمه و  qحق بیمه
است .شرط الزم و کافی برای حداکثر کردن تابع مطلوبیت 6
با فرض مقعر بودن توابع تولید و مطلوبیت به صورت زير
است:
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()9

v
 (1  p)F ( A)  r  apF ( A)u ( y1 )  u( y2 )  0
A

paF ( A)  r  aF ( A)
از معادلة  9نتیجه گرفته میشود که:
r
F ( AF ) 
()10
1 p
(انديس  Fبه معنی وجود بیمه است).
با مقايسة معادلههای  5و  ،10طبق قانون بازده نزولی
بودن تولید نهايی چون تولید نهايی در شرايط نبودن بیمه
بیشتر از حالتی است که بیمه وجود دارد
 F ( An ) F ( AF )؛ بنابراين در شرايط وجود بیمه،
کشاورز نهادة بیشتری را به فعالیت ريسکی اختصاص
میدهد و در نتیجه بیمه سبب افزايش تولید محصوالت
ريسکی میشود .پس با توجه به بحث فوق انتظار میرود که
کشاورزان تحت پوشش بیمه ،نهادة بیشتری را به تولید
محصوالت ريسکی اختصاص دهند و در نتیجه تولید افزايش
يابد؛ بنابراين فرضیة اين تحقیق میتواند به صورت زير باشد:
بیمه باعث افزايش تولید مرغداریهای گوشتی در شهرستان
خوی در دورة اول تولید سال  1388شده است.
شهرستان خوی جامعة آماری اين تحقیق است و جايگاه
ويژهای را در تولیدات بخش طیور بهويژه گوشت مرغ در
منطقه دارد و سرمايهگذاریهای به نسبت زيادی در صنعت
مذکور در سالهای اخیر صورت گرفته است .آمار و اطالعات
حاصل از مديريت جهاد کشاورزی شهرستان خوی نشان
میدهد که در سال  1388نزديک به  130واحد از انواع
واحدهای تولیدی در بخش طیور در شهرستان خوی وجود
داشته است که  78واحد از آنها مرغداری گوشتی بودند .از
اين میان فقط  75واحد از آنها در سال مذکور فعال
بودهاند .دادههای مورد نیاز اين تحقیق با مطالعة پیمايشی از
طريق تکمیل پرسشنامه و مصاحبة حضوری از مرغداران
منطقة موردنظر در تابستان سال  1389حاصل شد؛
همچنین تعداد ،پراکندگی و وضعیت مرغداریهای گوشتی
موجود از مديريت جهاد کشاورزی شهرستان به دست آمد.
شايان ذکر است که متأسفانه از کل  75واحد تولیدی فعال

در سال  ،1388بنا به داليل مختلف فقط  41واحد تولیدی
حاضر به همکاری با اين تحقیق شدند که در دورة اول
جوجهريزی سال مذکور اقدام به تولید کرده بودند .تجزيه و
تحلیل آمار و اطالعات جمعآوری شده به صورت توصیفی و
مقداری انجام گرفت که در روش توصیفی با استفاده از
نرمافزار  ،SPSSخصوصیات اجتماعی– اقتصادی و فردی
مرغداران در دو گروه بیمهشده و بیمهنشده مقايسه شد و در
روش کمی توابع تولیدی در دو گروه ذکر شده پس از
تخمین با نرمافزار  Eviows.6برای دورة اول تولیدی سال
 ،1388مقايسه شد .برای تخمین تابع تولید از دو نوع تابع
تولید کاب داگالس 1و ترانسندنتال 2استفاده شد که پس از
مقايسه ،مشاهده شد که تفاوت معنیداری بین اين دو وجود
ندارد؛ پس برای سهولت کار تابع کاب داگالس انتخاب و
سپس تصمیم گرفته شد عامل بیمه در تابع تولید انتخاب
شده دخالت داده شود .از آنجا که بیمه متغیری کیفی است،
سعی شد برای بیمه از متغیری مجازی استفاده شود .شايان
توضیح است که بیمه میتواند سه اثر بر تابع تولید داشته
باشد :يکی انتقال منحنی تولید بیمهشدگان به موازات
منحنی تولید بیمهنشدگان ،ديگری تأثیر بر تولید نهايی
عوامل تولید که باعث تغییر شیب منحنی تولید میشود و
در نهايت اثر ترکیبی از دو نوع قبلی .بدين منظور برای
ارزيابی آثار فوق از يک متغیر مجازی عرض از مبدأ برای
نشاندادن انتقال منحنی تولید و متغیر مجازی شیبها برای
نشان دادن تغییرات در تولید نهايی عوامل تولید استفاده
شد.
نتایج و بحث
الف) در اين قسمت به بررسی و مقايسة میانگین و واريانس
يک سری از خصوصیات اقتصادی– اجتماعی و فردی
مرغداران در دو گروه بیمهشدگان و بیمهنشدگان میپردازيم.
بدين منظور از آزمون  tبرای مقايسة میانگینها و از آزمون
3
لون برای مقايسه واريانسها کمک میجويیم )Kalantari,
 .(2003:118-123با توجه به ارقام ارائهشده در جدولهای
 1و  ،2نتايج به قرار زير است:

1. Cobb douglas
2. Transcendental
3. Leven´s Test
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جدول  .2میانگین متغیرهای ذکرشده در دو گروه بیمهشدگان و بیمهنشدگان برای مرغداریهای مورد بررسی
خطای معیار میانگین

انحراف معیار

میانگین

تعداد

0/23032
0/20231
3/12011
2/31202
1/12111
1/13112

1/11434
1/03000
13/02212
12/22231
3/22431
2/20021

3/3220
3/0323
20/3220
40/2200
13/3220
12/1214

13
21
13
21
13
21

بیمهشدگان
تعداد نیروی کار بیمهنشدگان
بیمهشدگان
سن مالک بیمهنشدگان
بیمهشدگان
سابقة فعالیت مالک بیمهنشدگان

0/30332
0/21303

2/01100
1/20224

4/2204
4/2323

13
21

بیمهشدگان
وسعت خانوار مالک بیمهنشدگان

منبع  :يافتههای تحقیق
جدول  .1نتایج آزمون  tو لون برای دو گروه بیمهشدگان و بیمهنشدگان
آزمون t

آزمون لون

Sig.

df

t

Sig.

F

0/341
0/333
0/032
0/002

43
43
43
43

0/040
0/212
2/133
-0/010

0/303
0/201
0/222
0/442

0/023
0/120
0/411
0/204

تعداد نیروی کار
سن مالک
سابقة فعالیت مالک
وسعت خانوارمالک

منبع :يافتههای تحقیق

* با توجه به واريانس و میانگین تعداد نیروی کار شاغل،
سن مالک و همچنین وسعت خانوار مرغداران در دو گروه
بیمهشدگان و بیمهنشدگان ،آزمون  tو لون نشان میدهد که
با احتمال  95درصد تفاوت معنیداری در میانگین و
واريانس دو گروه وجود ندارد.
* با توجه به واريانس و میانگین میزان سابقة فعالیت
مالک مرغداران در دو گروه بیمهشدگان و بیمهنشدگان،
آزمون لون بیانکنندة اين واقعیت است که واريانس دو گروه
تفاوت معنیداری با هم ندارند؛ ولی آزمون  tبیانکنندة اين
واقعیت است که میانگین میزان سابقة فعالیت مرغداران در
گروه بیمهشدگان بیشتر گروه بیمهنشدگان است .اين مسئله
نشاندهندة اين واقعیت است که هرچه سابقة کار مرغداران
افزايش يافته است ،آنها تمايل بیشتری به بیمه پیدا کردهاند.
ب) تخمین تابع تولید
همانطور که گفته شد ،برای بررسی نقش بیمه در تولید
محصول مرغ گوشتی در مرغداریها و آزمون فرضیه از تابع
تولید استفاده شد .نتايج تخمین تابع کاب داگالس انتخابی
(بدون بیمه) ،تابع تولید همراه با متغیر مجازی عرض از مبدأ
بیمه ،تابع تولید همراه با متغیر مجازی شیبها و در نهايت
تابع تولید همراه با متغیر مجازی بیمه عرض از مبدأ و

شیبها در جدول  3ارائه شده است .به طوری که  : yارزش
مرغ زندة تولیدشده در واحد تولیدی در پايان دوره (تومان)،
 : x1ارزش جوجة اولیة ريختهشده در ابتدای دورة
تولید (تومان) : x2 ،ارزش جوجة حذفشده در دوره
(تومان) : x 3 ،ارزش دان مصرفی در دوره (تومان)،
 : x 4هزينة نیروی کار موجود در واحد در دوره (تومان)،
 : x 5هزينة سوخت مصرفی در دوره (تومان) و در نهايت،
 : x 6هزينة دارو و واکسیناسیون در دوره (تومان).
بررسی فروض کالسیک برای تابع تولید تخمین زده شده
نشاندهندة اين واقعیت است که تابع تولیدی مبرا از هرگونه
ناهمسانی واريانس ،خودهمبستگی ،تورش تصريح مدل و هم
خطی است .برای آزمون فرضیه و تشخیص مناسبترين مدل
از میان توابع با و بدون بیمه از آزمون فیشر حداقل مربعات
مقید استفاده میکنیم که به قرار زير است:
2
RUR
 RR2
m
F
()11
2
(1  RUR
)
k
N
2
 : RURضريب تعیین بهدستآمده از
به صورتی که

رگرسیون غیر مقید : RR2 ،ضريب تعیین بهدستآمده از

661

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره  ،44شماره  ،4زمستان 2931

رگرسیون مقید :N ،تعداد مشاهدات :K ،تعداد پارامترها در
رگرسیون غیرمقید و در نهايت :m ،تعداد متغیرهای اضافه
شده به رگرسیون غیرمقید که در کل توزيع  Fبا درجة

آزادی  mو ) (N-kدارد .در صورتی که  Fمحاسباتی از F

جدول بیشتر باشد ،مدل غیرمقید پذيرفته میشود
).(Gojarati, 2007:313-319

جدول  .9نتایج تخمین تابع تولید کاب داگالس با و بدون بیمه برای مرغداریهای مورد بررسی
تابع تولید با متغیر مجازی شیب و

تابع تولید با متغیر مجازی

تابع تولید با متغیر مجازی

تابع تولید انتخابی بدون

عرض از مبدأ (مدل شمارة )4

شیب (مدل شمارة )3

عرض از مبدأ (مدل شمارة)2

بیمه (مدل شمارة )1

0/0223
0/0210
0/1140
0/0000
0/1431
0/0032
0/2321
0/0101
0/1302
0/4233
0/0431
0/2302
0/3222
0/1142
41
0/0301
32/02
1/11

0/0033
0/0211
0/1331
0/0000
0/1241
0/0134
0/2221

0/0033
0/0320
0/1244
0/0000
0/1130
0/0121
0/3422
0/2311

0/0020
0/0321
0/1431
0/0000
0/1223
0/0141
0/1123
-

41
0/033010
22/22
1/301

41
0/032230
31/42
1/01

0/3302
0/2231
0/2012
0/3223
0/3421
0/1432
41
0/0301
32-20
1/11

متغیر

مقدار ثابت
) log( x1
) log( x2
) log( x 3

) log( x4

) log( x5
) log( x6

D1

) D1 * log( x1
) D1 * log( x2

) D1 * log( x3
) D1 * log( x4
) D1 * log( x5
) D1 * log( x6

n
R2
F
D W

منبع :يافتههای تحقیق

حال در اين قسمت به مقايسة تابع تولید بدون بیمه
(شمارة  ،1مدل مقید) و تابع تولید با متغیر مجازی عرض از
مبدأ (مدل غیرمقید) میپردازيم .پس میتوانیم بنويسیم:
()12
0 / 9330  0 / 9326
1
F12 
 0 / 19 , F0/05(1/ 34)  4
1  0 / 9330
41  8
از آنجا که  Fمحاسباتی کمتر از Fجدول است ) (40/197

 ،در نتیجه تابع تولید با متغیر مجازی عرض از مبدأ (مدل )2
هیچ برتری بر تابع تولید بدون بیمه (مدل  )1ندارد .در ادامه
برای مقايسة تابع تولید بدون بیمه (مدل  )1با تابع تولید همراه
با متغیر مجازی شیب (مدل  )3برای تعیین اثر بیمه بر تولید
نهايی متغیرها از آزمون مذکور استفاده میکنیم .در اين حالت
هم تابع بدون بیمه را مدل مقید و ديگری را مدل غیر مقید در
نظر میگیريم .در نتیجه خواهیم داشت:

()13

0 / 9391  0 / 9326
6
F13 
 0 / 49 , F0/05( 6 / 28)  2
1  0 / 9391
41  13
در اين حالت هم  Fمحاسباتی کمتر از  Fجدول است

) (20/ 49که نشاندهندة اين موضوع است که در اين حالت
مدل شمارة ( 3با متغیر مجازی شیب) بر مدل ( 1بدون بیمه)
هیچگونه برتری ندارد .در نهايت ،به مقايسة تابع تولید بدون
بیمه (مدل شمارة  )1با مدل شمارة ( 4ترکیبی از متغیر مجازی
بیمه عرض از مبدأ و شیب) میپردازيم .در اين حالت ،همانند
حاالت قبل تابع تولید بدون بیمه را مدل مقید در نظر
میگیريم .پس خواهیم داشت:
0 / 9391  0 / 9326
7
F14 
( 0 / 4 , F0/05 ( 7 /27 )  2 / 3 )14
1  0 / 9391
41  14
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در اين حالت هم مثل حاالت قبل از آنجا که  Fمحاسبه
شده از  Fجدول کمتر شده است ) ، (2 / 30 / 4پس مدل 4
بر مدل  1برتری ندارد و مدل شمارة  1يا همان تابع تولید
بدون در نظر گرفتن بیمه را تابع تولید مناسب انتخاب
میکنیم.
نتايج گزارششدة فوق نشان میدهد که به طور کلی اثر
بیمه بر عرض از مبدأ و شیبها معنیدار نیست و اين بدين
معنی است که بیمه هیچگونه اثر مثبتی بر تولید
مرغداریهای شهرستان خوی در دورة اول جوجهريزی طی
سال  1388نداشته است و بنابر نتايج بر خالف انتظار،
فرضیة مربوط به مطالعه را نمیتوان پذيرفت؛ البته ممکن
است مواردی چون خطای محاسبات ،نبود دقت آماری
حاصل از طرف مرغدار و پژوهشگر ،مطالعهنکردن تمام
واحدهای مرغداری گوشتی در سطح شهرستان و در نهايت
ساير عوامل اقتصادی و غیرقابل کنترل به اين نتیجهگیری
منجر شده باشد.
مطالعات متعددی در زمینة تأثیر بیمه بر میزان تولید
صورت گرفته است که به نتايج مشابهی دست يافتهاند و
برای مثال به چند نمونه اشاره میشود:
 (1997) Yazdani and Ferdosiدر مورد نقش بیمه
در تولید محصول پنبه در شهرستان گرگان.
 (2003) Torkamani and Shirvanianدر مورد تأثیر
بیمة دام بر میزان تولید شیر در واحدهای نگهداری گاوهای
شیری در استان فارس.
 (2007) Aghaabbasiدر مورد نقش بیمه در تولید
دامداران استان کرمان.
البته شايان توضیح است گرچه در اين مطالعه بیمه بر
تولید تأثیری نداشته است ولی اين به معنای انکار نقش
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اساسی بیمه در حمايت و انتقال ريسکهای تولید و در
نتیجه افزايش میزان تولید نیست و هرگز نمیتوان اهمیت
بیمه را زير سؤال برد.
پیشنهادها
* افزايش اعتماد مرغداران به صندوق بیمه از طريق
اعطای تخفیف برای مرغدارانی که در دورههای قبل زير
پوشش بیمه بودند و خسارتی دريافت نکردهاند؛
* تبلیغ فرهنگ بیمه با استفاده از رسانههای گروهی و
برگزاری کالسها و کارگاههای آموزشی؛
* استفاده از بیمة عملکرد به جای بیمة هزينههای تولید
که باعث ثبات امنیت تولیدات اين بخش و افزايش انگیزة
مرغداران به تولید میشود؛
* بديهی است که بعضی از انتظارات مرغداران مانند
دريافت حداکثر تعهدات بیمهگر يا دريافت غرامت هرگونه
خسارات وارده بر آنها غیر منطقی است که بیشتر ناشی از
ناآگاهی آنها از شرايط بیمه است که آن هم اغلب از سطح
سواد پايین و آگاهیندادن صندوق بیمه ناشی میشود .از
طرفی ،بسیاری از انتظارات بیمهگذاران منطقی است و بايد
صندوق بیمة کشاورزی به آن توجه کند .انتظاراتی نظیر
پرداخت غرامت در کمترين زمان ممکن ،افزايش مدت
قرارداد بیمه در هر دورة تولیدی ،افزايش میزان تعرفة
غرامتهای پرداختی و شناوربودن آنها بر اساس هزينههای
واقعی انجامشده و غیره .صندوق بیمه برای دستیابی به
اهداف خود و برآوردهکردن انتظارات اصولی مرغداران بايد
در بخشهايی از عملیات اجرايی خود بازنگری کند.
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