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عاملهای مؤثر بر پذیرش بیمه محصوالت کشاورزی و ارائهی
الگوی پایداری و ناپایداری بیمه
دکتر علی دریجانی
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تاریخ پذیرش1931/11/11 :

چكيده
تأمین نیازهای غذایی ،همواره یکی از دغدغههای اساسی بشر بهشمار میرود .اتخاذ سیاستهای مطلوب افزایش توان
تولید و كاهش خطر در بخش كشاورزی ،از برنامههای دولتها بهمنظور دستیابی به امنیتغذایی میباشد .در این زمینه،
بیمه محصوالت كشاورزی بهعنوان سازوكاری مناسب برای كاهش خطر اقتصادی و ارتقاء امنیتغذایی جامعه مطرح
است .این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عاملهای مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سویا برای توسعهی پایدار تولید
در شهرستان گرگان صورت پذیرفت .آمار و دادههای پژوهش با طراحی و تکمیل پرسشنامه از  381بهرهبردار سویاكار
دهستانها كه به روش تصادفی طبقهبندی انتخاب شده و دادههای اسنادی صندوق بیمه محصوالت كشاورزی و كارگروه
دانههای روغنی جمعآوری شد .بهمنظور شناسایی متغیرهای مؤثر بر پذیرش بیمه و میزان اثربخشی آنها از الگوی
اقتصادسنجی لوجیت بهره گرفته شد .نتایج برازش الگوی لوجیت نشان داد متغیرهای تحصیالت ،دریافت تسهیالت،
پیشینهی كشت ،تجربه ،سن و پیشینهی خطر كشاورز ،اثر مثبتی بر پذیرش بیمه داشته و متغیرهای درآمد ،تنوّع درآمدی
و اصلیبودن شغل كشاورزی ،مالکیت شخصی اراضی و تنوّع تولید اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند .مقادیر تأثیر نهایی
متغیرها نشان داد با یک درصد كاهش در سطح زیركشت سویا ،احتمال پذیرش بیمه  1/173درصد افزایش مییابد .لذا
خردهمالکان گرایش بیشتری به بیمهكردن محصول سویای خود دارند كه با رویکرد اصلی بیمه كه حمایت از كشاورزان
خردهپا است هماهنگی دارد .در پایان ،ضمن ارائهی الگوی پایداری و ناپایداری بیمه ،راهکارهای اجرایی مانند ایجاد بانک
اطالعات كشاورزان و كارشناسان ،ایجاد نظام مستقل ترویج در صندوق بیمه برای افزایش عملکرد صندوق بیمه ،به
برنامهریزان و سیاستگذاران ارائه گردید.
طبقهبندی G22, C01, D03, N5 :JEL
واژگان کليدی :بیمه ،پذیرش ،لوجیت ،سویا ،الگوی پایداری
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مقدمه
تأمین نیازهای غذایی ،همواره یکی از دغدغههای اسااسای بشا بهشامار میرود .اتخاذ سیاستهای
مطلوب افزایش توان تولید و كاهش خط در بخش كشااااورزی ،از ب نامه های دولت ها به منظور
دساییابی به امنیتغذایی میباشد .حدود 31/3درصد جمعیت كشور ساكن روسیا میباشند و بخش
كشاااورزی ساا عمدهای در اقیصاااد كشااور به ع ده دارد .وجود مخاط هها و رویدادهای طبیعی،
همهساااله زیانهایی را به تولیدكنندگان وارد میسااازد .ب وز این زیانها كه به نوسااانهای زیاد در
تولید و قیمت محصاوت منج میشاود ،ت دیدی ب ای درآمد و ج یان س مایهگذاری در این بخش
بهشاامار میآید .لذا همواره بهكارگی ی ابزاری دقیق و مؤث ب ای حمایت و تأمین امنیت اقیصااادی
جمعیت فعّال در این بخش و در نییجه ،افزایش توان تولید و باتب دن سااط زندگی آنان احسااا
میشاود .در این زمینه ،بیمهی محصوت كشاورزی ،سازوكاری مناسب ب ای كاهش خط اقیصادی
و حفظ امنیتغذایی ب ای كشور میباشد.
بیمه در سااادهت ین تع یف ،روشاای ب ای انیقال خط اساات و یا عملی كه به موجب آن بیمهگذار،
میع د پ داخت مبلغی به نام حقبیمه میشااود و بیمهگ با پذی ش مجموعه خط هایی ،ب اب موازین
آماری پ داخت زیان را در صااور تحقق خط ب ع ده میگی د (صااندو بیمه .)1331 ،اندیشااهی
بیمهی محصاوت كشااورزی از اوایل دههی  1331در كشور مورد توجه ق ار گ فت .قوانین بیمهای
م بوط به تشکیل صندو امداد روسیائیان سال  1333و بیمهی محصوت كشاورزی سال  1333از
تصااویب دو مجلس قانونگذاری آن زمان گذشاات ،اما اقدام شااایانتوج ی تا پی وزی انقالب انجام
نگ فت .پس از انقالب ،اسااسنامهی صندو بیمهی محصوت كشاورزی در خ داد 1333به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید و صندو بیمهی محصوت كشاورزی در بانک كشاورزی ای ان تشکیل
شاد (رحمانیك چگانی .)1333 ،هدف كلّی این ن اد ،بیمهی انواع محصاوت كشاورزی ،دام ،طیور،
زنبور عسال ،ك م اب یش  ،آبزیان ،در ب اب زیانهای ناشی از رویدادهای طبیعی و یا ق ی بوده است
(آقاساایزاده .)1331 ،بیمه در دو زمینهی كلّی بیمههای اجیماعی و بیمهی بازرگانی اساایفاده شااود
كه بیمهی محصوت كشاورزی از گ وه دوم بهشمار میآید و دارای انواع گوناگونی میباشد.
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الف) بیمه محصوت كشاورزی از لحاظ شکل سازماندهی :دولیی ،خصوصی ،تعاونی
ب) بیمه محصوت كشاورزی از نظ شمار محصوت تحت پوشش :تک محصول ،چند محصول
ج) بیمه محصوت كشاورزی ب اسا مشاركت كشاورزان :اخییاری ،اجباری
د) بیمه از نظ شمار ریسکهای تحت پوشش :تمام خط  ،چند خط (ف هادیان و همکاران.)1331،
بیمهی محصااوت كشاااورزی بهعنوان نمونهای از فناوری و ابزاری ب ای كاهش خط كشاااورزان
خ دهپا و تقویت انگیزهی ساا مایهگذاری در بخش كشاااورزی مط ح شااده اسااات (دریجانی و
ق بانی1311،؛ ك ی 1331 ،؛ خواجهپور و همکارن1331 ،؛ شاوتا و ت یااتی .)1113 ،بیمه محصوت
كشااورزی ،سازوكاری مشاركیی در پذی ش خط است ،اما در عمل ،ابزاری ب ای انیقال خط از بیمه
بخش كشااورزی تضامین جب ان بخشای از زیانها ،دادهها و سیاندهها و عاملهای بالفعل تزم ب ای
عملیا اقیصاادی در فاصالهی پیش از تولید تا مص ف محصوت است (خادم آدم .)1311 ،با وجود
فعالیتهای ارزندهی این صندو دركشور ،با چالشها و نارساییهای اج ایی زیادی رو به رو میباشد.
از جمله كمبود منابع مالی و تج یزا ب ای پ داخت بههنگام غ امت ،كمبود نی وی انسانی میخصص
ب ای ارزیابی صاحی و بازدید بههنگام از كشیزارها (بهدلیل حج زیاد و گسی دگی مناطق كشاورزی
در هنگام ب وز زیان) ،فق مالی و ناتوانی زارعین در پ داخت حقبیمه ،محدودیت در ارائهی انواع
ق اردادهای بیمه بهدلیل ناكافیبودن شااناخت كشاااورزان از هدفهای بیمه و پایینبودن سااط
آموزش و ت ویج بیمه .همچنین ،عاملهای پُ شمار دیگ كه در مجموع ب كیفیت كار این صندو اث
نامطلوب میگذارد و منج به نارضاااییی بیمهگذاران ،در نییجه ،نبود اساایقبال كافی و پایینآمدن
س اط تقاضااای بیمه میان كشاااورزان میشااود (سااالمی و دوراندیش1333،؛ فاضاالبیگی و یاوری،
1333؛ شااهنوشای و همکاران .)1331 ،با توجه به ویژگی كشاورزان ای انی كه سنّتگ ا و مقاوم در
ب اب نوآوری میباشااند ،اشاااعه و تقویت ف هنگ بیمه میان آنان دارای اهمیت باتیی اساات .كارایی
سایاسات بیمه محصوت بهطور شایانتوج ی به گ ایش كشاورزان به بیمه محصوت تولیدی خود
بسیگی دارد .بناب این انجام ب رسیهای تحلیلی ب ف آیند تصمی گی ی كشاورزان در گ ایش به بیمه
محصاوت ام ی پ هیزناپذی اسات و در ب نامهریزی و سایاسیگذاری بخش كشاورزی مورد اسیفاده
ق ار می گی د تا به موجب آن ،مبنا و الگویی ب ای ارزیابی نیایج عملی ط ح و اتخاذ راهکارهای
مناسااب ب ای رفع كاسااییها و افزایش كارایی بیمه در بخش كشاااورزی ف اه شااود .نگاهی گذا ب
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ادبیا تحقیق نشاان میدهد هافمن ( )1331و ساام ( )1331بهطور جداگانه در نیایج ب رسیهای
خود در مورد ع ضاهی نی وی كار بی ون از كشیزار ،نقش پارهوقت یا تماموقت بودن كار كشاورزی ب
پذی ش بیمه را یادآور میشااوند .ب این پایه ،كشاااورزان تماموقت به دلیل داشااین م ار باتت در
عملیا تولید ،تقاضاای كمی ی ب ای بیمه زراعی دارند .گودوین ( )1333عاملهای مؤث ب تقاضااای
بیمهی چندمنظورهی محصاول را ب رسای ك د و دریافت كه عملک د ساال پیش ،رابطهی معکو با
تقاضااا ب ای خ ید بیمه در سااال بعد خواهد داشاات و افزایش زمینهای اجارهای موجب افزایش
تقاضااای بیمه میشااود .در این تحقیق ،ارزش زمین ،میانگین اندازهی مزرعه و درصااد زمینهای
كشاتشاده توسا شا كتها اث مثبیی ب تقاضاای بیمه داشایند .اسمیت و بوكوئیت ( )1333در
ب رساای تقاضاااهای بیمهی محصااوت كشاااورزی از سااوی گندمکاران ایالت مونیانای آم یکا به این
نییجه رسااایدند ،میغی هایی چون میزان تحصااایال  ،پیشاااینه رویارویی با خط  ،میزان بدهی،
مؤسااسااههای اعیباری و بانکها ،نوسااانهای میزان محصااول تولیدی و ن خ حقبیمه ،در میزان
مشااركت كشااورزان در ط ح بیمهی گندم مؤث بوده اسات .وندوی ( )1111پژوهشی كه در ویینام
شامالی انجام داد ،به ب رسی تقاضای بیمه از سوی كشاورزان این منطقه بهصور پیمایشی پ داخت
و دریافت كه كشااورزان ،بیشی گ ایش به بیمهی محصول و پ داخت هزینههای كمی دارند .تحلیل
اقیصاادسانجی نیز آشکار ساخت كه كشاورزان با درآمد باتت گ ایش بیشی ی به مشاركت داشیهاند
او در پایان تحقیق خود نییجه گ فت چش ا انداز و ویژگیهای بیمه كشاااورزی ،ویژگیهای ف دی و
درآمد مزرعه و كشاورزی ،و سط تحصیال كشاورزان از عاملهای اصلی تقاضا ب ای بیمه كشاورزی
اسات.با وجود نوپا بودن صانعت بیمه محصاوت كشااورزی در ای ان به دلیل نقش بیمه در توسعه
سااخیارهای اقیصادی ،ب رسیهای چندی در زمینه بیمه محصول گندم ،دام ،طیور ،آبزیان ،جنگل و
م تع در كشااور عمل آمده اساات .ضاامن آنکه ب رساایهای همسااانی توساا ف هادیان و همکاران
( ،)1333ك بااسااای و كامبوزیا ( ،)1331نیکویی و ت كمانی ( ،)1313یوان سااااوا و جینت راو
( )1111صااور پذی فیه اساات .تی ایی یاری ( )1331در ب رساای خود پی امون عاملهای مؤث ب
گ ایش به بیمه محصااوت در اساایان خوزساایان به این نییجه رسااید كه عواملی چون ساان ،اندازه
مزرعه ،پیشاینه كار كشاورزی ،تأثی منفی ب گ ایش كشاورزان نسبت به بیمه گندم داشیه است ،در
حالی كه میان میغی میزان اعیبارا دریافت شاده از سوی كشاورزان و گ ایش نسبت به بیمه گندم
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رابطه مثبت و معناداری به دست آمده است .نیکویی و ت كمانی ( )1313در زمینه عاملهای مؤث ب
تقاضای بیمه محصوت زراعی اسیان فار با اسیفاده از روش نمونه گی ی خوشهای چند م حلهای
طبقهبندی شاده به این نییجه رسیدند ،میزان تولید گندم در سال پیش ،مالکیت زمین ،سط سواد
و سان ،خط گ ایی ،سا مایه كشاورز و پیشینهی رویارویی با خط در مورد مزرعه و محصوت  ،تأثی
مثبت ،و ارزش زمین ،تأثی منفی ،ب تقاضااای بیمه دارد .ك باساای و كامبوزیا ( )1331در نیایج
ب رسیهای خود آشکار ساخیند ،احیمال پذی ش بیمه محصوت از سوی اف اد دارای زمین شخصی،
بیشاای از دیگ ان بوده و كشاااورزان جوان به دلیل خط پذی ی باتت تقاضااای كمی ی ب ای بیمه
محصاول خود داشایهاند .از ساوی دیگ مشااکل خط گ یزی كشااورزان را میتوان با افزایش سااط
پوشاش بیمه محصوت مخیلف و نیز عملک د درست صندو بیمه در پ داخت غ امتها و خسارا
كاهش داد و زمینههای سا مایهگذاری در بخش كشاورزی را ف اه ساخت ،همچنین دریافیند ،باید
با اسایفاده از فعالیتهای ت ویجی تغیی های سااخیاری در رفیار كشاورزان ب ای ب بود و توسعه بیمه
در بخش كشااورزی پدید آورد .ك می و نجفی( )1331نشاان دادند ،كشااورزانی كه شغل اصلی آنان
كشااورزی میباشاد نسبت به كشاورزانی كه در مشاغل دیگ غی از كشاورزی فعالیت میكنند ،بیمه
را ب ی پذی ش و اسیقبال میكنند .لذا نییجه گ فیند در ت ویج نوآوریها به این گ وه توجه بیشی ی
داشیه باشند.

روش تحقیق
این پژوهش با توجه به ماهیت از نوع توصیفی میباشد كه به روش پیمایشی انجام شده است .آمار و
دادههای پژوهش با ط احی و تکمیل پ سااشاانامه و دادههای اساانادی صااندو بیمه محصااوت
كشااورزی و كارگ وه دانههای روغنی گ دآوری شاده اسات .شا سیان گ گان ،دارای پنج دهسیان
اسی آباد شمالی ،اسی اباد جنوبی ،ق  ،انجی اب ،و روشنآباد میباشد .ج ت تعیین حج نمونه ،پس
از ط احی پ ساشانامه ،با نمونهگی ی تصاادفی ساده 33 ،پ سشنامه در م حلهی پیشآزمون تکمیل
شااد .با توجه به واریانس مورد نظ و اساایفاده از ف مول كوك ان تعدیلشااده ،حج نمونه  133نف
بهدسات آمد كه از میان ب هب داران ساویا در دهسیانهای ش سیان گ گان به نسبت درصد سط
زی كشاات ،در دو گ وه بیمهشااده و بیمهنشااده نمونهگی ی صااور گ فت .در این تحقیق بهمنظور
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شااناسااایی میغی های مؤث ب پذی ش بیمه از الگوی اقیصااادساانجی لوجیت ب ه گ فیه شااد .ب ای
دسااییابی به چگونگی پذی ش بیمه ،میغی هایی مانند ساان ،تحصاایال  ،تج به ،پیشااینهی بیمه،
پیشاینهی خط  ،دسی سی به اعیبارا  ،تنوّع كشت ،اندازهی مزرعه ،درآمد ،تنوّع درآمد مورد ارزیابی
واقع شد.

نتایج و بحث
در این تحقیق در آغاز به مع فی ویژگیهای اقیصادی  -اجیماعی كشاورزان و مقایسهی میانگین
جدول ( )1مقایسه ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی سویاکاران بیمهشده و بیمهنشده
میغی
سن (سال)
تحصیال (سال)
پیشینهی كشاورزی (سال)
پیشینهی كشت سویا (سال)
مساحت كشیزار (هکیار)
سط زی كشت سویا (هکیار)
درآمد زراعی (هزار ریال)
پیشینهی رویارویی با خط (شمار دفعا )
پیشینهی بیمه سویا (سال)
تنوّع تولید در مزرعه
شغل اصلی (مجازی)
مالکیت (مجازی)
دریافت وام ب ای سویا (مجازی)

٭٭٭ معنیدار در سط كمی از %1
منبع :یافته های تحقیق

گ وههای بیمهای

میانگین

بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده
بیمهشده
بیمهنشده

13/31
13/11
3/11
1/11
11/3
11/31
13/13
13/13
11/11
3/31
3/31
1/11
311111
313111
3/3
1/3
3/31
1/31
1/11
1/31
1/11
1/13
1/31
1/31
1/11
1/13

٭٭ معنیدار در سط كمی از %3

آمارهی t

سط معناداری

-1/13

1/11

٭٭1/31

1/11

-1/33

1/11

1/13

1/11

1/111

1/31

٭ 1/31

1/11

1/311

1/31

٭٭٭ 3/1

1/11

٭٭٭ 11/33

1/11

1/11

1/13

-1/111

1/11

-1/133

1/33

٭٭٭ 3/31

1/11

٭ معنیدار در سط كمی از %11
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بین دو گ وه بیمهشاده و بیمهنشاده در سط دهسیانها پ داخیه میشود .آنگاه میغی ها در الگوی
لوجیت مورد ارزیابی ق ار میگی د.
جدول بات مقایساه ویژگیهای اجیماعی و اقیصادی سویاكاران بیمهشده و نشده ش سیان گ گان را
نشاان میدهد .میانگین ساط ساواد در گ وه بیمهنشاده هفت ساال و در گ وه بیمهشاده بیشی از
هشات سال میباشد كه بیانگ سط سواد باتت كشاورزان بیمهشده است .گ وه بیمهنشده سط زی
كشاات كمی ی ( 1/1هکیار) را به سااویا اخیصااا داده و در مقایسااه با سااویاكاران بیمهشااده جزء
كشااورزان خ دهپا بهشامار میروند .همچنین ،كشاورزان بیمهشده بیشی از بیمهنشدگان از اعیبارا
بانکی ب ای كشات ساویا اسایفاده ك ده و نیز خط پذی یهای بیشی ی را در دورههای مخیلف كشت
ساویا میحمل شادهاند .بهطور میانگین پیشاینهی كشات سویا در گ وه بیمهشده  13/13سال و در
گ وه بیمهنشاده  13/13ساال میباشاد كه نشاان میدهد كشاورزان دو گ وه ،سالهای زیادی را به
كشت سویا پ داخیهاند .با اینکه كشاورزان دو گ وه در میزان سط زی كشت سویا اخیالف معناداری
را نشاان میدهند ،اما این اخیالف ب ای میغی اندازهی مزرعه مشااهده نمیشود .میانگین این میغی
در گ وه بیمهشاده  11هکیار و در گ وه بیمهنشده  3/3هکیار میباشد .میانگین میغی تنوّع تولید در
مزرعه نشاان میدهد كشااورزان دو گ وه ،غی از ساویا دو محصول دیگ را نیز در زمین خود كشت
میكنند .بهطور میانگین ،شاغل اصالی  13درصاد از كشاورزان بیمه نشده و  11درصد از كشاورزان
بیمهشااده را كشاااورزی تشااکیل میدهد .از اینرو ،شاامار كمی از آنان از دیگ منابع درآمد كسااب
میكنند .همچنین بیش از  31درصاد كشااورزان دو گ وه مالک زمین بوده و شمار اندكی از آنان در
زمینهای غی ملکی (اجارهای ،مشاااع و وقفی) به كشاات سااویا میپ دازند .ب پایه آمارهی آزمون ،t
كشاااورزان بیمهشااده و بیمهنشااده در زمینه میغی های میزان تحصاایال  ،سااط زی كشاات سااویا،
پیشاینهی بیمه ساویا ،اطالع از بیمه محصول ،دریافت وام اخیالف معنیداری را در سط  11درصد
نشان میدهند ،اما در زمینهی میغی های سن ،پیشینهی كار كشاورزی و كشت سویا ،اندازه و درآمد
مزرعه ،میزان اُفت محصول ،شغل اصلی ،مالکیت اراضی و تنوّع تولید این اخیالف وجود ندارد.
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جدول ( )2میانگین و انحراف معیار متغیر وابسته (پذیرش بیمه)٭
متغیر وابسته

دهستانهای نمونه
استرآباد جنوبی

پذیرش بیمه

bc

قرق
c

0/31
()0/51

روشنآباد
ab

0/35

()0/55

0/10

کل نمونه
انجیراب
a

()0/11

0/59

استرآباد شمالی
c

()0/11

0/11
()0/50

0/99
()0/51

آماره آزمون  9/391 :Fسطح معنیداری0/009 :
٭ اعداد داخل پرانتز انحراف معیار و عالئم مشابه نمایانگر عدم اختالف معنادار در سطح  %1بر اساس آزمون دانکن میباشد.
منبع :یافتههای تحقیق

در جدول  ،1میانگین و انح افمعیار میغی وابسایه ارائه شاده است .رق م بوط به سیون آخ نشان
میدهد  33درصاد ( 111نف ) از ساویاكاران نمونه ،محصاول سویای خود را بیمه ك ده و  31درصد
آنان ( 31نف ) نیز در زمینه بیمه این محصول اقدامی بهعمل نیاوردهاند .نیایج تجزیه واریانس و آماره
 Fنشاان میدهد درصد بیمهشدگان در دهسیانهای مورد ب رسی با یکدیگ اخیالف معناداری دارد.
ب همین پایه ،نیایج آزمون دانکن نشااان میدهد ،درصااد بیمهشاادگان دهساایان انجی اب تفاو
معناداری با دهسیان روشنآباد نداشیه و حدود  31درصد آنان محصول سویای خود را بیمه ك دهاند.
این در حالی اسات كه دهسایانهای اسای آباد شامالی ،ق و اسی آباد جنوبی بهت تیب با اخیصا
سا  11 ،31و 11درصد بیشی ین ض یب پذی ش بیمه سویا را دارند .بناب این ب پایه آزمون دانکن
و نیایج بهدساتآمده از آن دهسیان را در سه گ وه ضعیف ،میوس  ،خوب از نظ سط پذی ش ق ار
میگی ند .این گ وهبندی در جدول  3نشان داده شده است.
جدول ( )3گروهبندی دهستانها در پذیرش بیمه
ضعیف كمی از  31درصد

میوس ( 31-13درصد)

خوب ( 13-111درصد)

دهسیان

درصد

دهسیان

درصد

دهسیان

انجی اب

13

اسی آباد جنوبی

11

اسی آباد شمالی

روشنآباد

31

منبع :یافتههای تحقیق

ق

11

درصد
31
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نتایج بهدست آمده از برآورد الگوی لوجیت
دراین پژوهش ،میغی وابسایه وضعیت بیمه ،به صور یک میغی كیفی دوتایی است كه مقادی یک
و صااف به خود میگی د .از سااوی دیگ  ،عاملهای تأثی گذار ب تصاامی به بیمه ك دن محصااول را
مجموعهای از ویژگیهای اقیصااادی و اجیماعی كشاااورزان تشااکیل میدهد .در اینگونه موارد ،ب ای
شااناخت عاملهای مؤث ب تصاامی كشاااورزان میتوان از الگوهای رگ ساایونی با میغی های وابساایه
كیفی از جمله الگوهای احیمال خطی ،لوجیت و پ وبیت ب ه گ فت .جدول زی  ،نیایج بهدسااتآمده
از ب آورد الگوی لوجیت را نشان میدهد.
جدول ( )4نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لوجیت
ض یب
ب آوردشده

آماره t

میانگین
میغی

كشش در
میانگین

كشش كل
موزون

تأثی ن ایی

ض یب ثابت

 -1/13٭٭٭

-3/11

-

-1/131

-1/11

-

میزان تحصیال

 1/33٭٭٭

1/11

پیشینهی كشت سویا

 1/11٭٭

1/11

میغی

سط زی كشت سویا
پیشینهی رویارویی با خط
پیشینهی بیمه سویا
تنوّع تولید در كشیزار
میزان اُفت محصول سویا هنگام
ف وش
رضاییمندی از عملک د صندو بیمه

-1/13

٭٭٭

-3/11

3/1
11/33
1/3

1/113
1/113
-1/111

1/13
1/131
-1/111

1/1131
1/1113
-1/1111

 1/13٭

1/11

1/3

1/111

1/131

1/1133

 1/33٭٭٭

3/13

3/33

1/133

1/31

1/111

٭٭

-1/11

1/13

-1/111

-1/13

-1/11

 1/11٭٭

1/13

3/1

1/111

1/133

1/1113

 1/11٭٭٭

1/33

1/31

1/113

1/113

1/13

-1/11

بلی=1

1/33

خی =1

1/13
ns-1/11

شغل اصلی

-1/13

1/13

-1/111

-1/113

شغل اصلی=1

1/13
1/33

شغل اصلی=1
 -3/13٭٭٭

مالکیت اراضی

-1/13

-1/13

1/33

-1/111

-1/11

-1/13

ملکی= 1

1/13

غی ملکی= 1

1/33
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ادامه جدول ( )4نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لوجیت
 1/13٭٭

اطالع كافی از بیمه محصول

1/11

1/33

1/111

1/33

1/131

بلی=1

1/13

خی =1

1/13
 1/11٭٭٭

دریافت وام ب ای سویا

1/13

1/31

1/113

1/13

1/133

بلی=1

1/33

خی =1

1/13

p-value =1/111

133/11

)Liklihood Ratio Test(L.R.T

p-value =1/33

3/113

Test statistic for heteroskedasticity LM2
Cragg-Uhler R2

1/31

R2

1/33
R2

1/31

Mc Fadden
R2

1/33
1/33

Maddala

Chow

Percentage of Right Predictions

منبع :یافیههای تحقیق (* و ** *** ،به ت تیب معناداری در سط  11درصد 3 ،درصد و  1درصد)

در این بخش ،نخسات ب ای تشخیص وجود رابطه همخطی چندگانه1بین میغی های مسیقل از روش
مؤلفه اصالی(1)PCدر ن مافزار  SHAZAMاسیفاده شد .نیایج این روش مشخص ك د میغی های سن،
پیشینهی كشاورزی و پیشینهی كشت سویا دارای رابطهی همخطی میباشند؛ بهگونهایكه ورود ه
سه میغی در الگو موجب بدون معناداری میغی ها شده و میتواند به نیایج گم اهكنندهای منج شود.
از آنجا كه تن ا با وارد ك دن میغی پیشاینهی كشت سویا نیایج ب ی و منطقیت ی بهدست آمد ،تن ا
از این میغی در الگو اسیفاده شد .همچنین ،میغی های اندازه و درآمد مزرعه با میغی سط زی كشت
سااویا رابطهی همخطی را نشااان داد كه تن ا میغی سااط زی كشاات سااویا در الگو وارد شااود .ب ای
انیخاب ب ی ین شااکل تابعی ب ای الگوی لوجیت ،ه یک از میغی ها به شااکلهای مخیلفی از جمله
ساااده و لگارییمی در ب آورد الگو مورد اساایفاده ق ار گ فیند و در ن ایت ،با توجه به نیایج حاص اله از
Multicollinearity
Principal Component

1
2
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ب ازش الگوهای مخیلف ،ب ی ین شااکل تابعی از نظ خوبی ب ازش ،معناداری كلّی الگو ،معناداری
میغی ها و سازگاری ض یبها با تئوری انیخاب شد كه در آن ،میغی ها بهشکل ساده در ب آورد الگوی
لوجیت وارد شدند.
الگوی لوجیت با اسایفاده از روش بیشینهی درستنمایی ب آورد شد كه نیایج آن در جدول ( )1ارائه
شااده اساات .در بخش پایین جدول ،مقادی آمارههای م بوط به توان و دقّت ب ازش الگو مشاااهده
میشاود .آمارهی به دسات آمده از آزمون نسابت درسینمایی( 1)L.R.Tمعادل  133/11است كه در
ساط كمی از  %1معنادار میباشاد .مقدار این آماره نشان میدهد میغی های موجود در الگو ،تغیی
در میغی وابساایه را در سااط باتیی توضاای میدهند .ارقام م بوط به  R1در جدول كه میفاو از
مقادی معمول  R2هساایند ،نیز گویای ب آورد مناسااب الگو میباشااند .همچنین ،توان پیشبینی
صاحی الگوی ب آوردشاده نشاان میدهد كه الگوی یادشاده 33 ،درصد از مقادی میغی وابسیه را با
توجه به میغی های توضایحی بهدرسایی پیشبینی ك ده كه رق بسیار مطلوبی میباشد .مقدار آماره
 LM1ب ای آزمون واریانس ناهمساانی ب اب با  3/113میباشد كه نشان میدهد جمال اخالل الگو
واریانس همسانی دارند.
نیایج ب آورد الگوی لوجیت نشاان داد تأثی ن ایی تحصایال كشااورز  1/1131میباشد و بیانگ آن
اساات كه با یک واحد افزایش در سااالهای تحصاایل كشاااورزان نمونه ،احیمال پذی ش بیمه سااویا
بهمیزان  1/31درصااد افزایش خواهد یافت .احیمال پذی ش بیمه سااویا توساا كشاااورزی كه وام
دریافت ك ده معادل  1/33و درمورد كشاااورزی كه ب ای كشاات سااویا اقدام به دریافت وام نمیكند
 1/13میباشاد .از اینرو ،كشاورزانی كه ارتباط بیشی ی با بانک داشیه و ب ای كشت محصوت خود
از تسا یال بانکها اسیفاده میكنند ،گ ایش بیشی ی نسبت به بیمه سویا دارند .تأثی ن ایی میغی
پیشاینهی كشات  1/1113میباشاد .نشاان میدهد با یک ساال افزایش در پیشینهی كشت سویا،
احیمال پذی ش بیمه  1/13درصاااد افزایش خواهد یافت .همچنین ،كشااااورزان كارآزمودهت در
دهسیانهای نمونه ،گ ایش بیشی ی به خ ید بیمهی محصول سویا دارند.
با افزایش یک واحد در شاامار سااالهایی كه كشاااورز محصااول خود را بیمه ك ده ،احیمال پذی ش

)Likelihood Ratio Test (LRT

1
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بیمهی سااویا بهمیزان  1/1درصااد افزایش خواهد یافت .در زمینهی این میغی میتوان بیان ك د
كشاااورزانی كه در سااالهای گذشاایه محصااول سااویای خود را بیمه ك دهاند ،دریافیهاند كه بیمهی
محصول میتواند خط رویداد را كاهش داده و یا اینکه میتواند ابزاری مناسب ب ای دسییابی به كود
و سااموم یارانهای و همچنین دریافت تساا یال از بانکها و مؤسااسااههای اعیباری خاصااه بانک
كشاورزی باشد .تأثی ن ایی میغی پیشینهی خط  1/1133میباشد و نشان میدهد كه با یک واحد
افزایش در شاامار بارهای رویارویی با خط ب ای محصااول سااویا ،احیمال پذی ش بیمه سااویا توسا
ساویاكار بهمیزان  1/33درصاد افزایش خواهد یافت .میتوان چنین تفسی ك د كه ه چه رویارویی
كشااورزان با عاملهای نامسااعد محیطی از جمله غالفنبساین سویا ،س مازدگی ،خشکسالی و آفت
بیشای باشاد ،ب ای رویارویی با آن ،به پذی ش بیمهی محصاول سویا روی خواهند آورد .تأثی ن ایی
پیشااینهی اُفت محصااول بیانگ آن اساات كه یک واحد افزایش در میزان اُفت این محصااول هنگام
ف وش ،احیمال پذی ش بیمه به میزان  1/13درصاااد افزایش خواهد یافت .در حقیقت می توان
اینگونه اسایدتل ك د كه ش ای نامناسب محیطی از جمله باتبودن رطوبت انبار و همچنین كاهش
مواد پ وتئینی و روغنی سااویا و وجود بذر گیاهان ه ز در بین این محصااول موجب خواهد شااد كه
كشاااورز محصااول خود را به میزان كمی یا با قیمت پایینت به ف وش رسااانده و در ن ایت درآمد
كمی ی را عاید خود كند .از اینرو ،احیمال ب این اساات كه كشاااورز نمونه ب ای گ یز از زیانهای
یادشاده ،گ ایش بیشی ی به بیمهك دن محصول سویای خود داشیه باشد .میانگین میغی تنوّع تولید
درمزرعه نشاان میدهد با افزایش یک محصاول به شمار محصولهایی كه در مزرعه كشت میشوند،
احیمال پذی ش بیمهی ساویا توس سویاكار بهمیزان یک درصد كاهش خواهد یافت .در واقع ،وجود
محصولهای دیگ از جمله گندم و ب نج و همچنین كلزا ،رقیبی ب ای این محصول بهشمار میرود.
احیمال پذی ش بیمه ساویا توسا كشااورز نمونهای كه در مزرعهی شاخصای خود به كشات سویا
مشاغول اسات 1/13 ،و توسا كشااورزی كه در یک مزرعهی غی ملکی ،سویا كشت میكند1/33 ،
است .در نییجه ،كشاورزانی كه در زمینهای اجارهای ،مشاع و وقفی به كشت سویا میپ دازند تمایل
بیشاای ی به پذی ش بیمه سااویا داشاایهاند .بهطور میانگین ،شااغل اصاالی  13درصااد از كشاااورزان
بیمهنشاده و  11درصاد كشاورزان بیمهشده را كشاورزی تشکیل میدهد .میغی مجازی شغل اصلی
از نظ آماری تأثی ی ب تصامی كشااورز نشاان نمیدهد .با افزایش یک درصدی در سط زی كشت
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ساویا احیمال پذی ش بیمه آن توس كشاورز به میزان  1/111درصد كاهش مییابد .از دیگ سوی،
بزرگماالکان به طور معمول تنوّع منابع درآمدی باتت ی دارند و رغبت كمی ی ب ای بیمهی این
محصاول نشان دادهاند .بدی ی است همانگونه كه حمایت از كشاورزان خ دهپا هدف و مبنای اصلی
اسااسانامه و شاکلگی ی صاندو بیمه بهعنوان ن اد حماییی میباشد ،نیایج بهدستآمده از الگوی
لوجیت این پژوهش نیز نشاان میدهد احیمال پذی ش بیمه توسا كشااورزان خ دهپا در مقایسه با
سااویاكاران بزرگمالک بیشاای بوده تا بیوانند خط ناشاای از رویدادهایی كه در تولید ب ای آنان رخ
دهد را به كمی ین ممکن ب ساااانند .در مجموع ،میتوان نییجه گ فت كه ه یک از میغی های
تحصایال كشااورز ،دسی سی به اعیبارا  ،پیشینهی كشت ،تج به ،سن ،پیشینهی خط كشاورز اث
مثبیی ب پذی ش بیمه دارند و میغی های درآمد ،تنوّع درآمد و شااغل اصاالی (كشاااورزی) ،مالکیت
شخصی اراضی ،تنوّع تولید در مزرعه تأثی منفی و كاهندهای ب سط پذی ش بیمه دارند.

نتیجهگیری و پیشنهادها
بخش عمدهی جمعیت روسایایی اسایان گلسایان به كشاورزی ( 11/11درصد) مشغولاند و اقیصاد
كشاااورزی در تقساای فضااایی فعالیت (در سااط ملّی) رُكن اصاالی را در این خطه ایفا میكند .لذا
دساییابی به اهداف توسعهی بلندمد اسیان گلسیان در گ و ارتقاء كمّی و كیفی بخش كشاورزی و
ب بود شاا ای زیساایی روساایاییان ن فیه اساات .در این میان ،توجه به افزایش محصااوت زراعی
راهب دی از جمله سااویا از جایگاه خاصاای ب خوردار اساات و ه اقدامی در ج ت ب بود پایدارسااازی
تولید آن در راساایای هدفهای كالن توسااعه در سااطوح مخیلف محلی ،منطقهای و ملّی قلمداد
میشاود .اسیان گلسیان بهعنوان قطب م تولید دانههای روغنی ،به ویژه سویا همواره مقام نخست
را در سط كشور دارد .لذا سیاستهای بیمهای سویا میتواند نقش مؤث ی ب حمایت از این محصول
بهمنظور تأمین بخشای از نیازهای مصا فی كشور و كاهش وابسیگی به واردا مواد غذایی ایفا كند.
پیشان ادهای زی گامی مؤث در راسایای افزایش پذی ش بیمه و رفع مشکال آن در منطقهی مورد
ب رسی خواهد بود:
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 اساایفاده از م اكز خدما كشاااورزی در ه دهساایان بهعنوان پُل ارتباطی میان صااندو بیمه وسااویاكاران ،همچنین اساایق ار نمایندهی بیمه در این م اكز ب ای عقد ق ارداد و دیگ امور اداری
م بوط به آن.
 كاهش محدودیت اطالعرساانی مناساب كشااورزان و سا عت بخشیدن به انجام وظایف محوّله ،بااسیفاده از نی وهای وظیفهی میخصص و م تب با عنوان «سااه سبز» ،در دورههای آموزشی كه این
م از راه مذاك ه با مسااائوتن نظاموظیفه و صاااندو بیمه و امضاااای تفاه نامهی همکاری و
اج اییك دن آن با تصویب قوانین و لوای مورد نیاز در ن ادهای قانونگذار و آموزش اوّلیهی سااهیان
سبز ،پیش از اعزام و آغاز به كار در روسیاهای مورد نظ .
 كشااورزان با تنوّع بخشایدن به الگوی كشات خود (سویا بهعنوان كشت دوّم منطقه) در یک سالزراعی رفیار خط گ یزی از خود نشااان داده و با انیخاب چنین روشاای از اث گذاری نامطلوب خط در
فعالیتهای خویش میكاهند .این راهکار در همهی موارد كارساز نبوده و عالوه ب آن ،كشاورزان را
از درآمدهای بیشای مح وم میساازد .لذا راهکارهای اخیصااصای زی میتواند در این زمینه كارساز
باشد:
 تخفیف در حقبیمه ب ای بیمهی چندمحصولی با توجه به ساخیار واحدهای ب هب داری. در نظ گ فین تم یداتی ب ای دریافت حقبیمه بهصور اقساطی از كشاورزان .زی ا در زمان انعقادق ارداد كشااورزان با هزینهی آمادهسازی زمین ،خ ید بذر و هزینهی كاشت و محدودیت شدید مالی
رو به رو میباشند.
 نظ به تأثی مثبت اعیبارا  ،میان سااویاكاران بیمهشااده ،ض ا ور دارد با ایجاد تس ا یال خاب ای سویاكاران و دریافت تع فههای بیمه از محل این اعیبارا  ،انگیزههای كافی و تزم ب ای پذی ش
بیمه ف اه شود.
 ج تگی ی ساایاساات بیمهی سااویا بهسااوی ارائهی بیمههای تمامخط كه تأثی مثبیی ب پذی شبیمه سویا دارد.
 انیقال تدریجی نظام بیمهی كشاااورزی از حالت دولیی به ساامت نظام مشاااركتجو (م دمن اد) باهمکاری بخش خصوصی فعّال.
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نیایج تحقیق در زمینهی تأثی اندازهی كشایزار و ساط زی كشت ب پذی ش بیمه نشان داد ،اگ چه
سویاكاریهای كوچکت و بهعبارتی كشاورزان خ دهپا ،گ ایش بیشی ی به پذی ش بیمه نشان داده و
مزارع خود را بیمه نمودهاند و این ام در راسایای اهداف اسااسای صندو بیمه میباشد ،اما موجب
ب ونرفت كشاورزان ك خط با سط زی كشت بیشی خواهد بود .بناب این صندو بیمه میتواند:
 با توجه به تأثی منفی سط زی كشت در گ ایش به بیمهی سویا ،ضمن تداوم حمایت از كشاورزانخ دهپا ،بهمنظور افزایش منابع درآمدی ،تع فهی بیمهی محصاول سویا ب ای سویاكاریهای بزرگت
با تخفیف و بخشاودگیهای بیشای ی هم اه ك ده و بهصور درصدی و پلّکانی مبلغ بیمه را با توجه
به سط زی كشت تغیی دهد.
 تعیین تخفیف درصاادی ب پایه سااالها و پیشااینهی ق ارداد و عملک د بیمهنامههای پیشااین،بهعبارتی رتبهبندی خ یداران و اِعمال تخفیف ویژه به خ یداران بیمهنامهها.
 یافیههای تحقیق ،نارسااایی صااندو بیمه در گ دآوری دادههای منسااج از بیمهگذاران را نشااانمیدهد .زی ا هیچگونه تع یفی ب ای مج یان صاندو به عمل نیامده است .لذا ،ایجاد پایگاه دادهها از
كشااورزان سویاكار ب ای همسوسازی و همکاری مشی ک بین ش كت دانههای روغنی ،صندو بیمه
محصااوت  ،و م كز تحقیقا منابعطبیعی و م اكز خدما كشاااورزی بهمنظور پایدارسااازی تولید
كشااورزی و گسای ش ف هنگ بیمه انجام پذی د .ض ور دارد با ایجاد یک پایگاه اطالعاتی بهصور
كارگ وه دانههای روغنی ،ویژگیهای ف دی كشااورزان (دهسایان ،روسیا ،تحصیال و ،)...ویژگیهای
كشایزار (اندازهی كشایزار ،پیشینهی كشت ،ویژگی خاک ،نوع آبیاری ،كارب د كودها و سموم در ه
ساال زراعی ،الگوی كشات در چند ساال گذشایه و ،)...تعیین وضاعیت بیمهی محصول (پیشینهی
بیمه ،پیشاینهی زیان و دریافت غ امت ،و )..مشاخص شود كه بهصور دفی چه در اخییار كشاورز و
م اكز یادشاده ق ار گی د .هدفهای ناشی از این ط ح شامل هویتبخشی به فعالیتهای كشاورزی و
كشااورزان؛ ت یه الگوی كشت منطقهای ب پایه سامانهی دادههای موجود؛ كنی ل آفا و بیماریها و
حاصلخیزی خاک و توزیع بههنگام و كافی ن ادههای كود و سموم در راسیای پایداری بیشی تولید؛
رتبهبندی و شناسایی مناطق و حیی كشاورزان ك خط و مخاط هآمیز و اِعمال سیاستهای تشویقی
و تنبی ی مورد نیاز؛ و پیشآگاهی كشااااورزان از زیانهای احیمالی پیش از رخداد رویدادها ب ای
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كاهش خط ها و در پی آن ،كاهش زیان و یا افزایش ساود كشاورزان و ب بود منابع درآمدی صندو
بیمه.
 ایجاد و راهاندازی نظام حق عضاویت در صاندو بیمه ،بانک كشاورزی مانند دیگ خ یداران مالیبانک و ب هگی ی از سااود منابع ناشاای از عضااویت در صااندو بهصااور جایزههای مناسااب به
بیمهگذاران.
 اسایانی و منطقهایشدن بیمه :نحوهی محاسبهی حقبیمه و تع فههای پ داخت غ امت با توجه بهتنوّع اقلیمی و همچنین عاملهای خط و ض یب خط .
 نظ به اینکه م ت ین خط های ت دیدكنندهی محصول سویا در اسیان گلسیان شامل خشکسالی،آفا و عارضاهی غالفبندینشاادن میباشاد ،لذا این عاملها با شا ای نوین تحت پوشاش بیمهای
ق ارگی ند.
 بیشای ین آسایب بخش كشااورزی اسایان ،خط خشاکسالی ب آورد شده است .لذا تأكید میشودخط خشاکساالی تحت پوشاش بیمهای خاصای ق ارگی د .این ام  ،به یقین ،انگیزه و گ ایش بسیار
زیادی را ب ای بیمه محصول در كشاورزان ایجاد خواهد نمود.
 محصاول ساویا در بسایاری از مناطق شا سایان گ گان با دسات درو شده و پس از  11ساعتكوبیده میشااود .بناب این تزم اساات این محصااول تا  11ساااعت پس از درو تحت پوشااش بیمه
ق ارگی د.
 ایسیگاههای هواشناسی همدید اسیان از نظ پ اكندگی مناسب نبوده و به عبارتی مکانیابی علمیب ای ب ق اری این ایسایگاهها انجام نشده است .لذا تأكید میشود ایجاد چندین ایسیگاه همدید ب ای
مناطق بح انی در نظ گ فیه شود.
 نظ به اینکه وجود الگو در دانش جغ افیا اهمیت زیادی دارد و از جمله قابلیتهای یک مدل ،توانپیشبینی آن میباشااد ،لذا با توجه به نیایج بهدساات آمده از این پژوهش ،روند پایداری و ناپایداری
در بیمه محصوت در نمودار زی پیش بینی شده است:

عامل های موثر بر پذیرش17...
بیمه محصوالت کشاورزی

مسير ناپايداري

مسير پايداري
ايجاد پايگاه دادهها از کشاورزان در صندوق بيمه

ناکارآمدي نظام بيمه و نارضايتی
کشاورزان
کاهش کيفيت فعّاليتهاي

تصويب قوانين منطقهاي

برونرفت کشاورزان

افزايش مخاطربيهمه
هاياياخالقی در بيمه و

زير پوشش قرارگرفتن درصد

کمخطر از نظام بيمه

افزايش درصد مطالبههاي غرامت

ناچيزي از کشاورزان

تنوّعبخشی به انواع قراردادهاي
بيمه

ايجاد نظام ترويج
درونسازمانی

افزايش درصد کشاورزان

کاهش حقبيمه دريافتی

دريافتکننده غرامت

کاهش کيفيت و کمّيت فعّاليتهاي بيمهاي

خدماترسانی

بيمه

افزايش سطح نارضايتی و

بدتر شدن وضعيت مالی

استفاده ازارقام مقاوم و بومیشده

کاهش شمار بيمهشدگان

صندوق بيمه

(روشهاي بهنژادي)

الزامیکردن بيمه بهويژه در اعطاي

سياستهاي تشويقی نامناسب

تسهيالت بدون نظارت بر نحوهي

مانند اعطاي کود و سموم

هزينهکرد تسهيالت

ارزان

ناپايداري نظام

بيمه محصوالت

کاربرد بیرويه کود و سموم شيميايی
افزايش اثرگذاريهاي زيانبار محيط
زيست
ناپایداری
تولیدات

کشاورزی

جلب رضايتمندي کشاورزان

افزايش کيفيت

کاربرد کود و سموم

پرداخت ?

بهويژه کشاورزان کمخطر

بيمه و ميزان رضايتمندي

افزايش نرخ پذيرش

استفاده از روشهاي
زراعیدرتوزيع و
نظارت
کنترل و به

نبود تعادل ميان حقبيمه دريافتی و غرامت

حفظ طيف گسترده از کشاورزان

ارزيابی از عملکرد صندوق

افزايش منابع مالی بيمه و

تعادل ميان حقبيمه دريافتی و

بهکارگيري سياستهاي
تشويقی و ترويجی

آموزش کارکنان

بهبود تراز مالی صندوق بيمه و

بخشودگی سنوانی

ايجاد تعادل در حقبيمه پرداختی

بيمهگذار
تقسيط حقبيمه کشاورزان
کمدرآمد

کنترل آفات به روش
مهارزيستی و مبارزه تلفيقی

پايداري نظام

استفاده ازروشهاي نوين آبياري

بيمه محصوالت

کاهش اثرگذاريهاي زيانبار

کشاورزي

اهداء جايزههاي ويژه در
دوره قرارداد بيمه
تسريع در ارزيابی زيانها
عدالت در ارزيابی زيان و

محيط زيست

پرداخت عادالنه و بههنگام

بهبود کمّی و کيفی محصول

توسعه پایدار در

زيان

تولید کشاورزی

برخورد مناسب

نمودار ( )1روشهای کلّی پایداری و ناپایداری در بیمهی محصوالت کشاورزی

کارشناسان با
کشاورزان
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تی ایییاری ،ن )1331( .ب رسی عوامل شخصییی مؤث در نوگ ایی در پذی ش ط ح بیمه محصوت
كشااورزی توسا ب هب داران اسایان خوزسایان ،پایانامه كارشاناسی ارشد ،دانشکده كشاورزی
دانشگاه ت ان.
خادمآدم ،ن )1311( .سایاسات اقیصااد كشاورزی در نظامهای مخیلف وای ان ،چاپ دوم ،انیشارا
مؤسسه اطالعا ت ان.
خواجهپور ،ا .كیخا ،ا .ساالطانی ،غ .صاابوحیصااابونی ،م .و كیانیراد ،ع )1331( .الگویی ب ای بیمه
ع ضه آب ب ای محصوت كشاورزی .پژوهشنامه بیمه ،دوره  ،13شماره .113-113 :3
دریجانی ،ع .و ق بانی ،م )1311( .عوامل مؤث ب پذی ش بیمه گندم دراساایان مازندران .مجموعه
مقات دومین گ دهمایی اقیصاد كشاورزی ای ان ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه ت ان.
رحمانی ك چگانی ،م )1333( .آشاانایی با بیمه و بیمه كشاااورزی ،وزار ج اد سااازندگی ،سااازمان
تحقیقا و آموزش كشاورزی.
زمانی ،غ .ك می ،ع .كشااورز ،م )1333( .پذی ش بیمه محصوت كشاورزی :سازههای تعیینكننده.
اقیصاد كشاورزی (اقیصاد و كشاورزی) ،دوره  ،1شماره .111-133 :1
سااالمی ،ح .ا .و دوراندیش ،آ )1333( .موانع و چالش ا ای ف اروی بیمه ،فصاالنامه علمی-پژوهشاای
اقیصاد كشاورزی و توسعه ،سال ده  ،شماره دوازده.33-33 :
شاهنوشیف وشانی ،ن .رفیعیدارایی ،ه .و عدالییان ،ع )1331( .ب رسی عوامل ساخیاری و عملک دی
مؤث ب رضاایت بیمهگذاران از بیمه محصوت كشاورزی :مطالعه موردی اسیان خ اسان رضوی.
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.113-111 :  شماره،3  دوره،)اقیصاد كشاورزی (اقیصاد و كشاورزی
.  انیشارا پوششگسی، قوانین و مق را بیمه، ف هنگ اصطالحا بیمهای.1331 .صندو بیمه
) واكاوی چالش های ف اروی صندو بیمه محصوت كشاورزی1333( . غ، و یاوری. م،فاضالبیگی
.11-11 :1  شماره،13  دوره، روسیا و توسعه.در ای ان
، ماهنامه ساانبله.) جایگاه بیمه در بخش كشاااورزی1331( . م، و محمودی. ا، نوروزی. ه،ف هادیان
.111 شماره
 اسیان،) ب رسی عوامل مؤث ب تقاضای بیمه محصوت كشاورزی1331( . ن، و كامبوزیا. ع،ك باسی
.131-133 :11  و11  شماره شماره، فصلنامه اقیصاد كشاورزی و توسعه.سیسیان و بلوچسیان
 دفی مطالعا و،) ط ح پژوهش شاخصهای ت ویج كشاورزی ای ان1313( . ب، و نجفی. ا. ع،ك می
. ت ان،  انیشارا سازمان تا،ب رسی روش ای ت ویجی
) تأثی تعاونیهای روسیایی ب میزان افزایش بیمه محصوت كشاورزی (مطالعه1331( . ح. م، ك ی
-133 :)11  (پیاپی3  شماره،1  دوره، تحقیقا اقیصااد كشاورزی.) شا سایان هی مند:موردی
.113
، ) عوامل مؤث ب تقاضااای بیمه محصااوت زراعی اساایان فار1313( . ج، و ت كمانی. ع،نیکویی
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