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 شهرستان بابلدر  ن مرکباتراادباغ یثر بر تقاضای بیمهوعوامل م تعییه
1ٍ کوبل ػغبیی سلَط 1، هحوس کبٍسی کالضوی2*، کویل هْجَضی1ضسَل هحوسضضبیی

 

 16/10/90 تبضید پصیطش:       28/07/90 تبضید زضیبكت:
 

 چکیده
تطیي ضاّکبضّب ثطای ضسیسى ثهِ اهٌیهت زضدههسی ٍ  پبیهساضی تَ یهس      کطبٍضظی اظ هْن یثیوِ

ثهب   ،ضْطسهابى ثبثهل   زض هطکجبت یثیوِ پصیطش ثط ثطهَ ػَاهل است. ّسف ایي هغب ؼِ دى است کِ

جْهت   زض هٌبسهت  ضاّکبضّهبی  ٍ گیطز هطاض تحلیل ٍ تجعیِ ٍ ضٌبسبیی هَضزاظ تبثغ الجیت  اسالبزُ

  كهطاضٍی   هحػهَل،  ایهي  تَ یهس  زض اهٌیهت ٍ پبیهساضی   ایجهبز  ٍ گهصاضی اثهعاض سیبسهت   ایي گساطش

ِ  ضَز. زازُ زازُ هطاض کطَض کطبٍضظی ثرص ضیعاىثطًبهِ ٍ گصاضاىسیبست غهَضت هوغؼهی ٍ اظ   ّهب ثه

 گیهطی ثبؿساض هطکجبت ضْطسابى ثبثل ثب ًو148ًَِاظ  1390-1389عطین پطسطٌبهِ زض سبل ظضاػی 

ًابیج ًطبى زاز کهِ هاـیطّهبی ػوهط ثهبؽ، زضیبكهت تسهْیالت        تػبزكی سبزُ جوغ دٍضی ضسُ است.

   ِ ای زاضای اثهط ًْهبیی هتجهت ٍ    ثبًکی، سغح تحػیالت، هسبحت ثبؽ ٍ دگبّی ثبؿهساض اظ اّهساف ثیوه

هطکجهبت زض ضْطسهابى    یاثط ًْبیی هٌلی ضٍی توبضبی ثیوِ هاـیطّبی تؼساز هغؼبت ظهیي ٍ سي، 

ّهبی ثبؿهساضی   گیطی اظ ضیَُثْطُ، ّبی هطکجبت یکپبضچِا گَسبظی ثبؽگطزز، زاضز. پیطٌْبز هیثبثل 

 ثِ تَجِ ثیطاطتَاًس هَجت هی جبی كؼبالى هسي کًٌَی،ٍ جبیگعیٌی جَاًبى تحػیلکطزُ ثِ غٌؼای

 .کطبٍضظی زض ثیي ثبؿساضاى ضْطسابى ثبثل ضَز یثیوِ
 

.JEL : C21C83Q18بندی طبقه
 

ضیسک ٍ ػسم حاویت، پبیساضی، هحػَالت کطبٍضظی،  یثیوِ ،اًاربة زٍتبیی :كليدي َايٌياش

 .هطکجبت
 

 

                                                 
 .گطٍُ اهاػبز کطبٍضظی زاًطگبُ تجطیع اضضس بىٍ کبضضٌبس زاًطیبضتطتیت ثِ - 1

 .زاًطجَی زٍضُ زکاطی اهاػبز کطبٍضظی زاًطگبُ تْطاى -2

 Kmahjori@yahoo.comی هسئَل هوب ِ، ًَیسٌسُ *
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 پیشگفتار
ّبی ًبضی اظ ضطایظ اثعاضی ثطای تؼسیل اثطات ػسم حاویت ٍ ضیسک ،هحػَالت کطبٍضظی یثیوِ

ضوبض کطبٍضظی سبظٍکبضی هب ی ثِ یًبهغلَة دة ٍ َّایی زض كطدیٌس تَ یس کطبٍضظی است. ثیوِ
ثجبتی ًبضی اظ ذسبضات حبغل اظ ػَاهل گًَبگَى ٍ ًبهطرع دیس کِ ّسف دى حساهل کطزى ثیهی

هحػَالت، کطبٍضظاى ضا زض ثطاثط ًبثَزی یب ضبیغ  یزض ثرص کطبٍضظی ٍ توسین ضیسک است. ثیوِ
تَاًس هٌجغ اعویٌبى ٍ اػاوبز اًسکی هحبكظت ًوَزُ ٍ ًیع هی یضسى هحػَل ثب پطزاذت حن ثیوِ

کطبٍضظی ٍ ّوچٌیي  یّبی اغالح ضسُّب ٍ ضٍشکطبٍضظاى ثطای پصیطش ٍ اسالبزُ اظ ًَدٍضی
 یثیوِ سیبست(. 1373كطزٍسی،، 1982 ی،)گصاضی ثیطاط زض کطبٍضظی ثبضسبیِسبظ سطهظهیٌِ

 کطبٍضظیثرص  زض گصاضیِسطهبی پبیساض تبهیي ثطای ضسُدظهَى ٍ اغَ ی ّبیضاُ اظ یکی کطبٍضظی
ضَز)اهیطًژاز ٍ هی هحسَة است، کطبٍضظیی تَسؼِ ّبیّسف تحون اسبسی ضططپیص کِ

 .(1388ّوکبضاى،
ّب ٍ اّساف زض ضکلجْبى کطَض  70زض ثیص اظ هحػَالت کطبٍضظی  یعجن دهبض كبئَ، ثیوِ

ّبی ثیوِ ضا بكاِ ثطًبهِتَسؼِ یتط، کطَضّبی هَضز اسالبزُ هطاض گطكاِ است. ثِ عَض زهین یگًَبگًَ
 ،ّبثلکِ ثب اجطای ایي ثطًبهِ دٍضًس؛كوظ جْت ایجبز یک ٍسیلِ ثطای هسیطیت ضیسک ثِ اجطا زض ًوی

سؼی زض ثْجَز زساطسی کطبٍضظاى ثِ اػاجبضات، تطَین کطبٍضظاى ثِ تَ یس هحػَالت ثباضظش ٍ 
 کطبٍضظی(. 2001ساِ ثِ دى زاضًس)ًٍسٍیط،ٍضظی ٍ غٌبیغ ٍاثپطضیسک ٍ ایجبز پبیساضی ثیطاط زض کطب

ٍ  ػولکطزّب ّب،هیوت تـییط ثب هساٍم عَضثِ کطبٍضظاى است. (هب ی  حبػ اظ)ضیسک ثب ماتَ كؼب یای
 ثطای. ضًَسهی هَاجِ زّس،هی هطاض تأثیط تحت ضا دًْب ػوَهی ضكبُ ٍ هب ی ثبظزُ کِ پیبهسّبیی زیگط

     ٌّگبم دى هسیطیت ٍ ضیسک هٌبثغ ضٌبسبیی ضیسک، كْن ،کطبٍضظی ثرص تَ یسکٌٌسگبى
ز ٍ ّبضٍٍ ٍ 1387ا لْی،است)ػیي اّویت ثب ثسیبض ضیسکی ضطایظ ثب هَاجِْ زض گیطیتػوین

 ثرص ایي زض ضیسک هسیطیت جْت زض ثیوِ اظ اسالبزُ ثطای ثساطسبظی  صا(. 1999ّوکبضاى،
ثط َاثعاضّبی زهین ٍ ه یهٌبست جْت اضائِ اضی ثطای ایجبز ثساطصگ. سیبستضسسهی ًظط ثِ ضطٍضی

 ثبؿساضاىتَاًس ًوص ضبیبًی زض اكعایص هسضت تَ یسی ٍ ضكبُ هی ،ثطای کٌاطل ٍ تؼسیل هٌبثغ ضیسکی
ػٌَاى اثعاضی ًَیي جْت حساهل هحػَالت کطبٍضظی ثِ یثیوِ ،ّبی اذیطزاضاِ ثبضس. زض سبل

گصاضی ضٌبذاِ ضسُ ٌیت سطهبیِایجبز اهثجبتی زضدهسی ًبضی اظ هٌبثغ ضیسکی ٍ کطزى ثی
 (.1378است)جبثطی،

ایي تطیي هٌبعن کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى است. اظ کل هسبحت ضْطسابى ثبثل یکی اظ هْن
اظ ایي  %25ضاػی ٍ ثبؿی اذاػبظ زاضز. ّعاض ّکابض ثِ کطت هحػَالت ظ 80ضْطسابى، حسٍز 

ایي ضْطسابى، ثطًج،  یحػَالت ظضاػی ػوسُثبضس. اظ هَح ثِ کطت هحػَالت ثبؿی هطثَط هیسغ
 20. اضاضی ثبؿی ایي ضْطسابى حسٍز استتطیي هحػَالت ثبؿی دى هطکجبت گٌسم، جَ، کلعا ٍ هْن

ّکابض دى ثِ کطت هطکجبت اذاػبظ زاضز.  تَ یس هطکجبت  17000ّعاض ّکابض ثَزُ کِ زض حسٍز 
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اظ تَ یسکٌٌسگبى ػوسُ ٍ ثطتط هطکجبت زض کِ اظ ایي حیث  ثبضسّعاضتي هی 315ضْطسابى ثب ؾ ثط 
 اًَاع هطکجبتتطیي . اظ هْن(1389،کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى گطزز)جْبزهحسَة هیاسابى ٍ کطَض 

 اضبضُ کطز.ٍ کیَی  ، گطیپ كطٍتًبضًگی ،تَاى ثِ اًَاع پطتوبلهی
 ،ثبؿساضاىاظ سَی  هحػَالت کطبٍضظی یپبضاهاطّبی تأثیطگصاض ثط توبضبی ثیوِ یثطضسی ٍ هغب ؼِ

اضی زض ایي ثرص ضا كطاّن دٍضز. پبضاهاطّبی هراللی صگثْجَز كطدیٌسّبی سیبست یتَاًس ظهیٌِهی
زض هغب ؼبت گصضاِ ٍ ثطای  ثط ثبضس.َهحػَالت کطبٍضظی ه یتَاًس ثط پصیطش ٍ توبضبی ثیوِهی

 (، زض1377ثبًی)زضیجبًی ٍ هط هحػَالت هرالق کطبٍضظی ثِ ایي هسئلِ پطزاذاِ ضسُ است.
 کبضاى ضا هَضزگٌسم اظ سَی گٌسم ی، ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِسبضیتحوین پیوبیطی ذَز زض 

 هعضػِ، یثطضسی هطاض زازًس. ًابیج ترویي هسل الجیت ًطبى زاز کِ هاـیطّبی اػاجبضات، اًساظُ
 ذغط، ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِ یهب کیت ظهیي، ًَع کطبٍضظی، ضطکت زض عطح هحَضی ٍ سبثوِ

 هعضػِ ٍ ی( ًوبیبى سبذت کِ اًساظ1378ُ)تطکوبًی ٍ هطثبًی یکبضاى است. هغب ؼِاظ سَی گٌسم
 ٍ کطبٍضظاى ( ًگطش1379کطثبسی)ط توبضبی ثیوِ تأثیط هٌلی زاضز. ثطزاض ثكؼب یت پبضُ ٍهت ثْطُ

 کطز گیطیًایجِ ٍ ثطضسی ضا ذطاسبى ىاساب کطبٍضظی زض هحػَالت یثیوِ پصیطش ثط ثطَه ػَاهل
  ،هحػَل کطت ظیط سغح ٍ ثبظزاضًسُ ػبهل تطیيهْن ،کطبٍضظی هحػَالت یسبالًِ زضدهس کِ

 ای( زض هغب ؼ1387ِسی ٍ ّوکبضاى)هحو .است گٌسم یثیوِ پصیطش زض کطبٍضظ هطَم تطیيهْن
 هحػَل گٌسم، جَ ٍ پٌجِ 3 یثطضسی ػَاهل هَثط ثط پصیطش ثیوِ ثِ ،پیوبیطی زض اسابى كبضس

سي کطبٍضظ، دگبّی اظ اّساف ثیوِ . ًابیج ًطبى زاز کِ هاـیطّبی زضدهس حبغل اظ کطت، پطزاذاٌس
 پژٍّصزاض ضسُ است. ّط سِ هحػَل هؼٌیثب ضطیت هتجت ٍ ًَع هب کیت ثب ضطیت هٌلی زض 

ػٌَاى ٍضظی ضا ثِّبی کطببغل اظ كؼب یتهیبًگیي ٍ ٍاضیبًس سَز ح (،1988)حجای ٍ ثَکسایل
(، ًطخ 1990)ثبضًت ٍ ّوکبضاى ی. هغب ؼِپصیطش ثیوِ کطبٍضظی هؼطكی ًوَز ثط ثطَػَاهل هْن ٍ ه

 تطیي ػبهل تؼییي توبضبی ثیوِ هؼطكی ًوَز. زض پژٍّصثبظزُ اًاظبضات ثطای ثیوِ ضا هْن
ّبی ٍ زضغس ظهیيهعضػِ  یاثط هتجت هاـیطّبیی ًظیط اضظش ظهیي، هیبًگیي اًساظُ ،(1993)گَزیي

(، ثطای هطرع کطزى ػَاهل 2005)هحوس ٍ اٍضتوي کطت ضسُ ثط توبضبی ثیوِ اثجبت ضس. پژٍّص
هعضػِ،  یاحطبم زض کطَض اضیاطُ، هاـیطّبیی چَى هیعاى تحػیالت، اًساظُ یثط ثط پصیطش ثیوَِه

هاـیط هََّهی زاضا ثَزى ضـلی زیگط، ًسجت ثسّی ثِ زاضایی، هاـیط هََّهی ثطای ًطبى زازى 
هیعاى تجطثِ ضا هَضز اسالبزُ هطاض زازُ ٍ ثِ ایي ًایجِ  ٍ ّب زض ٍاحس تَ یسیز تٌَع كؼب یتٍجَ

َضیحی ضسیس کِ هیعاى تحػیالت زاهساض اثط هساوین ثطضٍی پصیطش ثیوِ زاضاِ ٍ هاـیطّبی ت
 ّب ٍ هیعاى تجطثِ اثط هؼکَس ثط پصیطش ثیوِ زاضًس.تٌَع كؼب یت

کطبٍضظی زض كطاًسِ  یثطای ثطضسی ػَاهل هَثط ثط پصیطش یب ذطیس ثیوِ (،2008)اًجَ طاس ٍ سٌایع
ّبی اهاػبزی ٍ هب ی، كطزی، کطبٍضظی ٍ البزُ کطزًس. ایي ػَاهل ثِ ٍیژگیاظ تبثغ الجسایک اس

زاض ٍ اـیط زضدهس زض ّط ّکابض اثط هؼٌیضس. زض ثیي ػَاهل اهاػبزی ٍ هب ی، تٌْب هجـطاكیبیی توسین 
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ط توبضبی ثیوِ غَضت هٌلی ثزاضی ثِتٌْب هاـیط سي اثط هؼٌی ،هٌلی زاضز. اظ هیبى ػَاهل كطزی
ثیي ػَاهل  زض -تک کطای-سغَح دثیبضی ضسُ ٍ کطت اذاػبغی کطت،زاضز. اثط سغح ظیط

 زست دهس.زاض ثِیکطبٍضظی هتجت ٍ هؼٌ
هغب ؼبت هصکَض زض هٌبعن هرالق ٍ ثط ضٍی هحػَالت کطبٍضظی هالبٍتی اًجبم پصیطكت. کطبٍضظاى 

ّبی کطبٍضظی ٍاکٌص یزض هٌبعن هرالق ٍ زض هحػَالت کطبٍضظی گًَبگَى، ثِ پصیطش ثیوِ
ػٌَاى ت. ثِثل حَازث عجیؼی ًبپبیساض اسضست زض هوبزٌّس. تَ یس هطکجبت ثِهالبٍتی ًطبى هی

ی ثبؿی ضْطسابى ثبثل ّعاض ّکابض اضاض 17ثؼس اظ دى سطهبی ثْبضُ، اظ حسٍز  1386هتبل زض سبل 
هیلیبضز ضیبل ثِ ثبؿساضاى ثبثلی ذسبضت ٍاضز  410دى اظ ثیي ضكت ٍ حسٍز یک ّعاض ٍ  %50حسٍز 

ضبى ًساضاٌس،  عٍم هحػَل یکطز.  ثؼس اظ دى، ثبؿساضاًی کِ تب پیص اظ ایي توبیل چٌساًی ثِ ثیوِ
(. اسابى هبظًسضاى حسٍز 1387ًس)جْبز کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى،ّبیطبى ضا احسبس کطزثبؽ یثیوِ

ػٌَاى یکی اظ ذَز اذاػبظ زازُ ٍ ضْطسابى ثبثل ثِ% اظ تَ یس هطکجبت کطَض ضا ث47ِ
(. اظ ایي حیث، 1389ثبضس)جْبز کطبٍضظی اسابى هبظًسضاى،ًسضاى هیتَ یسکٌٌسگبى ػوسُ اسابى هبظ

ای هجعی زض ثطضسی ػَاهل هَثط ثط توبضبی ثیوِ هطکجبت ضْطسابى ثبثل طٍضت اًجبم هغب ؼِض
 .حبضط ثب ایي ّسف اًجبم پصیطكاِ است یضَز. ثٌبثطایي، هغب ؼِاحسبس هی

 هامواد و روش
گیطی تػبزكی سبزُ اسهالبزُ ضهسُ   ّبی الظم اظ ضٍش ًوًَِدٍضی زازُهٌظَض جوغثِ ،زض ایي پژٍّص

ِ    کهبضاى هطکجبتّب اظ عطین هػبحجِ حضَضی ثب است. تکویل پطسطٌبهِ  یاًجهبم گطكهت. پطسطهٌبه

ٍ اعالػبت  کبضت یّبی جبهغ، ًحَُعطاحی ضسُ زض سِ ثرص تٌظین گطزیس. زض ثرص اٍل، ٍیژگی

ٍ زض  ثبؿهساض ّبی ضرػهیای  پطسص هطاض گطكت. زض ثرص زٍم، ٍیژگی، هَضز تَ یسهطثَط ثِ هطاحل 

هَضز ثطضسهی زض ایهي    یتَ یسی ثطضسی ضس. ًوًَِ یثرص سَم ًیع هٌبثغ ضیسکی هَجَز زض سبهبًِ

ای اًجبم ایي پهژٍّص  ّبی هَضز ًیبظ ثطاست. زازُضْطسابى ثبثل  ثبؿساض هطکجبت 148تحوین ضبهل 

اًجهبم   Shazamاكهعاض  ّبی الظم ثب اسالبزُ اظ ًهطم ی ضس. ترویيدٍضجوغ 1389-90زض سبل ظضاػی

)پصیطش یب ػهسم پهصیطش   بّیت زٍ اضظضِ ثَزى هاـیط ٍاثساِضسُ است. زض ایي پژٍّص ثب تَجِ ثِ ه

ضْطسهابى ثبثهل( ا گهَی اًارهبة زٍتهبیی       ثبؿهساضاى هطکجهبت  هحػَالت کطبٍضظی اظ سَی  یثیوِ

ِ  ثط َثطای هطرع کطزى ػَاهل ه 1الجیت ههَضز اسهالبزُ ههطاض گطكاهِ اسهت. زض       ،ثط هاـیهط ٍاثسها

 ،هحػَالت کطبٍضظی یثط ثط پصیطش ٍ توبضبی ثیوَِهغب ؼبت هطثَط ثِ ثطضسی ػَاهل ه ثسیبضی اظ

؛ هطثهبًی  1379،کطثبسیًظیط الجیت ٍ پطٍثیت اسالبزُ ضس) سٌجی اًاربة زٍتبییاظ ا گَّبی اهاػبز

(. 2005هحوهس ٍ اٍضتوهي،   ؛1382؛کطثبسی ٍ کبهجَظیهب، 1376؛ ًیکَیی ٍ تطکوبًی،1379ٍ ّوکبضاى،
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ثِ ثطضسی ضكابض اًاربثی اكطاز یب چگهًَگی ضٍیهبضٍیی دًْهب ثهب      ،ا گَّبی اهاػبزسٌجی اًاربة زٍتبیی

پطزاظز. ٍههَع  بیس اًاربة ضَز، هیثبضس ٍ تٌْب یکی اظ دًْب ثٍهبیؼی کِ زٍ گعیٌِ ثطای دًْب هَجَز هی

ضَز کِ زضغَضت ٍههَع اههط   ًطبى زازُ هی yiهاـیط تػبزكی  یٍسیلِثِ ام iحب ت ذبظ ثطای كطز 

ثبضهس،   yi;1احاوهبل   Piاگهط   ؛گیهطز ذَز هیهوساض غلط ثِ ،غَضتهوساض یک ٍ زضؿیطایي ،ًظطهَضز

ٍههَع اههطی    ذَاّس ثَز. اگط هاـیطّبی کوی ٍ کیلهی هاؼهسزی ثهط    yi;0( ًیع احاوبل Pi-1دًگبُ )

ٍ پبضاهاطّهبی هطثَعهِ ضا ثهب     xiام ثب  i یُایي هاـیطّب ضا ثطای هطبّس یثط ثبضٌس، هجوَػَِذبظ ه

B ضَز.هؼطكی هی 

(1) 
)XB(F)Y(obPr ii

1 
)XB(F)Y(obPr ii

 10 
هاـیهط   یثیٌهی ضهسُ  ا گَی الجیت ثب اسالبزُ اظ تَظیغ احاوبالتی  جسایک هوهبزیط احاوهبل پهیص   

ًوبیس. ا گهَی الجیهت ًیهع اظ تهبثغ تَظیهغ تجوؼهی       زٍ اضظضِ ضا ثیي غلط ٍ یک ثطدٍضز هی یٍاثساِ

 ًوبیس: جسایک ثِ ضکل ظیط تجؼیت هی

(2) 
t

t

t e

e

e
)t(F







 11
1

 

تَظیغ كَم زاضای هیبًگیي غلط ٍ هاوبضى ثَزُ ٍ ٍاضیبًس هاـیط تػهبزكی زض تَظیهغ  جسهایک    
3

2

 ثَزُ ٍ زض ًایجِ: F - 1 ( ;-t)F( tثِ هاوبضى ثَزى تَظیغ  جسایک، ) است. ثب تَجِ

(3) 
)()((Pr XBFXBFYP ti

 11)
 

 (:1990،گطیي)ثِ غَضت ظیط ًطبى زازُ ذَاّس ضس ا گَی الجیت

(4) 
)(

)exp

)exp(
)( xB

xB

xB
YPP tri





 
1

1

 

ٍ اثط  1ثلکِ زٍ هوساض کطص ؛ثبضسُ زض ا گَی الجیت هسًظط ًویتلسیط ضطایت ضگطسیَى ثطدٍضز ضس

حهسی زض هوهساض   ثط اثط تـییط یک ٍا Yi;1هَضز اضظیبثی هطاض ذَاّس گطكت. تـییط زض احاوبل  2ًْبیی

غَضت ظیهط هحبسهجِ ذَاّهس    ضَز، زض ا گَی الجیت ثًِْبیی ذَاًسُ هی ٌبم اثطهاـیط تَضیحی کِ ث

 (:1982جبج،)ضس
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(5) K

k

i B
xB

xB

x

P
ME .

))exp((

)exp(
21 









 
ّهبی  كَم، هوساض تـییط زض احاوبل، ثساگی ثِ احاوبل اٍ یِ ٍ ثٌهبثطایي ثسهاگی ثهِ اضظش    یزض ا گَ

پصیطی هاـیط تَضهیحی  کطص ،ْب زاضز. اظ سَی زیگطهاـیطّبی تَضیحی ٍ ضطایت دً یّوِ یاٍ یِ

k ظیط تؼییي ًوَز: یتَاى اظ ضاثغِ، زض ا گَی الجیت ضا هیام 

(6) 
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ًطبى زازُ کِ تـییط یک زضغسی زض هوساض هاـیط تَضهیحی چهِ هیهعاى     ،هطثَط ثِ ّط هاـیطکطص 

، هاـیهطی هَّهَهی   Xkاهیي هاـیهط تَضهیحی ا گهَ     kضَز. اگط هی Yi;1ثبػث تـییط زض احاوبل 

زض ًایجهِ  ٍ ( Y;1ثبضس، اثط ًْبیی ثطای ایي هاـیط ػجبضت است اظ تـییط زض احاوبل پهصیطش ثیوهِ )  

( ثبثهت ًگهِ زاضهاِ ضهًَس.     *Xکِ سبیط هاـیطّب زض یک هوهساض ) اظ غلط ثِ یک، زضحب ی Xkتـییط 

 ظیط هبثل هحبسجِ است: یهوساض اثط ًْبیی هاـیط تَضیحی هََّهی اظ عطین ضاثغِ

(7) ),(Pr),(Pr ** XXYXXYME KKD 0111  

 یضَز. ًحَُضٌبذاِ هی 1ی(، تحت ػٌَاى حب ت ًوXًَِ*تَضیحی ) یهوبزیط ثبثت سبیط هاـیطّب

ْهب ٍ  طای هاـیطّبی هََّهی هوساض هس دًثِ ایي غَضت است کِ ث ،هطرع کطزى هوساض حب ت ًوًَِ

 ثطای سبیط هاـیطّب هوساض هیبًگیي دًْب هسًظط هطاض ذَاّس گطكت.

اظ زضغس پیص ثیٌهی غهحیح اسهالبزُ     ،ثیٌی ا گَی الجیت ثطاظش ضسُثِ هٌظَض ثطضسی زهت پیص

َی ثهطدٍضز ضهسُ اسهت.    زهت ا گ یًطبى زٌّسُ ،زضغس ثطای ایي هؼیبض 70ضس. ضهن ثبالتط اظ  ذَاّس

 :(1983،هبزاالضَز)غَضت ظیط هحبسجِ هیایي هؼیبض ثِ

(8) 1002211 



T

NN
AC

 
تؼساز هطبّساتی است کِ زال ت ثطػسم پصیطش ثیوِ زاضز ٍ تَسظ ا گهَ ًیهع    11N كَم، یزض ضاثغِ

ًیع تؼساز هطبّساتی اسهت کهِ زال هت ثهط پهصیطش ثیوهِ زاضز ٍ        22Nضسُ است. هوساض ثیٌی پیص

زٌّسُ تؼهساز کهل   ًطبى (22N+11N)ثیٌی ضسُ است. غَضت کسط تَسظ ا گَ ًیع ثِ زضسای پیص

زّهس. ّهط چهِ    ًیع تؼساز کل هطبّسات ضا ًطبى ههی  Tثیٌی ضسُ ٍ هطبّساتی است کِ زضست پیص

ثیٌی ا گَ ثبالتط ثَزُ ٍ اظ ایي ضٍ زهت ا گَ ًیهع  تَاى پیص ،تط ثبضسعزیکً 100هوساض ایي ضبذع ثِ 

هٌظَض ثطضسهی  زٍتبیی الجیت ثساطی هٌبست ضا ثِ گیطی اظ ضّیبكت اًاربةثبضس. ثْطُتط هیهغلَة
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کطبٍضظی اظ سَی ثبؿهساضاى ضْطسهابى ثبثهل     یػَاهل ٍ پبضاهاطّبی هؤثط ثط پصیطش ٍ توبضبی ثیوِ

 .استكطاّن دٍضزُ 

 

 وتایج و بحث
هٌظَض اضظیبثی هاـیطّبی تَضیحی هَثط ثط توبضبی ثیوِ اظ سَی ثبؿساضاى هطکجبت ضْطسابى ثبثل، ثِ

گیطی اظ تسْیالت َّهی ثْطُ(، هEXIَ)ضط ّلت هاـیط هساول ضبهل ػوط ثبؽپژٍّص حب
(، AGE)(، سي ثبؿساضEDU)(، سغح تحػیالتLAP)(، تؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساضCRE)ثبًکی

 ( هسًظط هطاض گطكت.IK)ّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظیای دگب( ٍ هاـیط ضتجACRِ)هسبحت ثبؽ
 ّبی هیساًی ٍ الظم ثِ تَضیح است کِ هاـیطّبی هصکَض ثط هجٌبی ًظط کبضضٌبسبى، ثطضسی

(. زض ٍ ... 2005ٍ هحوس ٍ اٍضتوي، 1387ّبی پیطیي اًاربة ضس)هحوسی ٍ ّوکبضاى،پژٍّص
دٍضی ـیط هََّهی اسالبزُ اظ تسْیالت ثبًکی، شکط ایي ًکاِ ضبیبى تَجِ ثَزُ کِ جوغذػَظ ها

 گَیی ًبهٌبست ثبؿساضاى ضٍثطٍ ثَزُاعالػبت هطثَط ثِ هوساض تسْیالت زضیبكای ثب چب ص ٍ پبسد
ّبیی اظ پطسص IKایهٌظَض ایجبز هاـیط ضتجِثِاظ ایي ضٍ، اظ هاـیط هََّهی اسالبزُ ضس.  است؛

ّبی کطبٍضظی هغطح ضس. ثب تَجِ ثِ پبسد یذػَظ دگبّی دًبى اظ كَایس ثیوِساضاى ًوًَِ، زضثبؿ
 دگبّی ضؼیق، هاَسظ، هغلَة ٍ ذیلیگیطی اظ سیسان اهایبظزّی چْبض سغح اضائِ ضسُ ٍ ثْطُ

)سیسان اهایبظزّی گبًِ هَضز ثطضسی هطاض گطكاٌسّبی چْبضهغلَة ایجبز ٍ ثبؿساضاى ًوًَِ زض گطٍُ
تطی تَاًس ًابیج هغلَةّب هیای اظ پطسصزض هیبس ثب پطسص عیلی ثِ سجت اتکبء ثط هجوَػِ

، ضاٌّوبییای ٍ زض چْبض سغح ّوچٌیي هاـیط سغح تحػیالت ًیع ثِ غَضت ضتجِ حبغل ًوبیس(.
ّبی دهبضی هاـیطّبی هغب ؼِ ثِ ثطضسی ٍیژگی 1زض جسٍل  ایجبز گطزیس.کبضضٌبسی ٍ ثبالتط  ،زیپلن

پطاکٌص  ثبضس، ضطیتًظط هالبٍت هی بیی کِ هیبًگیي هاـیطّبی هَضزپطزاذاِ ضسُ است. اظ دًج
 هاـیطّب هحبسجِ ضسُ است.

ثبضس. ّوچٌیي الظم ثِ شکط است زاضای ثیطاطیي ضطیت پطاکٌص هی سغح تحػیالتثط ایي اسبس، 
س. ایي زض حب ی است کِ اًهحػَل ذَز ضا ثیوِ کطزُ ،ثبؿساضاى هطکجبت ثبثلزضغس اظ 41کِ تٌْب 

سب ی ٍ سطهبظزگی ٍ ... ظزگی، ذطکثب حَازث ٍ ثالیبی عجیؼی هتل دكت دًْبزضغس 100 توطیجب
ذغی زض ثیي ًرست ثطضسی ٍجَز ّن ،هٌظَض ثطدٍضز ا گَی اًاربة زٍتبیی الجیتاًس. ثِهَاجِ ضسُ

کِ ًابیج  1ى تجعیِ ٍاضیبًسگبًِ هسًظط هطاض گطكت. زض ایي ضاساب، اظ دظهَهاـیطّبی تَضیحی ّلت
 اسالبزُ ضس.دهسُ است،  2دى زض جسٍل 
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 ، 2 هطرػِ زض ّط ضزیق جسٍل یاظای ّط ضیطِثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثِ(، 1990ط اسبس ًظط)گطیي،ث
ذغی زض ثیي هاـیطّبی تَاى ازػب ًوَز کِ ّنٍجَز ًساضاِ، هی 6/0ّیچ ظٍج زضایِ ثعضگاط اظ 

 اضز.تَضیحی هَضز ثطضسی ٍجَز ًس
 یثِ هٌظَض اضظیبثی اثط هاـیطّبی تَضیحی كَم ثط هاـیط ٍاثساِ زٍ اضظضِ، پصیطش یب توبضبی ثیوِ

دى، اظ ا گَی اًاربة زٍتبیی پصیطش کطبٍضظی اظ سَی ثبؿساضاى هطکجبت ضْطسابى ثبثل ٍ یب ػسم 
     ساکتط الجیت اسالبزُ ضس. ًابیج حبغل اظ ثطدٍضز ا گَی الجیت ثب اسالبزُ اظ ثطدٍضزگط ح

 اضائِ ضسُ است. 3حساکتطی زض جسٍل  یچطذِ یًوبیی زض ثبظُزضست
(، CRE)گیطی اظ تسْیالت ثبًکیَّهی ثْطُ(، هEXIَ)الهت ضطایت ضگطسیَى ضبهل ػوط ثبؽػ

 یای دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ( ٍ هاـیط ضتجACRِ)(، هسبحت ثبؽEDU)سغح تحػیالت
هاـیطّبی یبزضسُ اثط هساوین ٍ هتجت ثط پصیطش یب توبضبی زّس کِ ( ًطبى هیIK)کطبٍضظی

ایي ًایجِ، ًابیج ز. هَضز ثطضسی زض ضْطسابى ثبثل زاض یکطبٍضظی اظ سَی ثبؿساضاى ًوًَِ یثیوِ
ایي   t یهوبزیط دهبضُکٌس. ( ضا تبییس هی1387( ٍ  هحوسی ٍ ّوکبضاى)1387ا لْی)هغب ؼبت ػیي

ثِ  حبػ  EXI ،CRE ،EDU  ٍIKثط هساوین ٍ هتجت هاـیطّبی هاـیطّب ثیبًگط دى است کِ ا
ثبؿساضاى هطکجبت  یزاض ثَزُ ٍ هبثلیت تؼوین ثِ کل جبهؼِدهبضی زض سغح یک زضغس هؼٌی

ذَز ثِ ًَػی ثیبًگط اكعایص سَززّی زض ٍاحس  ،ضْطسابى ثبثل ضا زاضا ذَاّس ثَز. ثبال ثَزى ػوط ثبؽ
بی تَ یس تجبضی ثِ ٌّظَض تؼسیل اثطات ضیسکی كعایٌسُ زض سبهبًِهُ، زض ًایجِ، ثبؿساض ثِسغح ثَز

زًجبل ضاّکبضّبی جسیس ثبضس. پصیطش ٍ توبضبی ثیوِ کطبٍضظی ثب تَجِ ثِ کبضدهسی دى ًبچبض ثبیس ثِ
ػٌَاى تٌْب ضاّجطز کبضا ٍ هؤثط زض ز ثبؿساضاى زض هَاجِ ثب ضیسک، ثِزض هیبس ثب زاًص ثَهی هَجَز ًع

ضیسک زض سبهبًِ تَ یسی هغطح است. اظ ایي ضٍ، اًاظبض ثط ایي است کِ ثب اكعایص ػوط  تؼسیل اثطات
م تَاى کطبٍضظی اكعایص یبثس. زضیبكت تسْیالت ثبًکی، ایجبز ضیسک ػسی توبضب ثطای ثیوِ ،ثبؽ

ایي  گیطی اظ هکبًیعهی زض ضاسابی تؼسیلزًجبل ثْطُاظ ایي ضٍ، ثبؿساض ثِ ٍ ثبظپطزاذت ضا زض پی زاضاِ
کطبٍضظی ضا  یتَاًس توبضب ثطای ثیوِثبضس. زض ًایجِ، زضیبكت تسْیالت ثبًکی هیاثط ضیسکی هی
تَاى گلت کِ ثب زضیبكت تسْیالت ثبًکی، تَاى هب ی ا جاِ زض تحلیل زیگطی هیاكعایص زّس. 

دگبّی ضكت، اكعایص سغح عَض کِ اًاظبض هیّوبىضٍز. ثبؿساضاى زض پطزاذت حن ثیوِ ثبالتط هی
کطبٍضظی، احاوبل پصیطش ٍ توبضبی دى ضا اظ سَی ثبؿساضاى هطکجبت  یذػَظ كَایس ثیوِثبؿساض زض

زال ثط  IKزاضی دهبضی ضطیت ضگطسیَى هاـیط تَضیحی اكعایص ذَاّس زاز. ػالهت هتجت ٍ هؼٌی
 یایي ازػب است. اظ سَی زیگط، ػالهت ضطیت ضگطسیَى زٍ هاـیط تؼساز هغؼبت ظهیي، زض سبهبًِ

کطبٍضظی  ی( ثیبًگط اثط هؼکَس ٍ هٌلی دًبى ثط توبضبی ثیوAGEِ)( ٍ سي ثبؿساضLAP)تَ یسی
 AGEاـیط زاضی دهبضی اثط هؼکَس ٍ هٌلی هتٌْب هؼٌی t یثبضس. هوساض دهبضُاظ سَی ثبؿساضاى هی

زّس. اظ ایي ضٍ، هسي ثَزى ثبؿساضاى پصیطش ثیوِ اظ سَی دًبى ضا ثب چب ص هَاجِ سبذاِ ضا ًطبى هی
 ًوبیس.ٍ ًیبظ ثِ اهساهبت ثیطاط تطٍیجی زض ضاسابی اكعایص اساوجبل اظ ثیوِ کطبٍضظی ضا دضکبض هی
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وبزیط کطص ٍ اثط ًْبیی تلسیط هوساض ضطایت ضگطسیَى هسًظط ًجَزُ ٍ ه ،زض ا گَی اًاربة زٍتبیی
ص هتجت ٍظًی هوساض کط 3زض جسٍل . (1982)جبج ٍ ّوکبضاى،هَضز تلسیط هطاض ذَاّس گطكت

احاوبل  ،(، ًطبى زاز کِ ثب اكعایص زُ زضغسی ػوط ثبؽ هطکجبتEXI)تجوؼی هاـیط ػوط ثبؽ
ی هاـیط طص هٌلزضغس اكعایص ذَاّس یبكت. هوساض ک 9/5کطبٍضظی  یپصیطش یب توبضب ثطای ثیوِ

(، گَیبی دى است کِ ثب اكعایص زُ زضغسی پطاکٌسگی هغؼبت ثبؿساض LAP)تؼساز هغؼبت ظهیي،
زضغس کبّص ذَاّس یبكت. هوساض کطص هاـیط  5/1کطبٍضظی  یاحاوبل پصیطش یب توبضبی ثیوِ

احاوبل پصیطش ٍ  ،گَیبی دى است کِ ثب اكعایص یک زضغسی سي ثبؿساض ،تَضیحی سي ثبؿساض
زضغس کبّص ذَاّس یبكت. تلسیط ًابیج اثط ًْبیی ثطاسبس هحبسجبت اًجبم ضسُ  02/2یوِ توبضبی ث
 ، هسًظط هطاض گطكت.(4)زض جسٍل
ًطبى زاز کِ اكعایص یک سبل ثط ػوط ثبؽ احاوبل  EXIهوساض اثط ًْبیی هاـیط تَضیحی  4زض جسٍل

ط ًْبیی هاـیط هََّهی ٍاحس اكعایص ذَاّس زاز. اث 04/0کطبٍضظی ضا  یپصیطش ٍ توبضبی ثیوِ
CRE ٍِاحس  33/0کطبٍضظی ضا  یثیبًگط دى است کِ زضیبكت تسْیالت ثبًکی احاوبل توبضبی ثیو

زّس کِ زض ًظط گطكاي تسْیالت ثبًکی ثیطاط ثِ ثبؿساضاى، ضؿجت ایي ًطبى هیزّس. اكعایص هی
 LAPًْبیی هاـیط اثط ضبى ضا ثب کطص ذَثی زض پی ذَاّس زاضت. ثیطاط زض ثیوِ کطزى هحػَل

ٍاحس  08/0کطبٍضظی ضا  یًطبى زاز کِ اكعایص یک ٍاحسی تؼساز هغؼبت ثبؽ، احاوبل پصیطش ثیوِ
سبظی اضاضی ثبؿساضاى، هیل ثِ ثیوِ کطزى کاِ ثیبًگط دى است کِ ثب یکپبضچِایي ً کبّص ذَاّس زاز.

ست کِ ثْجَز دگبّی ثبؿساض اظ ثیبًگط دى ا IKاثط ًْبیی هاـیط تَضیحی  زّس.ضا زض دًْب اكعایص هی
 یٍضؼیت ضؼیق ثِ هاَسظ، هاَسظ ثِ هغلَة، هغلَة ثِ ذیلی هغلَة احاوبل توبضبی ثیوِ

ای سغح تحػیالت احاوبل ٍاحس اكعایص ذَاّس زاز. ّوچٌیي اضتوبء یک ضتجِ 28/0کطبٍضظی ضا 
 ٍاحس اكعایص ذَاّس زاز. 27/0پصیطش ثیوِ ضا 

ضسُ ثطای ا گَی الجیت ثطدٍضز  4كبزىٍ هک 3اٍّلط -، کطاگ2، هبزاال1هوبزیط ضطایت تؼییي اساطال
ثبضس. ایي هوبزیط اضهبم هغلَثی ضا ًطبى زازُ ٍ هی 64/0ٍ  78/0، 58/0، 75/0تطتیت ثطاثط ثب ثِ

ثیٌی غحیح ا گَی ثطدٍضز ضسُ ًیع ثبالی ا گَی الجیت است. زضغس پیصثیٌی گَیبی هسضت پیص
 ثیٌی ثبالی ا گَی الجیت ثطدٍضز ضسُ ضا هَضز تبکیس هطاض کِ هسضت پیص زضغس است 90ثب ؾ ثط 

 زّس.هی
احاوبل پصیطش ثیوِ اظ  ؛تَ یسی ثیطاط ثبضس یچِ ػوط سبهبًِّبی تحوین ًطبى زاز کِ ّطبكاِی

ضٍ ضسى ثب ضطایظ ضیسکی ٍ ظیبى کِ ثبؿساض ثب ّطچِ ثیطاط ضٍثِ چطا گطزز.سَی ثبؿساض ثیطاط هی

                                                 
1 - Estrella 

2 - Maddala 

3 -  Cragg-Uhler 

4 - McFadden 
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 گطزز.یطاط اظ ایي ضطایظ، گطایطص ثِ اتربش ضٍضی زض جْت تؼسیل ضیسک ثیطاط هزیسى ثی
تَاًس ّبی تَ یسی، هیّبی تطٍیجی ثط ثبؿساضاى هطکجبت زاضای چٌیي سبهبًِتوطکع كؼب یتثٌبثطایي 

 کطبٍضظی ضا اكعایص زّس. یاساوجبل ایي گطٍُ اظ كؼبالى کطبٍضظی اظ ثیوِ
کطبٍضظی، ثساطسبظی ثطای ایجبز  یهاـیط دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ ثب تَجِ ثِ اثطگصاضی دهبضی

هحػَالت کطبٍضظی اسالبزُ ًوَزُ ٍ دى زساِ  یتؼبهل ثیي ثبؿساضاى کِ زض سٌَات گصضاِ اظ ثیوِ
تَاًس ًوص ضبیبى اظ ثبؿساضاًی کِ ًسجت ثِ ثیوِ کطبٍضظی ٍ كَایس دى دگبّی کبكی ًساضاِ، هی

گیطی اظ ًوص ضّجطاى اجاوبػی لبزُ اظ ثیوِ زاضاِ ثبضس. زض ایي ضاساب، ثْطُتَجْی زض گساطش اسا
 کطبٍضظی حبئع اّویت است. یٍ هحلی زض ایجبز دگبّی ًسجت ثِ كَایس ثیوِ

تَ یسی هطکجبت ثبؿساض ػبهلی هٌلی زض  یًابیج پژٍّص ًطبى زاز کِ پطاکٌسگی هغؼبت سبهبًِ
    ّبی هطکجبت یکپبضچِ ٍ . زض ًایجِ ا گَسبظی ثبؽکطبٍضظی است یگساطش اسالبزُ اظ ثیوِ

تَاًس هَجت اساوجبل اظ ثیوِ کطبٍضظی زض ثیي ثبؿساضاى هی ،ّبی ثبؿساضی غٌؼایگیطی اظ ضیَُثْطُ
 ضْطسابى ثبثل ضَز.

سغح هوساض هبثل تَجِ اثط ًْبیی هاـیط تَضیحی سغح تحػیالت ثیبًگط اثطگصاضی ثبالی اكعایص 
ّبی تَ یسی ٍ ّبی هٌبست تؼسیل ضیسک زض سبهبًِکبضگیطی ضٍشبؿساضاى زض ثِزاًص ٍ دگبّی ث

اضی هٌبست صگسبظی ٍ سیبستي ضٍ،  عٍم ظهیٌِاظ ای است؛ گصاض اظ کطبٍضظی سٌای ثِ هسضى ثَزُ
هٌظَض جبیگعیٌی كؼبالى تحػیلکطزُ ٍ جَاى زض ثرص کطبٍضظی ثب جوؼیت كؼبل هسي کًٌَی ثِ

 . ضَزثیص اظ پیص احسبس هی
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 ها:پیوست
 مركبات تًليد در پراكىص ضريب محاسبٍ ي وظر مًرد يومًوٍ اقتصادي ي اجتماعي َايييصگي -0جديل 

 ضطیت پطاکٌص اًحطاف اسابًساضز هیبًگیي حساکتط حساهل هاـیطّب

 6/0 19/9 16 48 2 سبل -(EXIػوط ثبؽ )

 0 1 83/0 39/0 44/0 (CREگیطی اظ تسْیالت ثبًکی )هََّهی ثْطُ

 1 4 17/2 15/1 52/0 (LAPتؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساض )

 1 16 47/11 17/10 88/0 (EDUسغح تحػیالت )

 22 72 3/39 71/9 24/0 (AGEسي ثبؿساض )

 79/0 31/2511 177/3000 10000 500 ّکابض -(ACRهسبحت ثبؽ )

 1 4 03/2 9/0 44/0 (IKدگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظی )

 ّبی پژٍّصهأذص: یبكاِ
 

 وتايج آزمًن تجسيٍ يارياوس -2جديل 

 ضزیق
 هاـیط تَضیحی

EXI CRE LAP EDU AGE ACR IK 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 06/0 0 0 0 14/0 0 0 

3 8/0 0 0 0 42/0 0 0 

4 0 0 44/0 06/0 14/0 02/0 04/0 

5 02/0 0 53/0 12/0 01/0 01/0 15/0 

6 04/0 01/0 02/0 5/0 05/0 0 8/0 

7 06/0 9/0 0 2/0 04/0 01/0 0 

 ّبی پژٍّصهأذص: یبكاِ
 

 وتايج حاصل از برازش الگًي الجيت -3جديل 

 کطص ٍظًی تجوؼی tدهبضُ  اًحطاف هؼیبض ضطیت ضگطسیَى هاـیط تَضیحی

 59/0 94/2 07/0 21/0 سبل -(EXIػوط ثبؽ )

 77/1 81/0 19/2 23/0 (CREگیطی اظ تسْیالت ثبًکی )هََّهی ثْطُ

 -41/0- 26/0 58/1- 15/0 (LAPتؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساض )

 48/1 41/0 63/3 77/0 (EDUسغح تحػیالت )

 3/0- 06/0 66/4- 02/2 (AGEسي ثبؿساض )

 01/0 26/0 12/0×  10-3 32/0×  10-4 هاط هطثغ -(ACRهسبحت ثبؽ )

 52/1 49/0 1/3 52/0 (IKدگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظی )

 ّبی پژٍّصهأذص: یبكاِ
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 محاسبٍ اثر وُايي الگًي الجيت -4جديل 
 اثط ًْبیی اضظش حب ت ًَع هاـیط هاـیط تَضیحی

 04/0 68/15 پیَساِ سبل -(EXIػوط ثبؽ )

 33/0 1 هََّهی (CREگیطی اظ تسْیالت ثبًکی )هََّهی ثْطُ

 -08/0 36/2 پیَساِ (LAPتؼساز هغؼبت ظهیي ثبؿساض )

 27/0 82/2 ایضتجِ (EDUسغح تحػیالت )

 -06/0 16/40 پیَساِ (AGEسي ثبؿساض )

 59/0×  10-5 3230 پیَساِ ّکابض -(ACRهسبحت ثبؽ )

 28/0 08/2 ایضتجِ (IKای دگبّی ثبؿساض اظ كَایس ثیوِ کطبٍضظی )هاـیط ضتجِ

 ّبی پژٍّصهأذص: یبكاِ
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