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ي محصول  بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه

  گندم در استان کهگیلویه و بویراحمد

  

  *دکتر آیت اله کرمی
  14/12/1389: تاریخ پذیرش  14/11/1387: تاریخ دریافت

  

  چکیده
و شناسایی مسایل و مشکالت موجود ي محصوالت کشاورزي  موثر بر پذیرش بیمه عوامل بررسیاین پژوهش با هدف 

شده و  بردار بیمه  بهره79 مطالعه به همین منظور در این. صورت گرفتمحصوالت کشاورزي یی  براي بهبود پوشش بیمهآن 

یی گیري طبقه به روش نمونه1387-1388 کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزي  استاندرنشده  بردار بیمه   بهره106

نتایج بررسی . شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفتب تصادفی انتخا

دهد که متغیرهاي سن کشاورز، تحصیالت، آگاهی از حق بیمه،   می ي محصوالت نشان عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه

یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت  د، نسبت حداقل درآمد مزرعهکر میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل

که میانگین درآمد کل،  به طوري. ي محصوالت بودند ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه

کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش  تحصیالت، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل

ي محصوالت کشاورزي را  ي محصوالت گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه تمایل به بیمه

هاي الزم براي افزایش سطح آگاهی کشاورزان  گردد که در مناطق روستایی آموزشنهاد می بنابراین پیش. دهد کاهش می

هاي نوین   هاي جدید و استفاده از شیوهآوري  دیگري از قبیل پذیرش فنچنین موارد داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم

  .تري پیدا کنند تولید آگاهی بیش

  

    JEL:,C25 D24 ,G22, Q18بندي طبقه

  بیمه، محصوالت کشاورزي، پروبیت، کهگیلویه و بویراحمد: هاي کلیديواژه

____________________________________________________
  استادیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج *

Email: aiatkarami@yahoo.com
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  مقدمه

بـا وجـود    . اقتصادي بـر عهـده دارد     بردي در نظام اجتماعی و        کشاورزي نقشی حیاتی و راه    

هـاي    اهمیت بخش کشاورزي در اقتصاد کشور، فعالیت در این بخش نسبت بـه دیگـر فعالیـت                

از جمله این که فعالیت در بخش کشاورزي به علت اتکـاي   . تولیدي و اقتصادي  متفاوت است     

ه بـا ریـسک     را  زیاد به طبیعت و وابستگی آن به عوامل و شرایط جوي و محیطی، فعـالیتی هـم                

شود و تولیدکنندگان این بخـش همـواره بـا خـسارات بیـشماري ناشـی از بـروز                     محسوب می 

هـا در معـرض مخـاطرات         رو اند و زنـدگی اقتـصادي آن         حوادث قهري و بالیاي طبیعی رو به      

  ).1380یعقوبی و چیذري، (جدي قرار دارد 

 اسـت کـه آن را بـه         هاي خاصی   هاي مربوط به آن داراي ویژگی       بخش کشاورزي و فعالیت   

بینـی ناپـذیر، و در نتیجـه خـسارات و             هـاي متعـدد و پـیش        شدت در معرض خطرها و آسیب     

جوامع مختلف در مواجهه بـا مخـاطرات طبیعـی، اجتمـاعی،            . دهد  یی قرار می    مشکالت عدیده 

منظـور کـاهش      ها و طـرق متفـاوتی را بـه          هاي کشاورزي، شیوه    اقتصادي و شخصی در فعالیت    

از مخاطرات اجتناب ناپـذیر،  ي اصلی اجتناب ها سه شیوه اند که از میان آن ر گرفته کا ریسک به

هـا و فنـون و نهادهـا، برخـی           گیري از مخـاطرات از طریـق اصـالح و بهبـود زیرسـاخت              پیش

اندیـشی بـراي سـازوکارهاي        گیري نشدنی و در نتیجه چاره       مخاطرات غیر قابل اجتناب و پیش     

  ).1990ل، هز(جبرانی، عمومیت دارد 

ي برخورد بـا آن نیـز از دیـر بـاز              هاي کشاورزي و نحوه     وجود ریسک باال در فعالیت      

هاي گوناگون این بخش اقتصادي مورد توجـه و بحـث قـرار گرفتـه         نظران رشته توسط صاحب 

هـا و     ي فرآورده   ي عرضه   هاي کشاورزي در زمینه     هاي مربوط به فعالیت   بخشی از ریسک  . است

هاي تولیدي در این بخـش         قیمت در بازار و بخش دیگر در خصوص فعالیت         هاي شدید   نوسان

آبیـار و  (شود، بـوده اسـت   ها از محیط زیست و طبیعت برگرفته می       که عمدتا از تاثیرپذیري آن    

ي محصوالت کشاورزي بـه   جا که میزان موفقیت و کارآیی سیاست بیمه       از آن ). 1380قدیریان،  

ي محـصوالت خـویش بـستگی دارد، انجـام            ورزان بـه بیمـه    طور قابل توجهی به گرایش کـشا      

هاي تحلیلی به منظور تعیین تاثیر عوامل گوناگون اقتصادي، اجتماعی و فنـی تاثیرگـذار                 بررسی
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ي محصوالت از اهمیت خاصی براي نظـام       گیري کشاورزان در گرایش به بیمه       بر فرآیند تصمیم  

دار است، تا به موجب آن مبنـا و الگـویی        گذاري بخش کشاورزي برخور     ریزي و سیاست    برنامه

هـا و نیـز افـزایش    کارهاي مناسب براي رفع کاسـتی     براي ارزیابی نتایج عملی طرح و اتخاذ راه       

در این خصوص مطالعات زیادي صورت گرفتـه        . کارآیی بیمه در بخش کشاورزي فراهم گردد      

  . شود که به اختصار به چند مورد اشاره می

ي   یی بـه بررسـی عوامـل مـوثر بـر پـذیرش بیمـه              ، در مطالعه  )1387 (آباديالهی احمد عین

تـر   نتایج این مطالعه نشان داد که داشتن زمین بـیش  . کاران شهرستان خدابنده پرداختهاست     گندم

نماید به منظور نهاد می   ترین عوامل موثر بر پذیرش بیمه است و پیش          و سطح تحصیالت از مهم    

بر اساس میزان تحصیالت و دانـش کـشاورزان و تجربیـات            افزایش مشارکت در پذیرش بیمه      

  .کارهایی در منطقه تدوین گردد مالکان راهبزرگ

ي محـصوالت     ي خود، رضامندي کشاورزان از بیمه       در مطالعه ) 1388(پناه و همکاران    یزدان

د کـل  نتایج نشان داد که در مور    . کشاورزي را با استفاده از تحلیل مسیر مورد بررسی قرار دادند          

ي بانـک کـشاورزي، کیفیـت خـدمات دریـافتی و میـزان        گزار متغیرهاي وجهـه   کشاورزان بیمه 

  .آیدشمار می غرامت دریافتی کشاورز از بیمه عوامل علٌی موثر بر رضامندي کشاورزان به

هاي کود ازته و آب، سبب کاهش       یی دریافتند که نهاده   ، در مطالعه  )1388(قربانی و جعفري    

نهاد کردند که در جهـت        بنابراین پیش . تواند نقش بیمه را ایفا نماید       ، بنابراین می  شودریسک می 

تـري   گذاري آب نیز توجه بیشکاهش مصرف کود ازته تالش شود و به بازار آب و نظام قیمت      

  .صورت گیرد

کـاران اسـتان    ، عوامل موثر بر پذیرش بیمه را در میان گنـدم     )1386(دربان آستانه و ایروانی     

کـار، ارتبـاط بـا عوامـل      نتایج بررسی نـشان داد کـه سـن گنـدم     . ان مورد بررسی قرار دادند    تهر

تـرین عومـل مـوثر بـر        کرد در واحد سـطح مهـم        ترویجی، مالکیت دام، سطح زیرکشت و عمل      

  .تقاضاي بیمه گندم است

ي محـصوالت کـشاورزي نـرخ      با تخمین تابع تقاضا براي بیمـه      ) 1990(بارنت و همکاران    

ترین عامل در تعیین تقاضاي بیمه معرفی کردند و کشش تقاضـا    انتظاري براي بیمه را مهم بازده
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بـا دادن مـدلی بـراي       ) 1988(حجتی و بوکـستایل     .  محاسبه نمودند  -20/0براي بیمه را معادل     

ي کشاورزي بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه میـانگین و واریـانس سـود حاصـل از                        تقاضاي بیمه 

  . عوامل مهم و موثر بر تصمیم به پذیرش بیمه کشاورزي استهاي کشاورزي، فعالیت

ي مواجهه با خطـر       در این زمینه بر اساس تحقیق خود به سابقه        ) 1987(احسان و همکاران    

). 7(ي محصوالت کشاورزي اشاره کردنـد   به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر در پذیرش بیمه       

تـوان    ص شد که با تغییر میزان حق بیمـه مـی          نیز مشخ ) 1993(در پژوهش ویلیامز و همکاران      

ي محـصوالت کـشاورزي    گریزي متفـاوت را بـه پـذیرش بیمـه     ي ریسک بردارانی با درجه   بهره

  .متمایل کرد

، بر این باور اند که وقوع بحران مالی و تسهیالتی در بخش تولیـد و  )1999(هایر    بابکوك و 

عنوان ابزاري موثر در جهـت   ه از بیمه را به    پرورش خوك ایاالت متحده، مجددا عالقه به استفاد       

موضـوعی کـه در ایـن زمینـه         . داران پدید آورده اسـت      ایجاد سطحی مطمئن از درآمد براي دام      

ي محـصوالت کـشاورزي بخـش ایـاالت      ي بیمـه  ي برنامه مورد توجه قرار گرفته است، توسعه     

این مقاله برخی از    . قرار دهد داري را نیز تحت پوشش        یی که واحدهاي دام     گونه  متحده است، به  

 –ي کـشاورزي      یی عملی از بیمه     ي بیمه را مورد بحث قرار داده و نمونه          مسایل ناشی از توسعه   

  .دامی شامل تولید ذرت، سویا و پرورش خوك را به دست داده است

ي بارندگی در نواحی نیمه خشک هند را مطالعه کرده است با         که تقاضاي بیمه  ) 1990(باکر  

ي محـصوالت کـشاورزي       گزینـی بـراي بیمـه       ي بارندگی به عنـوان جـاي        ه به این که بیمه    اشار

شود و نوسانات درآمدي خانوارهاي روسـتایی در کـشورهاي در حـال توسـعه را                  محسوب می 

یـی در    دهد به این نتیجه رسیده است که میزان بارندگی عامـل مهـم و تعیـین کننـده                   کاهش می 

  .کند ي بارندگی متمایل می ي بیمه  را به حمایت از اندیشهها درآمد کشاورزان است و آن

ي کـشاورزي در کـشورهاي در حـال توسـعه             ، راجع به کارکرد مناسب بیمـه      )1990(هزل  

ي محـصوالت     هاي بیمه   ي برنامه   ویژه بر اجراي ناامیدکننده     او به . هایی را بیان کرده است    دیدگاه

هاي اجرایـی و از جملـه بـر           ي خسارت و هزینه   کشاورزي در این کشورها به لحاظ نسبت باال       
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وري تولیـد و      ي محصوالت کشاورزي بـر بهـره        شواهد ناکافی براي نشان دادن تاثیر مثبت بیمه       

  .درآمد تاکید دارد

ي محصوالت کشاورزي از      در تحقیقی براي بررسی تقاضاي بیمه     ) 1996(اسمیت و باکوت    

افتنـد کـه متغیرهـایی از قبیـل میـزان تحـصیالت             کاران مونتانا به این نتیجه دست ی        سوي گندم 

هـا، نوسـانات    ي مواجهه با خطر، میزان بدهی به موسـسات اعتبـاري و بانـک         کشاورزان، سابقه 

  .میزان محصول تولیدي و نیز نرخ حق بیمه در مشارکت کشاورزان در طرح بیمه موثر است

ي محـصول در ایالـت        نیز در بررسی عوامل موثر بر تقاضـا بـراي بیمـه           ) 1993(گودوین  

تـري بـه    تر تمایل بیش هاي بزرگ آیواي آمریکا این نتیجه را اعالم کرده است که مالکان زمین 

یی و مالکیت موقـت       هاي اجاره ي محصوالت کشاورزي دارند و ارزش زمین و مدیریت          بیمه

ي   کنندهي ذرت دارد و موجب افزایش تمایل کشاورزان تولید            زمین اثر مثبتی بر تقاضاي بیمه     

ایشان در این بررسی متغیرهایی از قبیل زمین و ارزش آن، حق      . شود  ذرت به پذیرش بیمه می    

هاي بانکی، نوع مدیریت مزرعه و درآمـد کـشاورزان را مـورد مطالعـه     بیمه، تعهدات و بدهی   

داري بـین مقـدار زمـین و ارزش آن بـا              ي مثبـت و معنـی       قرار داد و مشخص کرد که رابطـه       

  .ه از سوي تولید کنندگان ذرت وجود داردتقاضاي بیم

ي گنـدم در اسـتان      ، در خصوص عوامل موثر بـر پـذیرش بیمـه          )1377(دریجانی و قربانی    

ي محـصوالت     کنند که کشاورزي فعالیتی توام با ریسک اسـت بنـابراین بیمـه            مازندران بیان می  

 موثر بر پذیرش بیمه، در این رابطه شناخت عوامل    . شودهاي کاهش ریسک تلقی می      یکی از راه  

در این پژوهش بـا  . سازد تر در جهت جلب مشارکت کشاورزان را فراهم می      ریزي صحیح     برنامه

کار استان، مدل الجیـت بـرآورد شـد و نتـایج               گندم 179یی  از      نامه  استفاده از اطالعات پرسش   

 تـاثیر مثبـت و      ي خطر، اعتبارات و مالکیت زمـین        نشان داد که متغیرهاي نوع کشاورزي، سابقه      

عوامـل مهـم در پـذیرش بیمـه     . ي زمین تاثیر منفی بر پـذیرش بیمـه داشـته اسـت         متغیر اندازه 

  .متغیرهاي طرح محوري، تسهیالت اعتباري و مالکیت زمین ابراز شده است

ي محـصوالت     ي عوامل موثر بـر پـذیرش بیمـه          ، در زمینه  )1379(قربانی و همکاران      

افزایش سطوح بیمه و بررسی عوامل مـوثر بـر تقاضـاي آن بـراي         اند که     کشاورزي مطرح کرده  
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محققـان  . تواند نقش مهمی در شناخت ضعف و قوت این فرآیند داشته باشد   گذاران می سیاست

کرد منظم در     نتایج نشان داد که عمل    . بردار به برآورد مدل لجستیک پرداختند        بهره 50با انتخاب   

ي این صنعت بسیار مفید باشد، که این امـر نیـز               در توسعه  تواندي محصوالت می    ارتباط با بیمه  

  .تواند میزان ریسک کشاورزان را کاهش دهد می

وري و تولید گندم استان مازندران بـا اسـتفاده از         ، در مورد تاثیر بیمه بر بهره      )1376(قربانی  

نـشده و   کار بیمـه شـده و بیمـه            گندم 180یی و انتخاب      یی دو مرحله    گیري خوشه   روش نمونه 

ي  نتایج نشان داد کـه بیمـه  . نامه به برآورد تابع تولید و مدل تجزیه پرداخته است    تکمیل پرسش 

چـونین کـل    هـم . آوري جدید بر روي تولیـد اثـر مثبـت داشـته اسـت        گندم به عنوان نوعی فن    

% 2/16برآورد شد کـه     % 7/16وري در هکتار بین دو گروه بیمه شده و بیمه نشده              اختالف بهره 

از سـوي دیگـر ایـن    . هاي تولید بوده اسـت  مربوط به نهاده % 5/0آوري و      مربوط به تغیر فن    آن

هـا    مطالعه نشان داد که کشاورزان بیمه نشده با پـذیرش بیمـه در همـان سـطح مـصرف نهـاده                    

  .خواهند توانست بازده خود را افزایش دهند

ي محــصوالت  بیمــهي عوامــل مــوثر بــر تقاضــاي  ، در زمینــه)1379(نیکــویی و ترکمــانی 

یی طبقـه بنـدي    یی چند مرحله گیري خوشه کشاورزي در استان فارس با استفاده از روش نمونه      

نتایج نـشان داد کـه میـزان        . اند  کاران بیمه شده به تخمین توابع پرداخته        شده و مصاحبه با گندم    

کـشاورز و   ي    گرایـی، سـرمایه     تولید گندم در سال قبل، مالکیت زمین، سطح سواد، سن، ریسک          

ي گنـدم تـاثیر مثبـت، و عـواملی از قبیـل تعـداد                 ي خطر داشتن مزرعه بر تقاضاي بیمـه         سابقه

  .قطعات زمین، ارزش زمین، و آیش گذاشتن زمین بر تقاضاي بیمه تاثیر منفی دارد

کـار گیـري الگـوي اقتـصاد سـنجی الجیـت،             ، با به  )1380(الهی احمد آبادي    سالمی و عین  

ي محـصوالت را مـورد    یل کشاورزان چغنـدرکار خراسـانی بـه خریـد بیمـه     عوامل موثر بر تما  

ي مزرعـه،     نتایج مطالعه حاکی از آن است که سـطح سـواد، انـدازه            . بررسی و تحلیل قرار دادند    

ي   عیار چغندرقند و تنوع تولید چهار عامل مهم و اثرگذار در تمایل کشاورزان بـه خریـد بیمـه                  

ندن ابعـاد مختلـف بیمـه و بـاال بـردن سـطح دانـش                بـر ایـن اسـاس، شناسـا       . محصول اسـت  

تولیدکنندگان در این خصوص از یک سو و تعیین مالکان بزرگ به عنـوان گـروه هـدف بـراي                   
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تواند استراتژي مناسـبی      ترویج بیمه در بین محصوالت جدید و مناطق جدید از سوي دیگر می            

براي کشاورزانی که تنوع تولیـد      ي محصول     ي درآمد به جاي بیمه      عالوه براین، بیمه  . تلقی شود 

تواند موجب جذب این بخش از تولیدکنندگان، کـه   گزینند می ي محصول بر می     را به جاي بیمه   

  .هاي کشاورزي اند، گردد ثباتی کل درآمد خود از فعالیتنگران بی

کـاران در   ي گنـدم  ، با بررسی عوامـل مـوثر بـر پـذیرش بیمـه     )1387(الهی احمدآبادي   عین

ترین عوامل موثر بر      تر مهم    خدابنده نشان داد که میزان تحصیالت و داشتن زمین بیش          شهرستان

کاران است و معتقد است که به منظور افزایش مشارکت کـشاورزان              پذیرش بیمه از سوي گندم    

ي محصوالت کشاورزي باید میزان تحـصیالت کـشاورزان افـزایش یابـد و بـا              در پذیرش بیمه  

  .کارهایی تدوین و به اجرا گذاشته شود اورزان بزرگ مالک در منطقه راهاستفاده از تجربیات کش

کـرد    ي گنـدم را بـا دو روي         ، عوامـل مـوثر بـر تقاضـاي بیمـه          )1388(کرباسی و همکاران    

هاي اقتصادسنجی کالسیک و بیز مورد بررسی قرار  دادند و نتایج بررسی نشان داد که در نمونه          

یــز  متغیرهــاي تعــداد افــراد خــانوار، دارا بــودن شــغل بــزرگ، بــا هــر دو روش کالســیک و ب

پذیري کشاورزان تاثیر منفـی و متغیرهـاي سـطح تحـصیالت،            غیرکشاورزي، مالکیت و ریسک   

. هاي ترویجی و سطح زیرکشت تاثیر مثبت بر پذیرش بیمه دارد         تعداد دفعات شرکت در کالس    

توان تمایـل بـه تقاضـا       هیالت می بنابر این معتقد اند با افزایش سطح تحصیالت و پرداخت تس          

  .   براي بیمه را افزایش داد

ي محـصول سـویا در        ، به بررسی عوامل موثر بر گـرایش بـه بیمـه           )1380(آبیار و قدیریان    

براساس . هاي آماري مقطعی پرداختند     متغیره و داده    استان گلستان با استفاده از مدل الجیت چند       

ي   ورز، تنوع محصوالت در الگوي کشت کشاورز، سابقه       هاي تحقیق عواملی نظیر سن کشا       یافته

ي دیگر محصوالت و میزان اعتبارات دریافت شـده از طـرف              خطر و خسارت، سطح بیمه شده     

در این تحقیق متناسب    . ي سویا است    ي گرایش به بیمه     ترین عوامل تعیین کننده     کشاورز، از مهم  

ي   موفقیـت و کـارآیی سیاسـت بیمـه    ي  نهادهـایی بـراي افـزایش درجـه         هـاي آن پـیش      با یافته 

  .ویژه سویا در استان گلستان داده شده است محصوالت کشاورزي، به
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ي محصوالت کشاورزي را عامـل مهمـی در کـاهش ریـسک تولیـد                 ، بیمه )1380(کرباسی  

از این رو عنوان کرد که بررسی میزان سطوح بیمه شده و عوامل           . محصوالت کشاورزي دانست  

یی در شناخت نقاط ضـعف و         تواند نقش برجسته  گذاران می   مه براي سیاست  موثر بر پذیرش بی   

یـی بخـش      یی بـه بررسـی پوشـش بیمـه          بر این اساس در مطالعه    . قوت این فرآیند داشته باشد    

ي محـصوالت     کشاورزي در سطح استان خراسـان بـه منظـور بررسـی عوامـل مـوثر بـر بیمـه                   

 1379بردار در سـال    بهره50ا بیمه بر روي ها در ارتباط ب  کشاورزي و خصوصیات و نگرش آن     

ي الگوي کشت برآورد شد و        هاي لجستیک براي کل مزرعه و محصوالت عمده         مدل. انجام داد 

با توجه به نگرش کشاورزان در رابطه با صـنعت          . عوامل موثر بر بیمه مورد بررسی قرار گرفت       

ي ایـن صـنعت       تواند در توسـعه   میي محصوالت     کرد منظم و کارآ در ارتباط با بیمه         بیمه، عمل 

عالوه بر آن نتایج نشان داد که براي محصوالت مختلف متغیرهاي اعتبارات، آگاهی             . مفید باشد 

بردار و مقدار    انداز بهره ي هر محصول، تعداد مشاغل جانبی، میزان پس         کشاورز از نرخ حق بیمه    

الت کشاورزي داشته باشـد و      ي محصو   داري بر پذیرش بیمه   تواند اثر معنی  سطح زیر کشت می   

  . ي محصوالت کشاورزي داده است هایی براي بهبود بیمه بر مبناي آن توصیه

گر آن است که عوامل متعددي بـر تقاضـا و             نتایج حاصل از بررسی مطالعات ذکر شده بیان       

ي تاثیرگذاري ایـن متغیرهـا در منـاطق مختلـف و  بـا                 احتمال پذیرش بیمه موثر است و نحوه      

ي  ي حاضر نظر به اهمیت باالي بیمـه  مطالعه. به نوع محصول مورد بررسی متفاوت است    توجه  

محصوالت کشاورزي در افزایش تولید و کاهش ریسک در بخش کشاورزي تالشی در راستاي              

ي محصول گندم در استان کهگیلویه و بویراحمـد           شناسایی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه      

  .است

  

  روش تحقیق

ي محـصوالت کـشاورزي بـا توجـه بـه ماهیـت               رسی عوامل موثر بر پذیرش بیمـه      براي بر 

هـاي   هاي اقتصاد سنجی که امکـان رگرسـیون بـر متغیـر             توان از مدل  موهومی متغیر وابسته می   

متغیـر  (ها در طرف چپ معادلـه         دراین مدل . نمود سازد، استفاده    ي موهومی را فراهم می      وابسته
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در این بخش ابتدا مبانی نظري مدل پروبیـت و سـپس         . شود  هده می مشا) 1 و   0(مقدار  ) وابسته

  .آوري آمار و اطالعات داده شده است روش جمع

ي   احتمـال پـذیرش بیمـه     یکی از اهداف اصلی در ایـن مطالعـه بررسـی عوامـل مـوثر بـر                  

ي محـدود شـده امکـان     هاي با متغیر وابسته رگرسیون برروي مدل. استمحصوالت کشاورزي   

 بـراي   ییهـا    بـه عنـوان روش      و پروبیت   الجیت يها  مدل. دهد   را به ما می    این هدف  رسیدن به 

 در ایـن پـژوهش چـون متغیـر     .شودي محدود شده استفاده می هاي با متغیر وابسته    مدلتخمین  

ي محصوالت کشاورزي است که دو مقدار مشخص و تعریف شـده را بـه                  پذیرش بیمه   وابسته

گیرد، بنابراین از     ها قرار می    هاي ما جزو یکی از این گروه        ونهپذیرد و نم    صورت صفر و یک می    

داراي ) LPM(خطی    احتمال    ها، مدل     در بین این مدل   . شود  هاي انتخاب دوتایی استفاده می      مدل

هاي پروبیـت و الجیـت        سازد،  ولی مدل    سري نواقص است که استفاده از آن را محدود می           یک

 اسـت   ورده سازد، در این مطالعه از مدل پروبیت استفاده گردیده  تواند انتظارات تحقیق را برآ    می

نـشان داده   ) 1(ي       براي بررسی تاثیر متغیرهاي توضیحی بر متغیر وابسته به صـورت رابطـه             که

  . )1372گجراتی(شود می

       )1                                      (                                            Y = X  + U            

سنجی رفتار انتخاب افراد هنگامی که دو گزینه براي  هاي اقتصاد  در این قسمت بر اساس مدل

ام به iانتخاب فرد . گرددها را انتخاب نمایند، بررسی می ها موجود باشد و باید یکی از آن آن

 و در صورت انتخاب 1ر که در صورت انجام انتخاب اول مقدا   yiي یک متغیر تصادفی  وسیله

  .شود گیرد، بیان می  می0ي دیگر مقدار  گزینه

ایـن موضـوع را بـه    .   خواهـد بـود  y=0 احتمـال   P-1گـاه     باشد، آنy=1احتمال    Piاگر   

  :توانیم بنویسیم  می  yiصورت تابع احتمال زیر براي  

  )2(

   

    0,111 
i

yiyPiy
iPiyf

                     
.  کنند  را شناسایی Piدانان بر این است که عوامل موثر بر احتمال انتخاب   قتصادسعی ا       

آمده از یک  دست  شود که میانگین مطلوبیت به هایی فرض می ي چونین مدل براي توسعه
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 اقتصادي افراد -انتخاب توسط یک فرد بستگی به خصوصیات انتخاب و خصوصیات اجتماعی

*yي متغیر   مشاهدهدر نتیجه مقادیر قابل. دارد
  :آید دست می   به صورت زیر به

)3(  

                                                                        
 









0*0

0*1

yif

yif
yi    

ي دوتـایی   هاي با متغیر موهـومی وابـسته   سنجی مختلفی براي برآورد مدل هاي اقتصاد  روش     

هـاي انتخـاب دوتـایی اغلـب بـه             استثناي مدل احتمال خطی، تخمین مدل      نهاد شده که به     پیش

هـاي   هـا در تخمـین مـدل    تـرین هـدف   یکی از مهـم  . شود  نمایی انجام می    روش حداکثر درست  

. بینی اثرهاي تغییر در متغیرهاي توضیحی بر متغیر وابـسته اسـت            احتمالی همانند پروبیت، پیش   

ي محـصوالت کـشاورزي ضـرایب      براي پذیرش بیمه به عنوان مثال با فرض حل مدل پروبیت       

ي افزایش در احتمال پذیرش بیمه بر اثـر افـزایش در متغیرهـاي توضـیحی را                   تخمین زده شده  

  ). 1993؛ جانسون و دیناردو، 1993گرین، (شود  کند که به صورت زیر تعیین می بیان می

)4(  
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پـذیري متغیـر توضـیحی        ي اثر نهایی است، کشش      دهندهکه نشان ) 4(ي    با استفاده از رابطه     

kآیددست می ي زیر به ام از رابطه:  

)5(  
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ي   تغییر در هر یک از متغیرها بـر احتمـال وقـوع حادثـه             براي ارزیابی اثرهاي    ) 5(ي    رابطه  

).1993؛ جانسون و دیناردو، 1993گرین، (شود  مورد نظر استفاده می

هـاي اصـلی   خطـی در مـدل از آزمـون مولفـه    در مدل مورد استفاده براي بررسی مشکل هم    

ریـانس  چـونین بـراي بررسـی وا    هـم . خطـی داشـت  استفاده گردید که نتایج نشان از نبـود هـم        

. اسـتفاده شـده اسـت     ) 1984( داده شده توسط دیویدسون و مکینیون        LM2ناهمسانی از آزمون    

  .گردد استفاده می) L.R.T(نمایی  براي بررسی نیکویی برازش نیز از آزمون نسبت  نسبت راست
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ي محـصوالت     در این مطالعه به منظـور بررسـی عوامـل مـوثر بـر احتمـال پـذیرش بیمـه                   

بـرداران     بـراي بهـره    0ي موهـومی کـه در آن مقـدار            روبیت با متغیر وابسته   کشاورزي از مدل پ   

متغیرهـاي  . است استفاده گردید    شده بوده     برداران بیمه    براي بهره  1نشده و مقدار      کشاورزي بیمه 

ي کشاورزي، سطح زیرکشت، میزان تحصیالت، آگاهی از حـق بیمـه،              مستقل شامل سن، سابقه   

کرد، نـسبت حـداقل      ی کشاورز، پس انداز و انحراف استاندارد عمل       میانگین درآمد کل، کل بده    

یی و متغیر عملیات مختلف مدیریت ریسک که در جهت  درآمد مزرعه به میانگین درآمد مزرعه   

هاي جدید کشت، استفاده از مـواد شـیمیایی         شود که شامل شیوه   کار گرفته می    کاهش ریسک به  

آوریی اسـت کـه در مجمـوع     هاي فن  از دیگر نوآوريجهت مقابله با آفات و امراض و استفاده    

  . را داشته باشد بوده است3 تا 0تواند مقدار این متغیر می

آمار و اطالعات مورد استفاده در ایـن تحقیـق در سـطح اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـا           

.  گردآوري شـد   1387-88هاي سردسیري بویراحمد و دنا در سال کشاورزي           انتخاب شهرستان 

بـراي ایـن منظـور از        . یـی تـصادفی سـاده اسـتفاده شـد         براي تعیین حجم نمونه از روش طبقه      

  .استفاده شده است) 6(ي  رابطه

                                                                    )6(

  

ي  ره مقـدار آمـا  Z نسبت افـراد بیمـه نـشده،    qي درصد افراد بیمه شده و        نشان دهنده  pکه  

کار    گندم 106در نهایت   . دهد   سطح خطاي مورد پذیرش را نشان می       eتوزیع نرمال استاندارد و     

  . کار بیمه شده تعیین گردید  گندم79بیمه نشده و 

  

نتایج و بحث

  :نشده شده و بیمه  اقتصادي کشاورزان بیمه–ي میانگین خصوصیات اجتماعی مقایسه

نـشده میـانگین خـصوصیات        شـده و بیمـه      وه بیمـه  کاران به دو گـر      با تقسیم بندي گندم     

بـا توجـه بـه ایـن کـه شـرایط            . ي گردیـد    هاي مورد مطالعه مقایـسه       اجتماعی نمونه  -اقتصادي

کنترل از سوي کشاورزان و عوامل تاثیرگذار بر کشاورزي در مورد دو گروه لحاظ شده               غیرقابل

2

2

2

e

pqZ
n
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تـوان   ، بنـابراین مـی  )ي مـشابه   هـا از یـک منطقـه        به خاطر وجـود نمونـه     (سان است     تقریبا یک 

نتـایج  ) 1(جـدول     . کـار بـرد     هاي دو گروه به   ي تفاوت   خصوصیات مورد نظر را براي مشاهده     

  .دهد مربوط به این مقایسه را نشان می

  

  نشده شده و بیمه کاران بیمه ي میانگین خصوصیات گندم مقایسه). 1(جدول 

tزش ارنشده کشاورزان بیمهکشاورزان بیمه شدهمتغیر

1885655014453250درآمد سال جاري
٭٭

08/2

8582500796253018/1کل بدهی

/54/4238/4789سن

/24/2025/2348ي کشاورزي سابقه

85/678/5سطح زیرکشت
٭

67/1

38/301/3تحصیالت
٭

51/1

75499656091715ي متغیر کل هزینه
٭٭

01/2

4/675/607/1ي خانوار اندازه

2995000023760000ام دریافتیو
٭

83/1

188525001796300017/1پس انداز

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  .دهد را نشان می% 10 و 5داري در سطح   معنی* و **

  

ي متغیـر   دهد، میانگین درآمد سال جاري و کل هزینه نشان می) 1(همان طور که جدول      

چـونین کـشاورزان دو       هم. دهد  داري را نشان می   اختالف معنی % 5کشاورزان دو گروه در سطح      

. انـد  داري بـا هـم داشـته    اخـتالف معنـی  % 10گروه در سطح زیرکشت، وام دریافتی در سـطح         

داري در خصوصیات شخصی غیراقتصادي کشاورز مانند سـن، سـابقه و            بنابراین اختالف معنی  
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 اقتصادي دو گـروه بـه غیـر از          ي خانوار در بین دو گروه مشاهده نگردید و در متغیرهاي            اندازه

.اند دیگر داشته  داري با یک انداز تفاوت معنیپس

  

  :ي محصوالت کشاورزي عوامل موثر بر پذیرش بیمه

ي محـصوالت   بـراي بررسـی عوامـل مـوثر بـر پـذیرش بیمـه       نتایج برآورد مـدل پروبیـت     

دل از آزمـون  خطی در م  براي بررسی مشکل هم   . نشان داده شده است   ) 2(کشاورزي در جدول    

چـونین بـراي بررسـی        خطی را نشان داد و هم       هاي اصلی استفاده گردید که نتایج نبود هم       مولفه

. استفاده شـد ) 1984( داده شده توسط دیویدسون و مکینیون LM2سانی از آزمون      واریانس ناهم 

اي آزمون  دست آمده بر    ي به   مقادیر آماره . سانی بود   ي بررسی حاکی از وجود واریانس هم        نتیجه

ي خـوبی بـرازش اسـت و      اسـت کـه نـشان دهنـده      8/71برابر با   ) L.R.T(نمایی    نسبت راست 

مقادیر . دهد  متغیرهاي موجود در الگو تغییر در متغیر وابسته را در سطح نسبتا باالیی توضیح می              

R2
R2هاي محاسباتی که با       

قدرت پیش  . گر همین مطلب است     هاي مدل خطی تفاوت دارد، بیان       

ي توان باالي مدل برآورد شـده در          است و نشان دهنده   % 79گفته برابر با      نی درست مدل پیش   بی

متغیر بدهی در مـدل پروبیـت بـرآورد شـده در     ) 2(مطابق جدول . بینی متغیر وابسته است   پیش

رفت کل بدهی به  طور که انتظار می همان.  است  داري بر پذیرش بیمه داشته      تاثیر معنی % 5سطح  

چونین با توجه بـه ایـن موضـوع کـه کـشاورزان بـراي                 هش نقدینگی کشاورزان و هم    خاطر کا 

هـا    ي هزینـه    داشت که افـزایش دهنـده       پرداخت حق بیمه و عقد قرارداد بیمه نیاز مالی خواهند           

  .است ي محصوالت کشاورزي داشته  است، متغیر بدهی تاثیر منفی بر پذیرش بیمه
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  ي محصوالت کشاورزي  پروبیت براي پذیرش بیمه نتایج برآورد مدل.)2(جدول 

zآماره ضریبمتغیر
تغییر در احتمال 

)پذیري کشش(

-02/2ضریب ثابت
٭٭٭

13/4-74/-

-/418سن کشاورز
٭

57/1-101/-

/185/812/046ي کشاورزي سابقه

/914میانگین درآمد کل
٭

54/1822/

/774سطح زیرکشت
٭٭

86/2129/

/49التمیزان تحصی
٭٭

94/1039/

-/286آگاهی از حق بیمه
٭

59/1-054/-

نسبت حداقل درآمد مزرعه 

یی به کل درآمد مزرعه

818/
٭٭

12/2212/

-/912کل بدهی
٭٭

09/2-157/-

/294/817/014انداز پس

/028عملیات مدیریت ریسک
٭٭

07/2027/

/386کرد انحراف استاندارد عمل
٭

74/1113/

L.R.T.                                                                        4/71

Wald Test                                                                    6/36       

Chow R2                                                                     53/

Nagelkerek R2                                                71

   Right of Prediction                                                              79         

  هاي تحقیق یافته: مأخذ

  .دهد را نشان می% 10 و 5، 1داري در سطح   معنی* و  **، ***
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 پذیرش بیمه تاثیر منفی داشته است، زیرا که افزایش سـن بـا کـاهش                متغیر سن کشاورز بر   

تـر را بـراي      پذیري همراه بود و کشاورزان کشت محصوالت رایـج و بـا اطمینـان بـیش                 ریسک

ي محصوالت در نظـر کـشاورزان         به این علت بیمه   . دهند  جلوگیري از زیان درآمدي ترجیح می     

حق بیمه نیز بر احتمال پـذیرش بیمـه تـاثیر منفـی             آگاهی از   . تواند غیرضروري جلوه نماید     می

این امر ناشی از آن است که کشاورزان نسبت به افزایش حق بیمـه واکـنش منفـی                  . داشته است 

ي   در نتیجـه بـا افـزایش ایـن متغیرهـا مـشارکت کـشاورزان بـا صـندوق بیمـه                    . دهند  نشان می 

متغیـر میـانگین درآمـد    در مـدل بـرآورد شـده نیـز     .  اسـت  محصوالت کشاورزي کاهش یافتـه   

. اسـت  بر پذیرش بیمه داشـته  % 10داري در سطح   اثر مثبت و معنی   914/0کشاورزان با ضریب    

بردار با نوسانات درآمدي زیـادي مواجـه اسـت،     یی پایین است بهره وقتی میانگین درآمد مزرعه 

مزرعـه بـه کـل    متغیرهاي نسبت حداقل درآمد . تر است بنابراین تمایل او براي خرید بیمه بیش    

تـاثیر  % 5است و در سـطح        هاي موافق انتظار داشته     یی و سطح زیر کشت عالمت       درآمد مزرعه 

در واقع این فرض که افـراد بـا درآمـد بـاالتر تمایـل               . دهد  داري بر پذیرش بیمه نشان می       معنی

سطح زیر کـشت نیـز بـا عالمـت          . گردد  ي محصوالت خود دارند، پذیرفته می       تري به بیمه    بیش

دهد با افزایش سطح زیر کـشت بـه همـراه بـاال               مثبت بر پذیرش بیمه تاثیر داشت که نشان می        

ي محـصوالت افـزایش       هـا بـراي بیمـه       پذیري کشاورزان گرایش آن     رفتن میزان تولید و ریسک    

داري بـر پـذیرش    اثر مثبـت و معنـی  % 5 در سطح 49/0میزان تحصیالت نیز با ضریب    . یابد  می

ي   هـا بـراي بیمـه       بنابراین با افزایش سطح تحصیالت کـشاورزان گـرایش آن          است،    بیمه داشته 

دار شـده و    معنـی % 10کـرد نیـز در سـطح          انحراف استاندارد عمـل   . یابد  محصوالت افزایش می  

تر   ي محصول نیز بیش     تر باشد تمایل به بیمه      گر این است که هر چه انحراف استاندارد بیش          بیان

ي تـاثیر مثبـت    دهندهدار و مثبت است که نشان معنی% 5در سطح  متغیر عملیات مدیریتی    . است

ي متغیرها نیز داراي عالمت موافق انتظار است ولـی هـیچ یـک در                 بقیه.  بر پذیرش بیمه است   

سـتون چهـارم در   . دهـد  داري بر پذیرش بیمه نـشان نمـی   سطوح آماري مورد نظر اثرهاي معنی 

مقـادیر مثبـت    . دهـد   متغیرهـا را نـشان مـی      پـذیري     جدول فـوق تغییـر در احتمـال یـا کـشش           

دهـد،   ي محـصوالت کـشاورزي را نـشان مـی     پذیري، افزایش احتمال وقوع پذیرش بیمه  کشش
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کـرد    بنابراین متغیرهاي میانگین درآمد کل، تحصیالت، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل          

-تمال پذیرش بیمه مییی به کل درآمد مزرعه منجر به افزایش اح      و نسبت حداقل درآمد مزرعه    

پذیري متغیرهاي سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه، کل بدهی و دیگـر             مقادیر منفی کشش  . گردد

ي محصوالت کشاورزي کاهش در احتمال پذیرش بیمه و یـا             درآمدهاي کشاورز تمایل به بیمه    

. ي محصوالت کشاورزي است افزایش احتمال عدم بیمه

  

  نهادها گیري و پیشنتیجه

دهد که متغیرهـاي سـن کـشاورز،           می  ي محصوالت نشان     بررسی عوامل موثر بر بیمه     نتایج

کـرد،   تحصیالت، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف اسـتاندارد عمـل          

ي محـصوالت بـوده       مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیر گذار بر تمایل بـه بیمـه              

کرد    درآمد کل، تحصیالت، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل        است، به طوري که میانگین      

ي محصوالت    یی به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه           و نسبت حداقل درآمد مزرعه    

گردیده است و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه، کل بدهی و دیگر درآمدهاي کـشاورز تمایـل           

آبیـار و قـدیریان   ) 1387(الهی مطالعات عین. هدد ي محصوالت کشاورزي را کاهش می       به بیمه 

نتایج مشابهی را   ) 1388(، کرباسی و همکاران     )1380(الهی احمدآبادي   ، سالمی و عین   )1380(

یی که در این مطالعات سن کشاورز، میزان تحصیالت و سـطح زیرکـشت   گونه دهد، به   نشان می 

ي دربان آستانه و      ي حاصل با نتایج مطالعه     نتیجه. از عوامل تاثیرگذار بر پذیرش بیمه بوده است       

کـار، سـطح زیرکـشت و     ي آن است که سـن گنـدم   دهنده مطابقت دارد و نشان) 1386(ایروانی  

ي حجتـی و   مطالعـه . ترین عوامل موثر بر تقاضاي بیمه گندم است   کرد در واحد سطح مهم      عمل

 تاثیر ریسک و میانگین درآمد      ي  دهنده  نیز نشان ) 1388(، کرباسی و همکاران     )1988(بوکستایل  

هاي این مطالعـه بـا مطالعـات ذکـر شـده              بر احتمال پذیرش بیمه است و از این منظر نیز یافته          

هاي الزم براي افـزایش       گردد که در مناطق روستایی آموزش     نهاد می   بنابراین پیش . مطابقت دارد 

چـونین مـوارد       و هـم   سطح آگاهی و تحصیالت کشاورزان داده شود تا نسبت به مـسایل بیمـه             

تـري   هاي نوین تولید آگاهی بیش    هاي جدید و استفاده از شیوه     آوري  دیگري از قبیل پذیرش فن    
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یی که منجر به افزایش درآمد کشاورزان و افزایش تمایل بـراي پـذیرش بیمـه     گونه  پیدا کنند، به  

  . گردد

  

  منابع

ي محـصول سـویا در        رایش بـه بیمـه    بررسی عوامل موثر بر گ    ). 1380. (و قدیریان، ح  . آبیار، ن 

ــستان ــتان گل ــه. اس ــم مجموع ــاالت ه ــه ي مق ــش بیم ــت   آی ــعه و امنی ــشاورزي، توس ي ک

  .ص302. ، بانک کشاورزي ایرانگذاري سرمایه

ي   مطالعـه : ي محصول گندم    عوامل موثر بر پذیرش بیمه    ). 1386. (و ایروانی، ه  . دربان آستانه، ع  

.109-135): 2(10، ي روستا و توسعه نامه فصل. کاران استان تهران موردي گندم

. ي گنـدم در اسـتان مازنـدران         عوامل موثر بر پـذیرش بیمـه      ). 1377. (و قربانی، م  . دریجانی، ع 

.، دانشگاه تهراني مقاالت دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران چکیده

ورزان چغنـدرکار بـه   عوامل موثر بر تمایل کشا). 1380. (الهی احمد آبادي، م   و عین . سالمی، ح 

ي مقـاالت     مجموعـه . ي موردي استان خراسان     مطالعه: ي محصوالت کشاورزي    خرید بیمه 

.ص302. گذاري، بانک کشاورزي ایران ، توسعه و امنیت سرمایهي کشاورزي همایش بیمه

کـاران اسـتان      ي محـصول گنـدم      عوامل موثر بر پذیرش بیمـه     ). 1387. (الهی احمدآبادي، م  عین

  .51-70): 63(16 اقتصاد کشاورزي و توسعه. ي موردي شهرستان خدابنده مطالعه: زنجان

. وري تولید گندم اسـتان مازنـدران، کـاربرد مـدل تجزیـه              تاثیر بیمه بر بهره   ). 1376. (قربانی، م 

.73 – 91: 20،  پژوهشی اقتصاد کشاورزي و توسعه-ي علمی نامه فصل

ي محـصوالت     بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه     ). 1379. (و زهرا، ق  . کرباسی، ع . قربانی، ب 

، دانـشگاه فردوسـی     ي مقاالت سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزي ایران        خالصه. کشاورزي

.127-137مشهد، 

توانند نقـش بیمـه را در فراینـد تولیـد           هاي تولید می  آیا نهاده ).1388. (و جعفري، ف  . قربانی، م 

. 72-86): 68(17، و توسعهاقتصاد کشاورزي . گندم داشته باشند؟



  1390/ 2ي شماره/ 5جلد / اقتصاد کشاورزي  

  

249

ي محـصوالت     بررسی نگرش کشاورزان و عوامل موثر بـر پـذیرش بیمـه           ). 1380. (کرباسی، ع 

، گـذاري   ي کشاورزي، توسعه و امنیت سـرمایه        ي مقاالت همایش بیمه     مجموعه. کشاورزي

  .ص302بانک کشاورزي ایران، 

: ي گنـدم  ل موثر بر تقاضاي بیمه    تعیین عوام ). 1388.  (و عبدشاهی، ع  . ، ضیایی، س  .کرباسی،ع

  .149-163): 2(4، اقتصاد کشاورزي.  اقتصادسنجی کالسیک و بیز کرد ي روي مقایسه

.ي حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران ترجمه. مبانی اقتصادسنجی). 1378. (گجراتی، د
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