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 چکیده
بینی این مشتریان بالقوه و پیش شناختترین منابع مالی بیمه کشاورزی، مشتریان آن هستند. به همین دلیل مهم

پایه،  نیهم براهمیت باالیی است.  دارای (عامل سودآوری در بیمه استاز این جهت که ) نآناسطوح خسارت 
کشاورزی( از عنوان بخشی از مشتریان بیمه هواحدهای زنبورداری )ب جداسازی با تا است آن یپ در تحقیق این

نی بیاثرگذار بر هر بخش با استفاده از الگوی الجیت ترتیبی، الگویی برای پیش عواملنظر خسارت و تعیین 
واحدهای اطالعات مربوط به برای این منظور ها ارائه دهد. خسارت مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان

خسارت، گروه کم 1به  آوری شده بود،گرد 3130-09که در سال زراعی  کیلوگرم 31کمتر از  عملکردزنبورداری با 
ترتیبی نشان داد متغیرهای شغل مدیر، نتایج برآورد الگوی الجیت و پرخسارت تقسیم شدند.  خسارت متوسط

ن ملکه از مرکز های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمیتحصیالت باالتر از دیپلم، تجربه، شرکت در دوره
ر منفی و یثهنگام کمبود گرده تأو واکنش مناسب زنبوردار در گذرانی از زمستان پسزنبورستان  تهیه ملکه، نظافت

داری بر مثبت و معنی تأثیرکنه واروا، بیماری نوزما متغیرهای حمله  ش سطوح خسارت دارند.دار بر افزایمعنی
ها خسارت کمتری استان دیگرهای استان اصفهان در مقایسه با همچنین زنبورستان افزایش سطوح خسارت دارند.

 زنبورداری در نظر گرفته شوند.بندی واحدهای در طبقهنامبرده شده  عواملشود دارند. بنابراین پیشنهاد می

 

 JEL :G32, H32,C25, C87بندی طبقه

 بندی مشتریان، خسارت، بیمه کشاورزی، الجیت ترتیبی، زنبورداریطبقه های کلیدی:واژه
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 مقدمه
آید. شمار میهوکار پذیرش و انتقال ریسک از کشاورز به شرکت بیمه ببیمه کشاورزی یک ساز

در  نافزایش کارایی آنا گریزی کشاورزان وانتقال ریسک به منظور کاهش ریسک سازوکاراین 

 (.3131تولید پدید آمده است )نجفیانی،  عواملگیری بهینه از بهره

های دریافت شده بیمهآوری حقدیده را از گردارت واحدهای آسیبصندوق بیمه کشاورزی خس

های بیمهترین منبع مالی، صندوق بیمه حقکند. به عبارتی مهماز کشاورزان پرداخت می

رود. لذا برای ارائه خدماتی بهتر و بیشتر به مشتریان خود شمار میهاز کشاورزان بدریافت شده 

 بیمه دریافتی از مشتریان را افزایش دهد.باید حق

نامه و یا جذب باال بردن نرخ بیمه برای هر بیمه تواند از راهمنابع مالی صندوق بیمه میافزایش 

 آن تأثیرترین مهمتوان گفت، می  بردن نرخ بیمهمخاطره انجام شود. در مورد باالمشتریان کم

 . در مقابلباشدمشتریان جدید و یا عدم پذیرش بیمه توسط  کنونیمخاطره خروج مشتریان کم

های ناشی از سوء مدیریت خود به سمت بیمه روی های پرمخاطره برای جبران خسارتگروه

  خواهد بود. آورند، که نتیجه چنین پیشامدی کاهش منابع مالی بیمه

در هنگام  نبینی سطح خسارت آنامخاطره نیازمند پیشتحت پوشش قرار دادن واحدهای کم

تواند مشتریان خود مخاطره مینامه است. صندوق بیمه برای شناسایی مشتریان کمفروش بیمه

 بارز هر گروه، میزان هایویژگیهای مختلف خسارتی تقسیم کند و با مشخص کردن را به گروه

صندوق بیمه برای  زمینهنامه تعیین کند. در همین خسارت مشتریان را در هنگام فروش بیمه

بیمه باالتر از همه مخاطره( به جای دریافت حقمشتریان کم ویژههجذب مشتریان بیشتر )ب

های کمتر را برای بیمههای متفاوتی را برای هر گروه مشتری )حقبیمهتواند حقمشتریان می

های پرمخاطره( های باالتر را برای جبران خسارت گروهبیمهمخاطره و حقهای کموهجذب گر

 وضع کند. 

زیادی انجام نشده است. با این حال  هایبررسیبندی مشتریان بیمه کشاورزی در زمینه تقسیم

و نامساعد پی بردند  انتخاببیمه بر تولید به وجود  تأثیر وجود دارد که با بررسی هاییپژوهش

های پژوهشتوان به مشتریان بیمه کشاورزی ارائه دادند که می تفکیکهایی مبنی بر توصیه

 ( اشاره کرد.3131( و معینی و همکاران )3131(، رستمیان )3131مهدوی و باقرزاده )

ترین رکن صندوق بیمه توان گفت مشتریان بیمه کشاورزی مهمشده می بیانبا توجه به مطالب 

کنند. به همین دلیل شناخت این ضویت خود، منابع مالی بیمه را تامین میهستند که با ع
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، از این جهت که عامل سودآوری در بیمه و گسترش نآنابینی سطوح خسارت مشتریان و پیش

 یپ در ، این پژوهش،اساس نیهم براست. دارای اهمیت باالیی  بیمه در جامعه کشاورزان است

عنوان بخشی از مشتریان بیمه کشاورزی( و تعیین هزنبورداری )بواحدهای  تفکیک با تا است آن

بینی خسارت پیشبندی واحدهای زنبورداری و اثرگذار بر هر بخش، الگویی برای طبقه عوامل

 ها ارائه دهد.مشتریان جدید برای بیمه زنبورستان

 روش تحقیق
که هر یک از  ایگونهبه ،است جداگانهبازار به چندین گروه  تفکیکل اعما ،بندی بازارتقسیم

های تقسیم یک یکی از روش باشند.به خود ها دارای آمیخته بازاریابی منحصر به فرد قسمت

 .(3131پور و همکاران، )حسنقلی های رگرسیونی استبازار، استفاده از روش

 عواملبنابراین برای تعیین  متغیر کیفی با چند حالت مشخص است. یک های بازارتعداد بخش

حال  د.کراستفاده  )چندگانه، ترتیبی، متداخل( الجیتتوان از انواع الگوهای اثرگذار بر آن می

، ترتیب هاافزون بر تعداد طبقه، بندی شوندتقسیم از نظر خسارتچنانچه واحدهای زنبورداری 

اثرگذار بر  عواملبرای بررسی  این پژوهش،. به همین دلیل در کندپیدا مینیز اهمیت  آنان

 .(1001)گرین،  سطوح خسارت از الگوی الجیت ترتیبی استفاده شده است

𝑦𝑖الگوی الجیت ترتیبی دارای متغیر وابسته )
 اگرصورت پیوسته و غیرقابل مشاهده است. ه( ب ∗

خسارت  (j) مختلف سطوح بیانگر که است مشاهده و قابل گسسته متغیری 𝑦𝑖شود  فرض

 از مشاهده، قابل متغیر و مشاهده قابل غیر متغیر میان ارتباطاست،  𝑖واحدهای زنبورداری 

 .آیدمی دستبه (3رابطه ) صورت به ترتیبی الجیت الگوی

 𝑖 =  1, . … , 𝑛 −∞ ≤ 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇1 اگر 𝑦𝑖 = 1 

(3) 𝑖 =  1, . … , 𝑛 𝜇1 ≤ 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇2 اگر 𝑦𝑖 = 2 

 𝑖 =  1, . … , 𝑛 𝜇2 ≤ 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝜇3 اگر 𝑦𝑖 = 3 

 𝑖 =  1, . … , 𝑛 𝜇𝑗−1 ≤ 𝑦𝑖
∗ ≤ 𝑦𝑖 اگر ∞+ = 𝑗 

 بایستی و کنندمی تعریف را گسسته شده مشاهده هایپاسخ که هستند هاییآستانه μآن  در که

 که این احتمال و شودمی برآورد راستنمایی حداکثر روش از استفاده با( 3) مدل. شوند برآورد

=1iy ،آیدمی دستبه( 1) رابطه از استفاده با باشد. 
  

(1) (Pr (𝑦𝑖 = 𝑗) = 𝑃𝑟(𝑦𝑖 ≥ 𝜇𝑗−1) = 𝑃𝑟(𝜀𝑖 ≥ 𝜇𝑗−1 − �́�𝑥𝑖) = 𝐹(�́�𝑥𝑖 − 𝜇𝑗−1) 
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𝑘بردار  ε ،𝑥تابع توزیع تجمعی  𝐹که در آن × ی شامل متغیرهای دهندهاز متغیرهای توضیح 1

در مدیر های آموزشی، واکنش مناسب تجربه، تحصیالت، شرکت در دورهچون شغل مدیر، هم

 تغذیه روش اعمالمیزان و  ،عایق کندوپوشش وجود عدادکندو، تهای کمبود گرده، زمان

، ملکه جایگزینیزنبورستان، ظافت نزنبورستان،  اطرافپوشش گیاهی کمکی، کوچ زنبورستان، 

کندو در زمان افزایش جمعیت یا تولید، انواع آفات و  تامین ملکه، افزودن قاب چگونگی

بردار ستونی  βو  (تمر، گرد و غباربارندگی مسخشکسالی، انی دما )هها، تغییرات ناگبیماری

 باشد.پارامترهای برآورده شده می

تر خسارت را به ام یا پایین j، سطح iواحد زنبورداری   که را احتمال این ترتیبی، الجیت الگوی

 کند.برآورد می (1) یصورت الگوهب )تعریف احتمال تجمعی(خود اختصاص دهد 

(1) 𝐿𝑜𝑔 [
𝛾𝑗(𝑋𝑖)

1 − 𝛾𝑗(𝑋𝑖)
] = 𝜇𝑗 − [𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘] 

, 𝑗 = 1,2,3, … . , 𝑗 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

نامبرده  توضیحی متغیرهای به و است وابسته بینی پیشطبقه احتمال به تنها 𝜇𝑗 (،1) در رابطه

𝛽1𝑥𝑖1عبارت  .ندارد بستگیشده  + 𝛽2𝑥𝑖2 + 𝛽3𝑥𝑖3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 هاقسمت مستقل طبقه 

 .شودمحاسبه می (1رابطه )صورت ، احتمال تجمعی است که به𝛾𝑗 باشد.می

(1) 𝛾𝑗(𝑋𝑖) = 𝛾(𝜇 − �́�𝑥𝑖) = 𝑃(𝑦𝑖 ≤ 𝑗|𝑋𝑖) 

 از جفت هر میان ارتباط که است این ترتیبی الجیت رگرسیون اساسی هایفرض از یکی

 خواهد وجود( مدل یک تنها) هاضریب از مجموعه یک نتیجه در باشد، یکسان نتیجه، هایگروه

 نتیجه هایگروه از جفت هر میان ارتباط توضیح برای متفاوتی هایمدل نباشد، چنین اگر .داشت

 و 3برنت آزمون) موازی هایرگرسیون آزمون (.3130)شاهنوشی و همکاران،  نیاز خواهد بود

 ارزیابی را هاگروه تمامی برای پارامترها برابری قضیه بودن منطقی ،(راستنمایی نسبت آزمون

 هاضریب بودن یکسان از عبارت که هاآزمون این صفر فرض چنانچه دیگر، عبارت به. کندمی

 برای وضعیت پارامترهای که است آن نشانگر شود، واقع قبول مورد است، هاگروه تمامی برای

 (.منبع همان) هستند یکسان پاسخ هایگروه همه

تحقیقات  مؤسسهاست که توسط  زنبورستان 611مربوط به اطالعات مورد نیاز در این تحقیق 

دانشکده  به سسه پژوهشی ریسک و بیمه کشاورزی وابستهؤعلوم دامی کشور و با همکاری م

                                                           
1 Brant 
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، کشور بررسیبرای جامعه مورد  آوری شده است.توسعه کشاورزی دانشگاه تهران گرداقتصاد و 

طقه تقسیم شده است. به های پرورش زنبورعسل به هفت منبراساس شرایط اقلیمی و ویژگی

تعداد بر مبنای میانگین وزنی معیارهای استان هدف در هر منطقه، یک شاخص  گزینشمنظور 

ی مدرن و میزان خسارت به ترتیب با ضریب های بیمه شده، تعداد زنبوردار، تعداد کندوهاکندو

 منطقه، در هر گزینشمحاسبه شده است. سپس براساس باالترین شاخص  3و  1، 1، 1اهمیت 

های پرسشنامه شامل سه ده است. جامعه آماری در خصوص دادهش گزینش یک استان هدف

ای که در برگیرنده مرکز استان و دو شهرستان شهرستان از هر استان منتخب به صورت خوشه

شامل  پژوهش، های مورد بررسی در اینباشد. استانمجاور با باالترین تعداد زنبوردار است، می

رضوی، خوزستان و های آذربایجان شرقی، مازندران، اصفهان، لرستان، تهران، خراساناستان

، جامعه آماری براساس میانگین عملکرد نمونه به دو اولیه نمونهبررسی در  .دنباشبوشهر می

ها نشان داد این دو گروه محصول تقسیم شدند. بررسی اولیه این گروهگروه پرمحصول و کم

اثرگذار بر هر سطح متفاوت هستند. به همین  عواملبرخی حصول( از نظر مپرمحصول و کم)

 31کمتر از محصول )عملکرد تنها از اطالعات زنبورداران گروه کم پژوهش،دلیل در این 

  کیلوگرم( استفاده شده است. 

 و بحث نتایج
خسارت، شود تعداد واحدهای زنبورداری در گروه کمده میدی( 3) همانطور که در جدول

است. میانگین خسارت در این سه   61و  11، 310و پرخسارت به ترتیب برابر  خسارت متوسط

گروه  سهاطمینان از تفاوت . برای بوده استدرصد  11/13و  03/33، 13/1گروه به ترتیب برابر 

از نظر گروه مشخص شده  1 دهدمی استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان Fاز آزمون 

 هستند.دار درصد با یکدیگر دارای تفاوت معنی 33درصد تلفات کندو با احتمال  میانگین

 های خسارتین گروهگآزمون یکسان بودن میان (1) جدول
 طبقات هر گروه فراوانی گروهمیانگین هر  انحراف معیار Fمقدار آماره 

 خسارتکم 310 13/1 31/3 37/2881

 خسارت متوسط 11 03/33 03/1 احتمال پذیرش میانگین یکسان 

 پرخسارت 61 11/13 16/1 00/0

 کل مشاهدات 113 31/31 10/33 

 های تحقیقیافتهنبع: م
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های سه گانه خسارت پیوسته و مجازی مربوط به گروه متغیرهای از یک هر آماری هایویژگی

متغیرهای مجازی  مربوط به است ارقام یادآوریاست. الزم به  زارش شدهگ (1)در جدول 

خسارت، های کمدر هر یک از گروه هاباشد. تعداد کندودهنده درصد وجود ویژگی مینشان

باشد. عدد می 13/303و  11/106، 31/161و پرخسارت به ترتیب برابر  خسارت متوسط

 در زنبورستان ایجاد تنوع ژنتیکی بیشتر و جلوگیری از پدیده هموزیگوتی هاافزایش تعداد کندو

توان انتظار داشت (، بنابراین می1006کند )سلی و تارپی، در زنبورستان می )خالص بودن(

 اثرگذار بر سطح خسارت است. عواملتعداد کندو از 

خسارت، های کم، میانگین تجربه در هر یک از گروهتوان گفتمی (1)براساس ارقام جدول 

سال است. همچنین در بین  63/1و  13/33، 3/31و پرخسارت به ترتیب برابر  خسارت متوسط

های خسارت در دورهمدیران واحدهای کم نزدیک به همهواحدهای زنبورداری سطوح مختلف، 

های آموزشی آموزشی شرکت داشتند. در مقابل درگروه پرخسارت هیچ یک از مدیران در دوره

درصد از مدیران گروه پرخسارت باالتر از  11/3یالت شرکت نداشتند. همچنین سطح تحص

خسارت به ترتیب و کم خسارت متوسطهای با دیپلم است. این درحالی است که در گروه

های مدیر، واکنش بر ویژگی افزوندرصد مدیران تحصیالت باالتر از دیپلم دارند.  300و  76/13

ها بارش متوالی، گرد وغبار( به حفظ کلنیکمبود گرده )سرمای ناگهانی، هنگام درست مدیر در 

چون تغذیه کمکی و انتقال هم هاییها اقدامزمانکند. در این و کاهش خسارت کمک می

( دیده 1طور که در جدول )همان کندوها به مناطق مناسب موجب حفظ کلنی خواهد شد.

و  خسارت متوسطه درصد از گرو 16/11خسارت، درصد از زنبورداران گروه کم 11/33شود، می

مناسب را انجام  هایسارت در زمان کمبود گرده، اقدامدرصد از زنبورداران گروه پرخ 11/7

 اند.داده

خسارت هر دو سال یکبار واحدهای زنبورداری گروه کم نزدیک به همه، (1)براساس جدول 

درصد از گروه دوم  33/11اند. در مقابل کرده جایگزینملکه کلنی را از مراکز تولید ملکه تهیه و 

سال( )آکیول و  1هر  جایگزینیاند. با توجه به عمر اقتصادی ملکه )چنین اقدامی را انجام داده

ملکه و  هنگامتوان گفت، تعویض به( و تفاوت درصد واحدها در این سه گروه می1003همکاران 

 باشد. یکاهش خسارت زنبورستان م عواملاز زنبورستان از  بیرونتامین ملکه 
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 بررسیمتغیرهای مورد  هایویژگی (2)جدول 
 پرخسارت خسارت متوسط خسارتکم متغیرها

 85/11 191/07 274/47 تعداد کندو با درب عایق

 0/00 28/57 94/62 (3شغل مدیر )زنبورداری =

 4/71 11/21 13/90 های تجربهسالتعداد 

 1/32 28/57 100/00 (3تحصیالت )باالتر از دیپلم =

 0/00 35/71 95/38 (3شرکت در دوره های آموزشی )شرکت کردن =

 0/00 23/81 91/54 (3ملکه )تعویض هر دو سال = جایگزینی

 0/00 23/81 100/00 (3تامین ملکه )تامین از مراکز = چگونگی

 9/21 52/38 99/23  نظافت بعد از زمستان گذرانی

 21/05 33/33 99/23 (3جمعیت =کیفیت تغذیه )تغذیه کلنی متناسب با 

 1/32 35/71 99/23 (3کوچ = انجام کوچ و رعایت موارد مهم در) کیفیت کوچ

 5/26 33/33 44/62 (3وضعیت پوشش منطقه )عالی از نظر پرسشگر =

 0/00 0/00 99/23 (3های افزایش تولید و جمعیت =در زمانقاب کافی دادن ارقاب )قرتعداد 

 5/26 66/67 99/23 (3زمان کمبود گرده )اقدام به کوچ یا تغذیه تحریکی =واکنش مناسب در 

 71/05 57/14 80/77 کنه واروا

 48/68 40/48 28/46 بیماری نوزما

 68/42 69/05 58/46 سرمای ناگهانی

 17/11 0/00 35/38 آذربایجان

 31/58 50/00 5/38 مازندران

 9/21 0/00 30/00 اصفهان

 9/21 7/14 10/77 لرستان

 9/21 21/43 0/77 تهران

 13/16 14/29 4/62 خراسان

 6/58 4/76 6/15 خوزستان

 3/95 2/38 6/92 بوشهر

 های تحقیق: یافتهنبعم

قاب در ابتدای فصل افزایش تولید و جمعیت موجب افزایش تعداد زنبور کارگر و تولید  ودنافز

خسارت در زنبورداران گروه کم تنهاتوان گفت می (1)شود. با توجه به جدول عسل در کلنی می

رود زنبوردارانی که تعداد قاب اند. لذا انتظار میزمان مناسب تعداد قاب کافی در کندو قرار داده

 باشند. دیگرانکندو را در زمان مناسب افزایش دهند، دارای خسارت کمتری نسبت به 

 درصد 07/13و  11/11، 11/33توان گفت می (1) متغیر تغذیه براساس ارقام جدول زمینهدر 

 و پرخسارت اقدام به تغذیه تحریکی با خسارت متوسطخسارت، های کماز زنبورداران گروه
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تغذیه متناسب با جمعیت کندو، رعایت زمان تغذیه و رعایت کردن نسبت  مانندرعایت مواردی 

 اند.آب و شکر در تغذیه کرده

درصد  11/11ست که ا بوط به وضعیت زنبورستان گویای آندر مورد متغیر مر (1)جدول ارقام 

درصد از گروه پرخسارت  11/7و  میانگیندرصد از گروه  11/11خسارت، های کماز  زنبورستان

اند. با توجه به اینکه پرورش زنبور به میزان گرده از نظر پوشش گیاهی در حد عالی و خوب بوده

ای خسارت سهم باالتری از واحدهای زنبورداری در منطقهانتظار، در گروه کمبرابر وابسته است 

 اند.وشش پربارتر است، قرار گرفتهکه از نظر پ

 است. شده آورده (1) جدول در ترتیبی الجیت الگوی برآورد نتایج
 الگوی الجیت ترتیبی برآورداز  دست آمدهبهایج نت (3)جدول 

 تحصیالت، شغل، متغیرهای. است رگرسیون کل داریمعنی دهندهنشان دو-کی آماره مقدار

تهیه  های آموزشی، تعداد کندو با پوشش عایق، تأمین ملکه از مرکزدوره در شرکت تجربه،

منفی  تأثیر کمبود گرده هنگامگذرانی، واکنش مناسب زنبوردار در ملکه، نظافت پس از زمستان

نشان  𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑅2 (%31)سطوح خسارت دارند. همچنین مقدار آماره دار بر افزایش و معنی

سطوح خسارت  تغییرات از باالیی میزان استفاده در الگو مورد توضیحی متغیرهایدهد می

 tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر

 -31/1 30/3 -17/1*** شغل مدیر

 -71/1 03/0 -11/0*** تجربه

 -03/1 13/1 -11/3*** تحصیالت

 -03/1 11/3 -1*** شرکت در دوره آموزشی

 -61/1 001/0 -03/0*** تعداد کندو با درب عایق

 -1 37/3 -10/1** واکنش مناسب در زمان کمبود گرده

 -67/3 10/3 -30/1* نظافت زنبورستان

 -17/1 13/3 -07/1** مراکز تامین ملکه از

 -17/3 33/3 -31/3* اصفهان

 1 31/0 31/1*** کنه واروا

 13/3 31/0 11/3 بیماری نوزما

  4/09 21/72- آستانه اول

  1/06 4/55- آستانه دوم

Log likelihood = 111/11-  LRchi2(9)= 33/101  

Pseudo R2 = 31/0  Prob > chi2 = 000/0  

 درصد   30درصد   *: 7داری در سطح ***: یک درصد    **: تحقیق   معنیهای منبع: یافته
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 نسبت آزمون از آمده دستبه نتایج همچنین .دهندمی توضیح را واحدهای زنبورداری

 یک سطح در که بوده 33/3 برابر دو،-کی آماره مقدار( 1 جدول) دهدمی نشان راستنمایی

 الگوی در متناسب احتماالت فرض که داشت اطمینان توانمی بنابراین. است دارمعنی درصد

 است.  شده رعایت شده برآورد

( 1) جدول در الگو متغیرهای تک تک برای برنت آماره نتایج رگرسیون کل داریمعنیبر  افزون

 شده رعایت متغیرها از هریک برای درصد 7 سطح در موازی رگرسیون فرضیه دهدمی نشان

 یکسان و ثابت پاسخ، هایگروه تمامی برای وضعیت پارامترهای ارزش دیگر عبارتبه. است

برآورد شده در الگوهای الجیت تفسیر خاصی ندارند. لذا برای  هاییباز آنجا که ضر .هستند

اثرات نهایی هر  7شود. جدول ، اثر نهایی هر متغیر محاسبه میهاعاملهر یک از  تأثیر تعیین

 دهد.یک از متغیرها در هر یک از سطوح خسارت نشان می
 آزمون برنت –های موازی برای مدل الجیت ترتیبی نتایج آزمون رگرسیون (4)جدول 

میزان یک سال، احتمال اینکه  دهد که با افزایش تجربه مدیر به نشان می (7)نتایج جدول 

یابد و در مقابل احتمال قرار گرفتن خسارت قرار گیرد افزایش میگروه کمواحد زنبورداری در 

 یابد.های با خسارت بیشتر کاهش میدر گروه

، چنانچه تنها شغل مدیر زنبورداری باشد، احتمال اینکه واحد زنبورداری (7)با توجه به جدول 

حتمال اینکه واحد ا سویییابد. از درصد افزایش می31/3خسارت قرار گیرد در گروه کم

 زمانیابد. زیرا در این حالت های باالتر از نظر خسارت قرار گیرد، کاهش میزنبورداری در گروه

بر این اگر مدیر  افزوندهد. رسیدگی به امور زنبورستان اختصاص می را برای بیشتری انرژی و

اینکه واحد زنبورداری های آموزشی مربوط به فعالیت زنبورداری شرکت کند، احتمال در دوره

درصد در مقابل واحدهای زنبورداری که مدیر آنها در چنین  1/3خسارت قرار گیرد کم در گروه

  احتمال پذیرش فرض ثبات الگو دو_آماره کی  

  33/0 33/3 آزمون والد برای کل مدل

 احتمال  متغیر احتمال متغیر

ک متغیرها
ک ت

ی ت
ت برا

آزمون برن
 

 333/0 نظافت زنبورستان 33/0 شغل مدیر

 011/0 تعداد کندو با درب عایق 336/0 تجربه

 33/0 اصفهان 333/0 تحصیالت

 033/0 کنه واروا 331/0 شرکت در دوره آموزشی

 061/0 بیماری نوزما 333/0 واکنش مناسب در زمان کمبود گرده

   313/0 تامین ملکه از مراکز

 های تحقیق: یافتهنبعم
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کمبود گرده موجب  هنگامیابد. واکنش درست زنبوردار در هایی شرکت نکند، افزایش میدوره

 درصد( در کاهش سطح خسارت خواهد شد. 7/0افزایش احتمال )

 نهایی هر یک از متغیرها در گروه های خسارتاثرات  (5) جدول
 پرخسارت خسارت متوسط خسارتکم متغیر

 0/000088- 0/011537- 0/011625 شغل مدیر
 0/000004- 0/000798- 0/000802 تجربه

 0/001620- 0/075593- 0/077213 تحصیالت
 0/000129- 0/014061- 0/014190 شرکت در دوره آموزشی

 0/000056- 0/004982- 0/005038 هنگام کمبود گردهواکنش مناسب در 
 0/000046- 0/004694- 0/004741 نظافت زنبورستان

 0/000016- 0/039483- 0/039499 تامین ملکه از مراکز
 0/0000001- 0/0000320- 0/0000321 تعداد کندو با درب عایق

 0/000017- 0/010274- 0/010291 اصفهان
 0/000027 0/018728 0/018755- کنه واروا

 0/000024 0/002929 0/002953- بیماری نوزما

های تحقیق منبع:یافته  

های مربوط به کلنی است. چنانچه متغیر تامین ملکه از مراکز تهیه ملکه جزء یکی از ویژگی

خسارت قرار تأمین ملکه از مراکز تهیه ملکه باشد، احتمال اینکه واحد زنبورداری در گروه کم

 یابد.افزایش میدرصد  31/1گیرد 

قرار زنبورستان است. تیکی از موارد اثرگذار بر میزان خسارت واحدهای زنبورداری، محل اس

 دیگراصفهان نسبت به زنبورداران  دهد زنبورداران استاننشان می (7)که نتایج جدول طوریهب

محل استقرار عبارتی چنانچه هدارند. بهای خود ها خسارت کمتری در زنبورستاناستان

خسارت قرار گیرد در گروه کم زنبورستان، احتمال اینکه باشدزنبورستان در استان اصفهان 

 یابد. افزایش میدرصد  01/3

ها به بیماری نوزما، احتمال قرار گرفتن در صورت هجوم کنه واروا به زنبورستان و یا ابتال کلنی

کاهش و احتمال ورود به  درصد 13/0و  36/3به ترتیب خسارت ه کمواحد زنبورداری در گرو

 یابد.افزایش می درصد 13/0و  36/3و زیاد به ترتیب  خسارت متوسطگروهای 
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 هاپیشنهادگیری و نتیجه
شش کامل شرط عدم استفاده از نامه با پودر حال حاضر صندوق بیمه برای فروش بیمه

طور که سال را برای واحدهای زنبورداری قرار داده است. همان 1های محدود به مدت نامهبیمه

ستفاده کرد. بنابراین پیشنهاد توان اد نمیاروتازهمشخص است از چنین شرطی برای مشتریان 

مدیر، وضعیت زنبورستان و وضعیت کلنی در تعیین  هایویژگیشود برای این مشتریان می

 عواملدر قسمت نتایج مشاهده شد، در بین  طور کهشوند. همچنین همان لحاظبیمه حق

ر متغیرها بارزتر است. بنابراین پیشنهاد دیگمدیر زنبورستان نسبت به  هایویژگینامبرده شده، 

مدیر را در تعیین نرخ بیمه در نظر بگیرند. الزم به  هایویژگیشود برای مشتریان جدید می

تحصیالت دانشگاهی و گواهی  ماننداردی ها مواکنون در بیمه نامه زنبورستانذکر است هم

های این به مهارت یابیشود. اما از آنجایی که دستمبنی بر اشتغال به پرورش زنبور رعایت می

پذیر خواهد امکانهای آموزشی نیز گذراندن دورهبرای مدیرانی با سطح سواد دیپلم با  حرفه

برای های آموزشی تحصیالت مدیر، دورهبر در نظر گرفتن شغل و  افزونشود ، لذا توصیه میبود

)حمله آفات مانند کنه واروا، بروز  چگونگی رویارویی با انواع خطرهاآشنایی بیشتر زنبورداران با 

میزان در توان ها مانند بیماری نوزما و تغییرات ناگهانی دما( برگزار شود. همچنین میبیماری

 تخفیف اعمال کرد. درصدی ،اندبودهها موفق این دوره گذراندنکه در  یبیمه مدیرانحق

شود صندوق بیمه با کمک تامین ملکه بر سطح خسارت، توصیه می تأثیر چگونگیبا توجه به 

بیمه واحدهایی که از این مراکز ملکه مراکز تهیه ملکه و در نظر گرفتن تخفیف برای حق

 د.ملکه از این مراکز تشویق کن هیهکنند، واحدهای زنبورداری را به تزنبورستان را تهیه می

مناسب  هایان از مهارت مدیر و انجام اقداماطمین داشتنشود صندوق بیمه برای پیشنهاد می

د. همچنین برای یشتر را بر این واحدها اعمال کندر جهت کاهش خسارت، نظارت هر چه ب

د را در نظر بیمه واحدهای تحت کنترل، صندوق موارد ثبت شده از فعالیت واحتعیین حق

 بگیرد. 

شود صندوق بیمه حداقل در کاهش سطح خسارت، پیشنهاد می هاکندو تأثیربا توجه به 

گیرد، را تعیین کند. تا واحدهای زنبورداری ها که تحت پوشش بیمه قرار میظرفیت زنبورستان

 بر مزیت اقتصاد مقیاس بتوانند تلفات خود را کاهش دهند.  افزون
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کیلوگرم  31ر از تولید کمت میانگیندر مورد زنبورداران با  گفته شدهنتایج الزم به ذکر است 

های بر شناسایی گروه پژوهش، افزونارائه شده در این  دست آمده است بنابراین پیشنهادهایبه

 خسارت، کمکی در جهت افزایش تولید این گروه نیز خواهد بود.

 منابع
 هایشبکه از استفاده با بازار (. تقسیم3131آبادی، م. )پور، ط. میری، م. و مروتی شریف حسنقلی

 انسانی. ویژه علوم مدرس فصلنامه)سوسیس(.  گوشتی هایموردی: فرآورده مصنوعی مطالعه عصبی

 .73-30:مدیریت، پاییز  نامه

: سنندج شهرستان فرنگی توت محصول بیمه در نامساعد انتخاب وجود . بررسی(3131)رستمیان، م. 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاهپایانیارانه.  و نامتقارن اطالعات گریزی،ریسک هایانگیزه تحلیل
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